Štvrtok 25. februára 2016
Text: 4M 21, 4 – 9
4
Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsko. Cestou ľud
zmalomyseľnel 5a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli
na púšti? Veď nieto ani chleba ani vody, a tento biedny pokrm sa nám protiví. 6I poslal Hospodin na tento
ľud ohnivé hady, serafov, tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. 7Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a
hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby
vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. 8I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a
vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. 9Mojžiš teda zhotovil
medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, a pozrel sa na medeného hada, ostal živý.
Piesne: ES č. 105, 501
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bojíte sa hadov? Poviete možno, že záleží na situácii a na tom, aký je to had – jedovatý, alebo neškodný.
Vo všeobecnosti sa priznajme, že pred týmito plazmi máme rešpekt.
Ľud Izraela putoval púšťou − tá cesta bola skúškou ich trpezlivosti. Trvala dlho a chýbala im voda
i chlieb. Hospodin im dal za pokrm mannu, ale oni povedali Mojžišovi: „… tento biedny pokrm sa nám
protiví.“ A začali reptať proti Bohu i Mojžišovi a obviňovať ich, že ich vyviedli z Egypta, aby pomreli na
púšti. A čítame, že ľud tak hovoril, lebo „zmalomyseľnel“. Neporozumel, že Boh a Mojžiš mu pripravujú
lepší život. Izraelci sa dali premôcť Božiemu nepriateľovi – starému hadovi, satanovi, ktorý ich skrze
ťažké podmienky obrátil proti Bohu. Preto Hospodin poslal na nich serafov – ohnivé hady, ktoré štípali
ľudí, takže mnohí zomreli. Nie je niekedy aj nám blízke takéto reptanie? Či sa Pán málo stará o naše
potreby? Práve teraz, v čase pôstu, je čas na zamyslenie: Čo mám proti Bohu a ľuďom? Stojím na
správnej strane, stojím na Božej ceste? Smrť po poštípaní hadmi mnohých vydesila a pohla zvyšok ľudu
k pokániu. Priznali si vinu pred Hospodinom i prorokom a prosili Mojžiša, aby sa za nich pomodlil.
Mojžiš tak urobil a dostal od Hospodina príkaz zhotoviť medeného hada a vyložiť ho na stĺp. Pohľad na
neho zachránil tých, ktorých ohnivé hady poštípali. Medený had, ktorý zachraňoval pred smrťou, je
predobrazom Spasiteľa na kríži. Pán Ježiš Kristus obetoval svoj život, aby nás zachránil od večnej smrti
a z pazúrov starého hada – diabla. Pohľad na Neho – trpiaceho – nás zarmucuje, ale pohľad na
Vzkrieseného potešuje. Poznali sme, že niet väčšej radosti, ako je radosť zo spasenia, ktorú nám nikto
nemôže vziať. A čaká nás i radosť zo stretnutia s naším osláveným Pánom – či tu v modlitbe, v chráme
Božom, pri Jeho slove, či po smrti, alebo pri Jeho druhom príchode. Maranatha! Príď, Pane Ježiši! Amen.
Modlitba:
Drahý náš Pane, náš Spasiteľu! Ty si zvíťazil nad starým hadom – satanom, Božím i naším úhlavným
nepriateľom. Žil si na zemi v ťažkých podmienkach, často aj o hlade a smäde a bez domova. A predsa Ťa
nikto nepočul reptať proti Bohu. Nedal si sa odradiť od cesty spasenia. Necúvol si ani pred utrpením
a smrťou. Skloň sa aj k nám, odpusť nám našu „malomyseľnosť“ a naplň naše srdcia svojou láskou
a vďačnosťou za Tvoju spásu. Amen.
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