Pondelok 9. októbra 2017
Piesne: ES č. 559, 634
Text: Žid 11, 8 – 16
„Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal
prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Božie slovo dnes upriamuje náš pohľad do minulosti – na Abraháma a jeho ženu Sáru, ale aj
vpred do budúcnosti – na nebeské mesto, ktorého Tvorcom a Staviteľom je Boh. Pohľad späť:
Abrahám sa neraz ocitol na rozhodujúcich križovatkách života a viery, keď sa musel
rozhodnúť, či sa vydá cestou poslušnosti Božím príkazom, alebo cestou neposlušnosti. Prvou
významnou križovatkou v Abrahámovom živote bola tá, keď mu Pán Boh povedal, že má
odísť z krajiny, z domu svojho otca, do krajiny, ktorú mu On ukáže. Abrahám poslúchol.
Ďalšou križovatkou viery bolo rozhodnutie, či bude, alebo nebude dôverovať Božím
prísľubom o potomstve. Abrahám sa spoľahol na pravdivosť Božích sľubov. A ďalšou
križovatkou viery v Abrahámovom živote bolo rozhodnutie, či poslúchne, alebo neposlúchne
Boží príkaz, ako má naložiť so svojím synom Izákom. Abrahám poslúchol. Pri spätnom
pohľade na Abrahámov život môžeme skonštatovať, že Abrahám sa na týchto rozhodujúcich
križovatkách života vybral tým správnym smerom. Vybral sa cestou dôvery v Hospodina.
A ako sa rozhodneš ty? Nezabudni, že viera musí ísť ruka v ruke s poslušnosťou Pánu Bohu.
Nielen Abrahám, ale i jeho žena Sára je pisateľom Listu Židom spomenutá ako veriaca. Naše
rodiny potrebujú takéto oporné piliere – veriacich otcov a veriace matky, ktorí sa budú
spoliehať na Pána Boha a dajú príklad viery aj svojim potomkom. Pohľad vpred: aj my sme
na ceste do zasľúbenej krajiny, ktorou je nebeský Kanaán, nebeské mesto Jeruzalem. Kým sa
do tejto našej pravej vlasti dostaneme, aj nás môžu v živote postretnúť všelijaké skúšky. Práve
v takých chvíľach myslíme na tých hrdinov viery z Biblie, ktorí podstúpili podobné skúšky,
a to nech nás posilní vo viere. Svoj zrak neprestajne upierajme na nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý bol poslušný nebeskému Otcovi až do smrti. On po svojom vzkriesení a vstúpení na
nebesá išiel svojim verným pripraviť miesto. Pamätajme na to, že naša otčina je v nebesiach;
odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen.
Modlitba:
Vďaku a chválu Ti vzdávame, Pane a Bože náš, za to, že dnes nám pripomínaš, aby sme sa na
rozhodujúcich križovatkách života vybrali tým správnym smerom. Prosíme, daj nám srdce
dôverujúce Tebe a spoliehajúce sa na pravdivosť Tvojich sľubov. Ďakujeme Ti aj za nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý nám dal dokonalý príklad poslušnosti a ktorý je naším Záchrancom.
Prosíme Ťa za dar Ducha Svätého, ktorý by nás viedol na ceste života tak, aby sme dosiahli
ten nebeský Jeruzalem. Amen.
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