Utorok 19. septembra 2017
Piesne: ES č. 475, 642
Text: Joz 4, 1 – 7
„Čo znamenajú pre vás tieto kamene? Odpovedzte im, že sa pretrhli vody Jordánu pred
truhlou zmluvy Hospodinovej pri jej prechádzaní Jordánom; pretrhli sa vody Jordánu a tieto
kamene budú na pamiatku Izraelcom naveky.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Mnohí z nás sa aj v dnešnej dobe obracajú k Pánu Bohu s prosbou o pomoc. Denne prosíme
Pána Boha o mnohé veci. Prosíme Ho za zdravie, za ochranu, prosíme Ho o to, aby nás
neustále zaopatroval, aby nám pomáhal prekonávať všetky ťažkosti, ktoré nás postretnú. O to
radostnejšie je zistenie, že Pán Boh sa o nás naozaj neustále stará. Nie je Mu ľahostajné, keď
sa trápime či trpíme. Nekašle na nás, keď zvádzame boj zo zlom tohto sveta. Naopak, často
práve vtedy o to viac cítime, že je s nami a že nás neopúšťa. Aj Izraelci vtedy pri Jordáne
prežívali takéto radostné chvíle, plné Božej prítomnosti a ochrany. Veď Pán Boh pri nich (a
nie po prvý raz) vykonal veľký zázrak. Už druhýkrát v histórii svojho národa boli svedkom
toho, ako sa vody rozostúpili. Vody Jordánu sa zdvihli a oni prešli bezpečne na druhú stranu.
Sami na svojej vlastnej koži zažili ďalší Boží zázrak. Zažili veľkú vec: div, akým sa nemôže
chváliť nikto, kto nežije v Božej prítomnosti. No to nie je všetko. Pán Boh prikázal Józuovi,
aby za použitia kameňov z dna Jordánu postavili monument ako symbol toho, že na nich Pán
Boh vykonal takýto veľký zázrak. Ten bude stáť pre nich, ale aj pre ďalšie generácie. Pre ich
synov, pre synov ich synov, aby nikdy nezabudli, že Pán Boh vykoná aj nemožné, len aby im
pomohol. Čo postavíme my? Aké svedectvo zanecháme o tom všetkom, čo Pán Boh pre nás
vykonal? Aj nám dnes znie ten istý príkaz. Aj naše svedectvo má znieť ďalším generáciám.
Naše vlastné rodiny, naše deti potrebujú vedieť o tom, čo všetko Pán Boh pre nás koná.
O tom, čo vykonal aj v našom živote. Pretože práve naše svedectvo, ktoré zanecháme synom
a synom našich synov, je tá najlepšia odpoveď na Božiu starostlivosť o nás. To, čo naučíme
generáciu, ktorá príde za nami, je svedectvom, nakoľko sme aj my sami vlastne žili v spojení
s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Amen.
Modlitba:
Najdrahší náš Pane a Spasiteľu Ježiši Kriste, je úžasné spoznávať na svojom živote Tvoju
milosť a Tvoju starostlivosť. S vďakou spomíname na tie momenty, keď si v našich životoch
konal svoje zázračné skutky. Vieme, že sa o nás každodenne staráš, ochraňuješ nás, vedieš
správnou cestou k spáse. Vyznávame, že chceme, aby naše životy boli monumentom Tvojej
slávy a milosti. Dávaj nám silu, vôľu a odhodlanie rozprávať o tom, kto si pre nás. Hlavne vo
vlastnej rodine nám dopraj byť prorokmi. Daj, aby to, čo si v našich životoch vykonal, bolo
dobrým a správnym svedectvom všetkým generáciám, ktoré prídu po nás. Amen.
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