Sobota 12. augusta 2017
Piesne: ES č. 366, 448
Text: 1M 41, 25 – 43
„Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje
faraónovi, čo mieni urobiť...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Známe sú nám už z detstva biblické deje o Jákobovom synovi Jozefovi. V mladosti bol
náchylný k namyslenosti a moci, no vo svojom trápení, keď ho bratia predali a prešiel
väzením, zostal verný Bohu a poslušný Jeho vôli. Vo väzení aj pred faraónom vyznával, že
jeho schopnosť je Božím darom. Obdivuhodná je i jeho pokora. Boh sa ohlasoval vládcovi
Egypta rečou ľudských snov, no on ich nechápe a ani jeho veštci a mágovia si s nimi nevedia
rady. Faraón len tuší, že za snami je niečo závažné. Sny nesú pečať Božieho tajomstva, ktorú
rozlomí až Jozef ich pravým výkladom. Ukazuje, že sám Boh hovorí a koná s cieľom
záchrany všetkých. Všetko, čo Jozef faraónovi predpovedal, sa splnilo. Jozef bol poctivý
a svedomitý v časoch svojho poníženia a utrpenia a zostal taký aj po svojom povýšení. Takto
sa dokázalo, že všetky ťažké chvíle, ktorými musel prejsť, mu nakoniec poslúžili k dobrému.
Jozef zostal Bohu verný aj napriek pokúšaniu a Boh bol verný jemu. Nielenže Jozefa
vyslobodil, ale urobil ho záchrancom a živiteľom Egypta i okolitých krajín. Vo verši 38
čítame: „Či by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží?“ Z vyvolených Božích
vychádza taká zvláštna sila, že i svet okolo nich to nejako tuší a niekedy aj priznáva. My,
ľudia, vo svojej mnohostrannej zaneprázdnenosti prehliadame a dostatočne si
neuvedomujeme, že máme „úžasného Boha“, ktorý sa nám dal poznať cez svojho Syna Ježiša
Krista – Spasiteľa sveta. Boh ako v minulosti, tak aj dnes hovorí a koná rôznymi spôsobmi.
Stále ukazuje cestu záchrany človeka. Jozefov príbeh je zvesťou, ba zviditeľnením viery,
ktorá pozerá nielen do minulosti, ale i do prítomnosti, ba aj do budúcnosti. Aký je náš život
s Bohom? Keď Ho berieme vážne, zažijeme, že život je nádherné dobrodružstvo – ak sa
naozaj opravdivo žije s Bohom. Snažme sa o to aj v tomto jubilejnom roku reformácie a stane
sa to aj našou skúsenosťou. Potom vydáme svedectvo o našom „úžasnom Bohu“, nad ktorého
nieto. Porozumieme tomu, čo nám oznamuje, a nebudeme stáť v ceste Jeho veľkej záchrane
pre druhých i pre seba! Amen.
Modlitba:
Drahý náš Bože, zvlášť vtedy, keď kladieš pred nás zrkadlo postáv z Písma, cítime svoju
malovernosť a slabosť i nestabilnosť svojej dôvery v Teba. Prosíme o dar Tvojho Ducha, aby
nás posilňoval a naplňoval mocou lásky, sily, sebaovládania a uisťoval nás v pevnej dôvere
v Teba. Prosíme Ťa o múdrosť pre všetkých, ktorí majú zodpovednosť za národy a môžu
zmierňovať hlad a utrpenie druhých. Prosíme Ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
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