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Mojžišova pokora
Numeri 12: 1 - 16; 1. Petrov 5: 5 - 7
Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.

T.S. Eliot

Ako človek starne a zreje, má sa, ako zrelý klas, skláňať. Príkladom takejto pokory v Biblii je Mojžiš,
o ktorom sa píše, že bol najpokornejším zo všetkých ľudí na zemi.
-

Predtým ako budeš čítať tento materiál ďalej, popremýšľaj, ako sa podľa teba dá chápať
výrok o Mojžišovej pokore v kontexte Num 12.

Miriam a Áron kritizovali Mojžiša za to, že si bral
cudzinku, použili túto situáciu v svoj prospech. Prečo
Boh nehovorí aj cez nás? A Boh prehovoril možno
rýchlejšie ako čakali. Potvrdil Mojžišovu jedinečnosť a na
Miriam uvalil malomocenstvo, ktoré však na príhovor
Mojžiša nakoniec odmeral len na týždeň.
-

Cnosti sú tie ingrediencie našich
rozhodnutí a činov, ktoré zásadným
spôsobom prispievajú k tomu, aby sme
si vytvorili dobré návyky a napredovali
tak smerom k zbožnosti. A zbožnosť
je potrebná, lebo len tí, ktorí majú
čisté srdce, môžu uvidieť Boha. Tu aj
tam.

Ako by sa dalo pochybenie Miriam a Árona
chápať, keby sme použili 1 Pt 5: 5 - 7 ako kľúč?
Môže byť pýcha takýmto malomocenstvom, ktoré nás oddeľuje od Boha aj od ľudí?
V čom nám pripadá prístup Boha tvrdý? V čom je situácia Izraela v tej dobe iná od našej
situácie dnes?

Aj keď sa nemôžem ubrániť tomu, že v niečom sa moje svedomie vzpiera tomuto biblickému textu,
zdá sa mi, že o pokore sa tam môžeme naučiť nasledujúce:
1. Pokora znamená závislosť na Bohu – Mojžišova jedinečná rola toho, s ktorým Boh rozpráva
zoči-voči spočíva v jeho pokore. Je Božím služobníkom, ktorý berie Božiu priazeň ako dar;
Miriam a Áron si na Božie oslovenie robili nárok. Pokora začína v zakotvení v Bohu,
v prijímaní nevyhnutnosti života ako v Božom hlase k nám.
2. Pokora znamená nezávislosť na ľuďoch – pokiaľ nie sme závislí na Bohu, sme závislí na
ľuďoch. Pokiaľ nie sme služobníkmi Boha, sme služobníkmi ľudí. Sme ako ľudia slabí a či
chceme alebo nechceme, o niekoho sa opierame. Mojžiš je známy práve tým, že útoky ľudí
na svoju osobu nevracia späť, ale ich absorbuje v modlitbe Bohu.
3. Pokora znamená postaviť sa na stranu svojich nepriateľov – Mojžiš sa za Miriam úpenlivo
modlí. Taktiež za Izrael, aj keď mu Boh dáva možnosť stať sa novým Abrahámom. Radšej by
volil stratu vzťahu s Bohom, ako aby sa vzdal tých, ktorí Boha aj jeho odmietajú. Pokora
znamená položiť druhých vyššie od seba. Postaviť sa na stranu tých, ktorí ma odmietajú.
A tak predsa len v tomto príbehu vidíme láskavú Božiu tvár. Vidíme ju cez Mojžiša, lebo
jeho prístup berie Boh za svoju hlavnú črtu v príbehu Ježiša, služobníka Božieho.
-

Čo si myslíš o tom, že pokora začína v zakotvení v Bohu? O tom, že sme ako ľudia slabí
a pokiaľ sa neopierame o Boha, opierame sa o niekoho alebo niečo iné?
Ako môžeme odovzdávať Bohu to, na čom nám záleží? Akú s tým máš skúsenosť?
V akej situácii, ktorú zažívaš, sa môžeš zastať tých, ktorí sú proti tebe?
Čo tento príbeh hovorí o Ježišovi, keď si prečítaš Heb 3: 1 - 6?
Josef Sýkora

