
 2. po ST, Uvidieť Boha vo všednej chvíli

Text 1. M 28, 10-19a
Dni nášho života zvykneme deliť na všedné a nevšedné. Čo dokáže urobiť  z obyčajného dňa deň
nevšedný? Môže to byť  úspech v práci, rodinná slávnosť, ale aj nečakané stretnutie s niekým,
kto obohatí môj život. 
To, čo mám ja osobne rád na nevšedných zážitkoch, je fakt, že sa oň  často vôbec nepričiním.
Často sa nevšedné veci života odohrajú v úplne obyčajný všedný deň na bezvýznamnom mieste.
Nevšedné dni sú totiž darom od Pána Boha.

Treba povedať, že Jákob  nebol adeptom na nejakú zvláštnu Božiu pozornosť. Len pred
pár dňami podviedol svojho takmer slepého otca a okradol svojho brata. Je teraz na úteku.
O jeho charakterových vadách by sme sa vedeli rozpísať aj na dlhšie.  Na noc sa zastavil  na
celkom obyčajnom mieste pri ceste, aby si odpočinul. Unavený si ľahol spať. Avšak v túto noc
mal Jákob sen.  Videl,  že na zemi stojí  rebrík,  ktorý siahal  až po nebo a Boží  anjeli  po ňom
zostupovali a vystupovali. 
Kľúčové však bolo  slovo,  ktoré   mu povedal   Hospodin:  Ja som Hospodin,  Boh tvojho otca
Abraháma a Boh Izákov... Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; ... a v tebe budú požehnané
všetky čeľade zeme. Ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš...

Keď sa Jákob prebudil, pomyslel si: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom
nevedel. 
Milí  bratia a sestry,  často sa  pozeráme zlým smerom a zlým spôsobom.  Pán Boh je  často
v našom živote prítomný aj bez toho, aby sme si to všimli. Apoštol Pavol to vyjadruje slovami:
Veď On nie je ďaleko od nikoho z nás, ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Žalmistu Dávida zažitie
Božej prítomnosti priviedlo k napísaniu 139. žalmu, v ktorom hovorí: Obkľučuješ ma zôkol vôkol,
svoju dlaň kladieš na mňa. Jákob na to prišiel počas spánku v jednu obyčajnú noc, na úplne
obyčajnom mieste. Z tej obyčajnej noci Boh svojou prítomnosťou urobil nevšednú noc a z toho
obyčajného miesta, miesto neobyčajné. Preto ho Jákob nazval Bételom – Domom Božím. Možno
mnohí máte svoj  Bétel – ja ten svoj mám  v modranskom chotári...

Milý  brat,  milá  sestra,  Bételom  –  Božím  domom  sa  môže  stať  ktorékoľvek  miesto,
v ktorom sa  zdržiavaš. Môže to byť kuchyňa v tvojom dome, tvoja kancelária, tvoje auto, či
nemocničná izba, v ktorej budeš ležať. Možno v krátkom čase niekde tam uvidíš Boha a povieš
to, čo aj Jákob. Boh tu bol celý čas so mnou a ja som o tom nevedel. Buďme na to pripravení.
Veď náš  Boh je Bohom, ktorý zostúpil v Ježišovi k nám, aby nám bol blízko. Každodenne sa
k nám skláňa,  ale my to spozorujem len občas. 

Jákobov život  sa začína vďaka tejto skúsenosti meniť. Nie okamžite.  Božia prítomnosť
neznamená, že je okamžite zbavený svojich problémov a charakterových nedostatkov.  Mnohé
dôsledky svojich chýb si nesie ešte dlho ďalej. Jeho cesta s Bohom len začína. On však už vie, že
nebude sám. 
Poznanie  Božej  prítomnosti  vždy  človeka  mení.   Po  20.  rokoch  sa  napokon  odhodlá
k odvážnemu činu –  zmieriť  sa  so  svojim bratom.  Rozhodne sa  urobiť  prvý krok  ku  svojmu
bratovi,  s ktorým v detstve žili v nepriateľstve a posledné desaťročia ako cudzinci. 



Posledný krát, keď sa videli mu Ézav sľúbil, že keď ho uvidí najbližšie, tak ho zabije. Keď sa obaja
stretávajú, padnú si do náručia. A     Jákob hovorí Ézavovi krásnu vetu: Lebo keď som sa díval na
tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár.

Jákob  po  tom,  ako  uvidel  Boha  v sne  v Bételi,  začal  sa  učiť  vidieť  Boha  aj  na  iných
miestach.
Milí brat, milá sestra, ak si raz zažil Božiu prítomnosť na obyčajnom mieste, začneš striehnuť,
aby si ho mohol uvidieť aj inde. Možno ho začneš vidieť omnoho častejšie. Dokonca aj v tvári
niekoho, kto bol 20 rokov tvojim úhlavným nepriateľom. To je dobrodružstvo, do ktorého sme aj
dnes pozvaní.

Modlitba: Otvor mi oči, drahý Pane, aby som aj dnes mohol vidieť Tvoju prítomnosť a Tvoje
konanie v mojom živote. Urob z môjho všedného dňa deň nevšedný a zo všedných miest, na
ktorých sa budem nachádzať, miesta zvláštne. Ďakujem Ti zato, že takéto prosby rád vypočúvaš
a tiež viem, že to nerobíš pre moju dobrotu a zásluhy, ale z Tvojej milosti. Nech je Ti za to aj
dnes vzdaná chvála. Amen!
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