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Dívka u studny
1. mojžíšova 24
Od Hospodina je manželka rozumná. (Přísloví 19,14)
Abraham už byl starý. Zůstal sám se svým synem Izákem. Sára
umřela.
Vlastně nebyl tak sám, měl kolem sebe i služebníky a pastýře. Byl bohatý, měl velká stáda ovcí a koz.
Ale jeho syn už byl velký a Abraham by rád viděl ještě jeho
děti, rád by měl kolem sebe vnoučata. Vždyť mu Pán Bůh tenkrát ukazoval, kolik hvězd je na nebi… a že tak veliká bude jeho
rodina.
Jednou si zavolal svého služebníka a dal mu těžký úkol.
„Naložíš nějaké dary na velbloudy a půjdeš s nimi až do země,
odkud jsem kdysi přišel já. A přivedeš odtamtud dobrou ženu
pro mého syna.“
Služebník se vydal na cestu.
Šel dlouho. Když se už blížilo město, kde kdysi žil Abraham,
začal se trochu bát.
„Jak mám najít pro Izáka dobrou ženu? Jak ji poznám? Kde
bych ji mohl najít?“
„Pane Bože, pomoz mi…,“ vzdychl si. Vlastně se pomodlil.
Naše modlitba je možná často spíš takový povzdech. Pane Bože,
pomoz mi…
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„Pane Bože, půjdu ve městě ke studni. Tam přicházejí ženy
pro vodu. Prosím tě, pomoz mi poznat, jestli by některá z nich
mohla být pro Izáka.“
Sedl si ke studni. Po chvíli přišla dívka se džbánem na rameni.
„Prosím, dej mi napít.“
Dívka přivázala džbán na provaz, nabrala vodu a pak mu jej
podala.
„Nechceš, abych ti pomohla napojit tvé velbloudy?“
Služebník poznal, že ta dívka má laskavé srdce. Jmenovala
se Rebeka.
„Pane Bože, děkuji, že jsi mi pomohl vybrat,“ poděkoval služebník Pánu Bohu.
Šel potom s ní domů. Večer obdaroval její rodiče a poprosil
je, aby Rebeku provdali za Izáka. Jestli bude ona sama ochotná, jestli se odváží cesty za neznámým do neznáma.
Rodiče zavolali Rebeku a zeptali se jí: „Půjdeš s tímto mužem za synem jeho pána?“
Odpověděla: „Půjdu.“
Druhý den se Rebeka rozloučila se svojí rodinou a vydala se
na cestu za Izákem.
Vydala se do nové země jako kdysi Abraham. Měla podobně
velkou odvahu a víru.
Pane Bože,
ty nám pomáháš, když si nevíme rady. Děkujeme ti za to.
Prosíme tě, Pane Bože, za naši rodinu. Ať se máme rádi.

