Sobota 23. septembra 2017
Piesne: ES č. 386, 273
Text: 1Kr 17, 1 – 6
„Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho... Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno
i večer a z potoka pil.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tento príbeh vyjadruje smútok, aký zavládol v čase kráľa Achába. Zasľúbená krajina sa stala
krajinou hladu a bolesti. Vždy, keď sa ľudia vzdialia od Pána Boha a začnú slúžiť
vymysleným božstvám, to takto dopadne. Krajina chradne. Izraelské kráľovstvo sa
nachádzalo na duchovnom a morálnom dne. Keby mal nejaký filmový režisér zobraziť tento
príbeh, boli by to scény plné sivej, hnedej a čiernej farby. Všade len prach, suché stromy,
kamene a čierne krkavce krúžiace v povetrí. Videli by sme Eliáša, ako sa s námahou prediera
cez vyprahnutú skalnatú krajinu, aby sa pred bezbožným režimom skryl kdesi hlboko
v horách. Vidíme bezútešnosť tej doby. No mali by sme vidieť aj Hospodina, ktorý mal
situáciu pevne pod kontrolou a trestal bezbožníkov. Boží trest však môže prísť aj dnes. Preto
sa máme Pána Boha báť a milovať Ho. Na izraelské kráľovstvo doľahlo veľké sucho. Bol to
dôsledok toho, že sa ľud odvrátil od Stvoriteľa a Udržiavateľa sveta. Izraelci uctievali Baala,
boha plodnosti a úrody. No akú úrodu im priniesol? Miesto toho, aby bola zem plodná, stala
sa suchou. Dostali odplatu za nevernosť a morálnu skazenosť. Eliáš napomínal ľudí, aby sa
vrátili k viere v Hospodina. Učil inak než vtedajší mocní. Za tento postoj mu hrozila smrť. No
Pán Boh skryl Eliáša na pustatine. Dokonca prikázal krkavcom, aby mu tam prinášali potravu.
Krkavce sú tiež Božie tvory. V prírode konajú dobrú prácu. Podľa Mojžišovho zákona sú síce
nečistými zvieratami, to však nebránilo Bohu, aby si ich použil k záchrane svojho služobníka.
Ach, aká ťažká doba! Zvieratá musia pomáhať tam, kde už niet statočného človeka, čo by
pomohol. Eliáš zostal verný. Je predobrazom Krista, ktorý pri pokúšaní na pustatine tiež
zostal verný. Keď Jeho skúška pominula, pristúpili k Nemu anjeli a posluhovali Mu. Teda nie
krkavce ako pri Eliášovi, ale Boží služobníci. Pán Boh sa stará. Posiela pomoc v pravý čas.
Len zostaňme verní Ježišovi, nášmu Pánovi. On má moc zmeniť pustatinu na sviežu záhradu.
Obrazne aj doslova. Veď On všetko tvorí nové. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujem Ti, že smiem žiť v krajine, kde mám slobodu, pokoj a dostatok
chleba. Len mi zachovaj tieto dary. Otvor mi oči, aby som videl Tvoju starostlivosť a milosť
nado mnou. Aj v dnešný deň mi pomôž poznávať Ťa ako svojho jediného Pána. Nedaj mi
zabúdať na konečný cieľ môjho putovania, na nádherný svet, ktorý spolu s Kristom, mojím
Pánom, raz príde. Amen.
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