
 1 

Utorok 2. mája 2017 

Piesne: ES č. 292, 323  

Text: 4M 17, 16 − 26   

„Vtedy povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovu palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na 

znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Aj za čias Mojžiša a Árona Pán Boh mocne konal pri vyvolenom izraelskom národe, no napriek 

tomu Izraelci boli stále nespokojní a reptali proti Hospodinovi a Jeho hovorcom – vyvoleným, 

ktorých prostredníctvom sa prihováral svojmu ľudu. Tak bolo potrebné dať Izraelu jasné 

znamenie, kto je oprávnený pristupovať k oltáru a zastupovať Boha pred ľudom a ľud pred 

Bohom, trvalý dôkaz, ktorý by sa mohol kedykoľvek predložiť pochybovačom. Mojžiš mal preto 

vziať z každej rodiny jednu palicu, teda dvanásť palíc, a na každú z nich napísať meno každého 

z nich. Za Lévího rodinu mal napísať Áronovo meno. Takto označené palice, všetky rovnaké, 

mal priniesť do svätostánku. Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku svedectva, videl, že 

Áronova palica za Lévího dom vypučala, vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle. Mojžiš 

vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, aby to videli, a každý si vzal 

svoju palicu. Hospodin povedal Mojžišovi: Áronovu palicu zanes späť, aby sa zachovala ako 

výstražné znamenie pre buričov. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a oni nezomrú. 

Izraelci opatrovali Áronovu palicu v truhle zmluvy vo svätyni svätých, ako nám to dosvedčuje 

List Židom (Žid 9, 4), a napriek tomu sa reptanie neskončilo. Pán Boh nám dal oveľa väčší dôkaz 

než rozkvitnutá palica, aby prestalo naše reptanie a aby sme nezomreli – Ježiša Krista: Jeho život, 

obetnú smrť a slávne vzkriesenie. Dal svojho Syna, aby sme nezomreli. No prestalo naše 

reptanie? Miesto hundrania, sťažovania a zúfania odovzdajme sa do Božieho pôsobenia. Aj nás, 

kus suchého dreva, Pán Boh práve pre Ježiša Krista tak ako Áronovu palicu môže nechať 

rozkvitnúť, aby priniesla ovocie.  

 

Modlitba:   

Pán a Boh náš, ktorý si nás stvoril nie k rebelovaniu, ale k poslušnosti Tebe, daj, prosím, svoje 

požehnanie každému v jeho poslaní. Ty, ktorý celý svet spravuješ, spravuj a veď aj tých, ktorých 

si povolal do svojej služby. Pomôž aj mne samému, aby som rozkvitol a prinášal ovocie pre 

večný život. Skrze svojho milovaného Syna mi odpusť všetky hriechy, ktorých som sa dopustil v 

uplynulých dňoch a daj mi svoj pokoj. Tvoj Duch nech mi stvorí srdce čisté. Trojjediný večný 

Bože, buď a zostaň s nami naveky. Amen. 
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