Pondelok 30. januára 2017
Piesne: ES č. 615, 606
Text: 4M 22, 21 – 35
„I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa
proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bileámova cesta podľa požiadaviek a zámeru kráľa Báláka by bola veľmi zlá. Preto k Bileámovi
zaznieva Hospodinovo NIE. Ak však Bileám na tejto ceste poslúchne Hospodina, tak by pre neho
mohlo zaznieť Božie ÁNO. Ktovie, ako sa Bileám zachová, aj keď je vo sne varovaný, aby
hovoril len to, čo mu Hospodin dá do úst. Ktovie, čo spraví, aj keď to sľúbil. Zachová sa Bileám
podľa toho, čo hovorí? Kde je nejaká záruka? Ak pôjde podľa Božích pokynov, tak to bude pre
neho dobrá cesta. Tá druhá cesta, cesta podľa pokynov Báláka, bude zlá. Hospodin pozná
Bileáma, pozná človeka i každého z nás. Vie, čoho sme schopní. Vie, ako s ľuďmi zalomcuje
vidina peňazí, hmotného bohatstva, ale aj fyzických či slovných vyhrážok. Bileám nemusí obstáť
vo svojom sľube, ktorý dal Hospodinovi. Preto je táto cesta v Hospodinových očiach nesprávna.
Čo bude na jej konci? Prekľaje Bileám Izrael, ako si prial kráľ Bálák, alebo mu požehná podľa
rozkazu Hospodinovho?
Človek má od Boha danú slobodu v rozhodovaní. Má svoje áno, i svoje nie. V tom má aj svoje
hranice a limity. Obstojí Bileám? Obstojí človek? Obstojíš ty? Keď Boh prehovoril po tretíkrát,
je tu ukázaná blízkosť smrti. Je taká veľká, že i osol začal hovoriť. Smrť stojí pred Bileámom tak
blízko, že sa jej nedá vyhnúť. Vystrašený ide a poslúchne slovo Hospodinovo, nie Bálákovo.
Nestoja mu za to Bálákove peniaze a nezlomia ho ani jeho vyhrážky. Poznáva, že počiatkom
pravej múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Svoj sľub dodrží. Bude to cesta, na ktorej bude
žehnať. Cesta, kde milujeme, činíme dobre, žehnáme a modlíme sa, je správna. Nesprávna cesta
je cesta hnevu, nelásky, odplaty a preklínania. Je na tebe, ktorú cestu si v živote vyberieš.
Vyberaj správne a múdro. Amen.
Modlitba:
Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.
Ó, Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. (Ž 25, 3 – 4)
Amen.
Milan Kapitáň, zborový diakon v CZ ECAV Žehňa
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