Pondelok 18. septembra 2017
Piesne: ES č. 346, 349
Text: 2M 18, 1 – 12
„Keď sa midjánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a
jeho ľudu Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Midjánsky kňaz Jetro, Mojžišov tesť, sa „dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho
ľudu Izraelu,“ a hneď sa vydal za svojím zaťom. Nie sám – privádza so sebou Mojžišovu
ženu Cippóru a jej dvoch synov Géršóma a Elíezera. Chce, aby rodina bola opäť spolu; chápe,
že Mojžiš sa stal významným vodcom národa, ale Cippóra si ho vzala, keď bol ešte
neznámym uprchlíkom z Egypta, a teraz by nemala byť bokom. Mojžiš rozpráva Jetrovi
o udalostiach, ktoré Izraelci prežili, a pripomína rozhodnú záchrannú úlohu Boha v Egypte aj
počas cesty púšťou. Jetro má radosť z toho, ako Hospodin vyslobodil Izrael z područia
Egypta. Boh Izraela sa svojimi mocnými skutkami v mene svojho ľudu dokázal nielen
Izraelu, ale aj ostatným, že On je jediný pravý Boh. Tohto mocného a pravého Boha spoznáva
i Ráchab, obyvateľka Jericha, keď počula o mocných Božích skutkoch pri vyvolenom národe
(Joz 2, 9 – 11). Izraelci okrem Egypťanov a Amálékovcov stretávajú na svojej ceste do
zasľúbenej krajiny aj iných ľudí z pohanského náboženstva, ktorí chvália veľké Božie činy.
Jetro spoznáva pravého Boha, ale nepridáva sa k Božiemu ľudu, zostáva vo svojom
náboženstve. Tu dochádza k stretu náboženstva pohanského a židovského. Tento stret nie je
konfrontačný, ale nesie v sebe znaky vzájomného uznania. Jetro ako člen pohanského národa
vyznáva neporovnateľnú Božiu veľkosť oproti iným bohom. Požehnávanie Hospodina Jetrom
je vyjadrením uznania Božej sily a majestátnosti. Obeť, ktorú Jetro priniesol Bohu, vyjadruje
vďačnosť za požehnanie prichádzajúce od Boha. Obeť bola znakom priateľstva medzi
pohanským kňazom Jetrom a predstaviteľmi židovského národa. Je to protiklad k Amálékovi,
ktorý bojoval proti Izraelu, a príklad, ako aj pohania môžu oslavovať pravého Boha. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, Ty si mnohokrát dokázal svoju moc a majestátnosť vo svete. Si Bohom nad
všetkými bohmi a Tvoju moc uznali aj niektorí pohania. Tebe patrí chvála a dobrorečenie za
záchranu, ktorú si nám dal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.
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