Zamyslenia na týždeň po 15. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 9. septembra 2018 – 15. nedeľa po Svätej Trojici
Piesne: ES č. 671, 668
Text: 1M 28, 1 – 19a
„1Vtedy si Izák zavolal Jákoba, požehnal ho a prikázal mu: Neber si ženu spomedzi
Kanaánok. 2Vyber sa, choď do Paddán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej matky, a vezmi
si odtiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej matky. 3Nech ťa všemohúci Boh požehná, urobí ťa
plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal spoločenstvom národov. 4Nech ti dá požehnanie
Abrahámovo, tebe i tvojmu potomstvu, aby si zaujal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a
ktorú Boh dal Abrahámovi. 5Tak Izák vypravil Jákoba a ten odišiel do Paddán-Aramu k
Lábánovi, synovi Aramejca Betúéla a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava. 6Ézav videl, že
Izák požehnal Jákoba a poslal ho do Paddán-Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že pri
požehnaní mu dal príkaz: Neber si ženu spomedzi Kanaánok, 7a že Jákob poslúchol otca i
matku a odišiel do Paddán-Aramu. 8Keď teda Ézav videl, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánky
nepozdávali, 9odišiel Ézav k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám za ženu ešte Machalatu,
dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebájótovu. 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;“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jákobov odchod z rodného domu, o ktorom čítame v úvode, vyzerá na prvý pohľad ako znak
úcty a poslušnosti voči otcovej vôli. Je to totiž otec, ktorý synovi prikáže, aby odišiel a našiel

si vhodnú manželku spomedzi príbuzenstva svojej matky. Nájsť si vhodnú manželku však nie
je skutočný dôvod, prečo Jákob odchádza. To len jeho mama Rebeka sa postará o to, aby to
tak vyzeralo. Jákob v skutočnosti z domu uteká pred hnevom svojho brata Ézava. Ten totiž
zúri, pretože je podvodom pripravený o otcovo požehnanie. Jákob má teda otcovo
požehnanie, ale namiesto očakávaného úspechu ho prenasledujú pocity vlastného zlyhania
a viny, ktorým sa teraz snaží uniknúť. Našťastie aj tam, kde sa človek vlastnou vinou
vzďaľuje Božiemu zasľúbeniu, nám Boh ukazuje, že spojenie nebolo prerušené. V druhej
časti biblickej zvesti sa totiž dozvedáme, že Boh medzi nami opäť stavia mosty, v našom
prípade rebrík. Ukazuje nám tak, že Jeho vernosť voči nám stále trvá napriek našim
zlyhaniam. Aby sme teda natrvalo neprepadli pocitom vlastnej viny, smieme vedieť, že Boží
záujem o zem je v plnom prúde, veď „Boží anjeli (neustále) vystupujú a zostupujú.“ „Ajhľa,
ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kam pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny,
lebo ja ťa neopustím, dokiaľ nesplním, čo som ti zasľúbil.“ Práve tieto slová sú pre nás
dobrou správou. Ukazujú nám, že Božia vernosť je zvrchovaná a neriadi sa tým, akí sme my,
ale aký je Boh. Zoči-voči všetkým našim zlyhaniam, našej vine, nášmu strachu, opustenosti
a proti všetkému, čo sa na nás rúti, stojí verný Boh. Je tu s nami, aby sme aj napriek všetkému
mohli ísť ďalej a stávali sa opäť požehnaním pre všetkých naokolo. Vďaka Ježišovi Kristovi,
ktorý zostúpil a zase vystúpil na nebesá, vieme o tejto Božej vernosti a môžeme žiť slobodne
a vďačne. Amen.

Modlitba:
Drahý Pane a Bože náš, kvôli svojim zlým rozhodnutiam sa často my sami pripravujeme
o Tvoje požehnanie. Ďakujeme Ti však za Tvoju vernosť, ktorá je väčšia ako naše zlyhania.
Ďakujeme, že Ty sám medzi nami neustále staviaš mosty. Ďakujeme za Tvoje zasľúbenia.
A nakoniec ďakujeme za všetko, čo si nám v Ježišovi Kristovi dal. Amen.
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