
Štvrtok 5. októbra 2017 

Piesne: ES č. 217, 471 

Text: R 4, 18 – 25 

„O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a 

pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Abraháma nazývame otcom viery. Abrahám uveril Božiemu zasľúbeniu v čase, keď jeho 

naplnenie bolo ešte reálne. Jeho viera však bola niekoľkokrát preskúšaná a, na rovinu, nie 

vždy sa zachoval ako človek viery. Keď Sára stratila vieru v to, že sa stane matkou, navrhla 

mu splodiť si potomka so svojou slúžkou – a Abrahám to prijal; tak prišiel na svet Izmael. 

Inak povedané, naplnenie Božieho zasľúbenia zobral Abrahám do svojich rúk. Inokedy však 

bol ochotný na príkaz Hospodina obetovať svojho syna Izáka, hoci by si tak zmaril šancu na 

veľké potomstvo. Dnešný človek je často v pokušení prehodnocovať Božie prikázania a 

usmernenia. Humánne by bolo, keby Abrahám odmietol zabiť človeka. Rozumné by bolo, 

keby chránil svojho syna, aby mohol mať potomstvo. Avšak takáto neposlušnosť, hoci v mene 

humánnosti alebo rozumnosti, nemá nič spoločné s vierou v Hospodina. Viera v Hospodina 

znamená dôveru a poslušnosť aj vtedy, keď Božím príkazom nerozumiem, keď sa s nimi 

neviem stotožniť, keď odporujú mojej skúsenosti, keď ich naplnením utrpím ekonomickú 

škodu. Aj pri Abrahámovi môžeme na jeho ceste viery vidieť vzostupy a pády. Myslím, že 

práve taká je cesta viery. Pán Boh od nás neočakáva, že budeme vo viere dokonalí, ale to, že 

naša viera i napriek našim pádom predsa len vytrvá. Jednoducho, že pomedzi tie vzostupy a 

pády sa naučíme Pánu Bohu tak dôverovať, že dokážeme prijať aj to, čo sa nám zdá v rozpore 

s cieľom našej cesty – naša úplná radosť v kráľovstve Božom. A táto dôvera, že náš nebeský 

Otec naozaj aj dokončí to dobré dielo, ktoré v nás začal pri Krste svätom, ak sa Mu necháme 

viesť, nás môže napĺňať pokojom, aj keď sa okolo nás možno práve strhla riadna búrka. 

Dôvera v Boha a Jeho riadenie ma zbavuje strachu, lebo viem, že som v Božích rukách – a to 

nie je len sen. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane, aj naša viera prechádza vzostupmi a pádmi. Prosíme Ťa, aby si nám ju za každých 

okolností zachoval. Nauč nás tak Ti dôverovať, že strach sa stratí z nášho života aj napriek 

tomu, že počúvame znepokojujúce správy zo sveta. Amen. 
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