Streda 13. septembra 2017
Piesne: ES č. 282, 622
Text: Kaz 11, 1 – 8
„Ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej, práve tak nepoznáš dielo
Boha, ktorý to všetko robí.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Sej Božie slovo a ostatné nechaj na Pána Boha. Božie slovo na mnohých miestach používa
obraz sejby a žatvy. Je to hlavne preto, aby sme vedeli, akú úlohu máme pri prinášaní Božieho
kráľovstva tu, na zemi. Historické dokumenty hovoria, že Egypťania rozsýpali zrno na
hladinu Nílu, ktorý každoročne vystúpil z brehov a zaplavoval pôdu. Zrno zdanlivo kleslo do
vody a bolo akoby zabudnuté, ale v určitý čas vzrástlo a prišla žatva.
Tento princíp môžeme použiť vo vzťahu k svojej ochote vedieť rozsievať Božie slovo. Ono
nám negarantuje, že žatva, teda výsledok nášho snaženia bude viditeľný hneď. Často sa nám
stáva, že keď nevidíme výsledky, odrádza nás to a sme skeptickí. Zabúdame na pravdu, že kto
pozoruje vietor, nebude nikdy siať, a ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. Tak často nás
dokážu okolnosti a starosti (vietor a oblaky) presvedčiť, že nemá zmysel siať. Piaty verš nám
však ukazuje, že rozsievanie musí byť vecou viery. Rovnako ako nevieme, aká je cesta vetra,
ako sa tvoria kosti v živote tehotnej ženy, práve tak nepoznáme dielo Boha, ktorý to všetko
robí.
Dnes nás chce Pán Boh povzbudiť, aby sme siali Božie slovo, a ostatné nechali na Neho. On
sa postará! Amen.
Modlitba:
Drahý Pane, ďakujem, že si nám daroval svoje slovo, a zároveň chceš, aby tí, ktorí ho prijali,
niesli ho aj ďalej. Prosím, daj mi dnešný deň milosť byť rozsievačom Tvojho slova, a učiň ho
v každom ľudskom srdci živým, aby mohlo vzrásť a priniesť úrodu pre Tvoje kráľovstvo.
Prosím, aj keď hneď nevidím zmysel sejby a vzrast neprichádza podľa mojich predstáv, daj
mi dôveru očakávať na Teba a Tvoju moc, že sa postaráš. Amen.
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