Utorok 13. februára 2018
Piesne: ES č. 285, 534
Text: 2M 7, 1 – 13
„1Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude
prorokom. 2Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby
prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. 3Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím
svoje znamenia a divy v Egypte, 4ale faraón vás neposlúchne; potom však položím svoju ruku
na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z Egypta. 5Potom Egypt
pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov
sprostred neho. 6Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Hospodin. 7Mojžiš mal 80 a Áron
83 rokov, keď hovorili s faraónom. 8Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: 9Keď vám faraón
povie: Urobte nám zázrak! povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a
premení sa na veľkého hada. 10Nato vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im
prikázal Hospodin: Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa
premenila na veľkého hada. 11Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni,
egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. 12Každý hodil svoju palicu, a tie sa
premenili na veľké hady, ale Áronova palica pohltila ich palice. 13Ale faraónovo srdce
zatvrdlo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešné Božie slovo nám predstavuje negatívny príklad tej ľudskej tvrdohlavosti. Hovorí o
faraónovi, ktorého srdce bolo zatvrdilé až tak, že odmietol poslušnosť Bohu. Odmietol
prepustiť Boží ľud z Egypta. Síce mal príležitosť konať podľa Božej vôle, no postavil sa proti
a postupne jeho srdce zatvrdlo. Až desať egyptských rán ho presvedčilo o tom, aby prepustil
Izraelcov. Neskôr si to však premyslel a začal ich prenasledovať. Skončilo sa to utopením
vojakov aj samotného faraóna. V tomto smutnom konci môžeme vidieť, čo čaká každého, kto
sa zatvrdí voči Pánu Bohu. Prečo však Pán Boh zatvrdil faraónove srdce? Prečo sa na neho
hnevá a trestá ho i smrťou? Apoštol Pavel dáva odpoveď v Liste Rímskym, kde píše: „Lebo
Písmo hovorí faraónovi: Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a
aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. Tak teda: nad kým chce, sa zmilúva, a koho
chce, zatvrdzuje“ (R 9, 17 – 18). Máme sa teda spoliehať na Božie rozhodnutie, pretože Pán
Boh najlepšie vie, koho si vyvolí ako nádobu hnevu a koho ako nádobu milosrdenstva. Ten,
kto neustále odporuje Božej vôli, toho Pán Boh môže nakoniec ponechať v jeho zatvrdilosti
a tá ho potom môže priviesť nielen do telesného ale i duchovného zahynutia. Aj nám sa občas

stáva, že sme tvrdohlaví z rôznych dôvodov. Väčšinou tomu predchádza pýcha, povýšenosť
a vlastná neomylnosť. Postupne sa vytráca pokora a ochota prijať Božiu vôľu za svoju. Pán
Boh sa snaží rôznymi spôsobmi otvoriť náš zrak i srdce pre Neho, no my si vidíme iba to
svoje. Tak ako faraónovi nepomohol zázrak s palicou, často ani my nevnímame Božie
usmernenia pre náš život. Ako sa však tomu vyhnúť? Upriamme náš zrak na Krista. Učme sa
od Neho. Otvorme Mu všetky oblasti svojho života a prosme o Jeho vedenie nielen pre
dnešný deň, ale i pre všetky, ktoré nám zo svojej milosti požehná. Amen.

Modlitba:
Všemohúci Hospodine, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nás vyučuje. Ďakujeme, že Ty si
verný Boh, ktorý nad nami drží ochrannú ruku a vedie nás životom. Prosíme o Tvoju milosť
vždy, keď sa Ti vzdialime, aby sme sa mohli vrátiť k Tebe ako k nášmu Pánovi. Prosíme Ťa
o múdrosť pre dni života, ktoré nám požehnávaš na tejto zemi, aby sme žili svedectvo viery
v Teba. Použi si nás pre rozšírenie Tvojho evanjelia, aby každý poznal, že Ty si spravodlivý
i milujúci Boh. Nech je oslávené Tvoje sväté meno i v našom živote. Amen.
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