Zamyslenia na týždeň po 5. pôstnej nedeli 2. 4.
Nedeľa 2. apríla 2017 – 5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa (Iudica)
Piesne: ES č. 96, 482
Text: 4 M 21, 4 – 9
„I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie
ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Na dnešnú Smrtnú nedeľu máme text, ktorý jedinečným spôsobom opisuje situáciu každého
človeka. Kiež príbeh v ňom opísaný stane sa i naším osobným príbehom. Hospodin veľkými
znameniami a zázrakmi vyviedol Izraelcov z egyptského otroctva, kde im hrozila istá smrť.
Ustanovil im spoľahlivého vodcu i prostredníka Mojžiša a skrze neho viedol ľud púšťou do
zasľúbenej krajiny. Putovanie bolo náročné, spojené s nepohodlím a jednotvárnou stravou, hoci
manna, ktorú Boh zosielal Izraelcom z nebies, bola chutná a zachránila ich od smrti hladom. Na
ten prechodný čas putovania púšťou boli dobre zaopatrení a skromné podmienky ich mali viesť k
odhodlanému, poslušnému kráčaniu, aby čím skôr dosiahli cieľ: nádhernú, Bohom danú
domovinu. Oni sa však vzbúrili. Zabudli na Božiu záchranu, o ktorú predtým úpenlivo prosili, a
kričali, že chcú naspäť do Egypta, lebo tam mali rozmanitú stravu. Neuveriteľná zaslepenosť,
s ktorou sa chceli vrátiť tam, kde im hrozila záhuba, iba preto, lebo mali pestrejšiu stravu!
Spravodlivý Boh nemohol takúto do neba volajúcu neposlušnosť nechať bez trestu. Zoslal na
nich ohnivých hadov a ľudia umierali od ich uštipnutia. Oni, vidiac, že vzbura a hriech voči Bohu
prináša smrť, úpenlivo volali o odpustenie a zmilovanie. Hospodin sa zmiloval. Prikázal
Mojžišovi zhotoviť medeného hada a vztýčiť ho na stĺp s tým, že kto sa naň pozrie, bude
uzdravený. Všetci, ktorí sa s dôverou pozreli na medeného hada, boli zachránení tak, ako povedal
Boh. S Izraelcami máme spoločnú neposlušnosť, vzburu voči Hospodinovi, slovom: hriech.
Odplata zaň je smrť časná i večná. Našou jedinou nádejou je, ako píše evanjelista: „A ako Mojžiš
povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný
život.“ Meď v Starej zmluve symbolizovala súd, preto Pán Ježiš bol Bohom odsúdený na kríži za
naše hriechy. On, nevinný, zaplatil životom za nás, hriešnikov. Stačí priznať, oľutovať hriechy a
veriť, že Pán Ježiš ich svojou svätou krvou zahladil, a budeme zachránení. Je to veľmi
jednoduché – Boží výmenný obchod: odovzdaj hriechy Kristovi a On ti dá svoju spravodlivosť,
lebo iba Jeho Boh určil za Prostredníka nášho spasenia. Amen.
Modlitba:
Drahý Otče nebeský, ďakujeme Ti za nášho jediného Prostredníka Pána Ježiša Krista, ktorý z
lásky k nám priniesol najväčšiu obeť, aby si nás Ty mohol prijať za svoje deti. Bez tohto
Prostredníka sme stratení vo svojich hriechoch, ale kto hriechy úprimne vyznáva a prosí o
zmilovanie, krv Ježiša Krista ho očisťuje od každého hriechu. O túto spasiteľnú vieru Ťa úprimne
prosíme. Zachráň nás biednych! Amen.
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