Utorok 30. augusta 2016
Text: 1M 28, 10 – 19a
10Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam,
lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu
a ľahol si na tom mieste. 12Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal
po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13A hľa, Hospodin stál nad ním a
hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám
tebe a tvojim potomkom. 14Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na
východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme.
15Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto
krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 16Keď sa Jákob prebudil zo
spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. 17Dostal strach a
povedal: Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.
18Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu
ho polial olejom. 19To miesto pomenoval Bételom;
Piesne: ES č. 340, 319
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dni nášho života zvykneme deliť na všedné a nevšedné. Čo dokáže urobiť z obyčajného dňa deň
nevšedný? Môže to byť úspech v práci, rodinná slávnosť, ale aj nečakané stretnutie s niekým, kto
obohatí môj život. To, čo mám ja osobne rád na nevšedných zážitkoch, je fakt, že sa oň často
vôbec nepričiním. Nevšedné dni sú totiž darom od Pána Boha. Treba povedať, že Jákob nebol
adeptom na nejakú zvláštnu Božiu pozornosť. Len pred pár dňami podviedol svojho takmer
slepého otca a okradol svojho brata. Teraz je na úteku. Na noc sa zastavil na celkom obyčajnom
mieste pri ceste, aby si odpočinul. Avšak v tú noc mal sen. Videl, že na zemi stojí rebrík, ktorý
siahal až po nebo, a Boží anjeli po ňom zostupovali a vystupovali. Kľúčové však boli slová, ktoré
mu zazneli: „Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov… Tvojho potomstva
bude ako prachu zeme… a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Ja som s tebou a budem ťa
ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš…“ Keď sa Jákob prebudil, pomyslel si: „Naozaj Hospodin je
na tomto meste, a ja som o tom nevedel.“ Často sa pozeráme zlým smerom a zlým spôsobom.
Pán Boh je často v našom živote prítomný aj bez toho, aby sme si to všimli. Boh je často oveľa
bližšie, než si myslíme. Jákob na to prišiel počas spánku v jednu obyčajnú noc, na úplne
obyčajnom mieste. Z tej obyčajnej noci Boh svojou prítomnosťou urobil nevšednú noc a z toho
obyčajného miesta – miesto neobyčajné. Preto ho Jákob nazval Bételom – Domom Božím.
Bételom – Božím domom sa môže stať ktorékoľvek miesto, na ktorom sa zdržiavaš. Môže to byť
kuchyňa v tvojom dome, tvoja kancelária, tvoje auto či nemocničná izba, v ktorej budeš ležať.
Možno v krátkom čase niekde tam uvidíš Boha a povieš to, čo povedal Jákob: Boh tu bol celý čas
so mnou, a ja som o tom nevedel. Buďme na to pripravení. Veď náš Boh je Bohom, ktorý
zostúpil v Ježišovi k nám, aby nám bol blízko. Každodenne sa k nám skláňa, ale my to spozorujeme len občas. Jákobov život sa začína vďaka tejto skúsenosti meniť. Nie však okamžite. Božia
prítomnosť neznamená, že je okamžite zbavený svojich problémov a charakterových
nedostatkov. Jeho cesta s Bohom sa len začína. On však už vie, že nebude sám. Nech aj nám dá
dnes Pán Boh toto poznanie. Amen.
Modlitba:
Otvor mi oči, drahý Pane, aby som aj dnes mohol vidieť Tvoju prítomnosť a Tvoje konanie
v mojom živote. Urob z môjho všedného dňa deň nevšedný a zo všedných miest, na ktorých sa
budem nachádzať, miesta zvláštne. Ďakujem Ti za to, že takéto prosby rád vypočúvaš. Viem, že
to nerobíš pre moju dobrotu a zásluhy, ale zo svojej milosti a lásky. Nech Ti je za to aj dnes
vzdaná chvála. Amen!
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