Sobota 2. júla 2016
Text: 1M 12, 1 – 4a
1
Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca
do krajiny, ktorú ti ukážem. 2Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím,
tak sa staneš požehnaním. 3Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí,
a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.4Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin;
šiel s ním aj Lót.
Piesne: ES č. 235, 341
Zamyslenie nad Božím slovom:
Doba, v ktorej žijeme, je charakteristická veľkou migráciou ľudí. Kdekto túži po novej, lepšej
budúcnosti, po novej zemi, kde by mohol začať žiť lepší život. Samozrejme, nie každý, kto
opustil svoje staré prostredie, urobil krok viery v biblickom zmysle slova tak, ako ho urobil
Abrahám. Na základe čoho sa Abrahám rozhodol opustiť svoju krajinu? On uveril a poslúchol
Boží hlas, ktorý volá človeka k viere. Celou Bibliou sa stále a znovu v rozličných podobách
ozýva Boží hlas, ktorý pozýva človeka, aby zmenil svoj doterajší spôsob života. Túto základnú
životnú výzvu môžeme a máme sa snažiť s pomocou Božou zachytiť aj my. Hospodinov hlas
vzbudzuje biblickú živú vieru. Tento hlas nám ukazuje, ako môžeme vyjsť zo starého, falošného
a otrockého života a získať skutočné spoločenstvo s Bohom, ak sa Ním dáme viesť. Patriarcha
Abrahám je pre nás príkladom úprimne veriaceho a odvážneho človeka, ktorý opustil svoj
zaužívaný spôsob života, kultúrne a náboženské tradície, zvyky, svoje rodisko, priateľov, oddelil
sa od svojho pokrvného príbuzenstva a vykročil do neznámej budúcnosti, ktorú mu zasľúbil
Hospodin. Boží hlas je výzva, ktorú zachytí a počuje naše srdce v nás, ale zároveň je to zvláštna
sila prichádzajúca akoby zvonku, ktorá prehovára do nášho vnútra. Vydaj sa na cestu, opusti svoj
doterajší spôsob života a ver, že budúcnosť, ktorá je zasľúbená Hospodinom, je zmysluplná
a správna. – Takýto je Boží hlas a veriaci sú tí, ktorí zobrali tento hlas vážne a vydali sa na cestu
za ním. V Novej zmluve čítame o tom, ako aj učeníci počuli Boží hlas a hneď išli za ním.
Zanechali svoju prácu a dali sa ním viesť.
Zamýšľajúc sa nad vierou Abraháma, ale aj ďalších nasledovníkov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli
ísť za Božím hlasom, zisťujeme, že Hospodin človeka miluje a s každým má svoj plán, každého
k čomusi povoláva. Hospodin chce, aby sme s Ním počítali a nespoliehali sa len na svoje
schopnosti ani istoty ponúkané týmto svetom, ale verili predovšetkým Jeho slovu a Božím
zasľúbeniam. Kráčajme cestou viery, dôvery v Hospodina do zasľúbenej krajiny, kde vládne
Božia láska, ktorá bola zjavená skrze jediného Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás
na kríži. On je i jedinou cestou do Božieho kráľovstva.
Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Hospodine, že k nám stále znie Tvoje slovo. Aj Abrahám ho nielen prijal, ale
podľa neho aj konal. Prosíme Ťa, daj aj nám také srdce, ktoré bude ochotne počúvať Boží hlas.
Nech v nasledovaní Teba vytrváme a vieru ako Abrahám až do smrti zachováme. Amen.
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