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Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu, udri ňou na prach na zemi a budú
komáre po celom Egypte. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel ňou na prach na zemi a boli
komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte.
Takisto urobili aj egyptskí zaklínači svojím tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. Ale
faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
Bratia a sestry
Po dvoch ranách, ktoré postihli Egypt v podobe vody premenenej na krv a množstva žiab, prichádza
tretia rana. Táto rana však prichádza bez predchádzajúceho varovania. Pri prvej rane varoval Mojžiš
faraóna na brehu rieky Níl. Pred začiatkom druhej rany varoval Mojžiš faraóna vo faraónovom paláci.
Nasleduje tretia egyptská rana, kedy Mojžiš faraóna pred ňou už vôbec nevaroval.
Hebrejský výraz, ktorý prekladáme pojmom „komáre“ označuje malé, bodajúce komáre, ktoré sú pre
ľudské oko skoro neviditeľné. Egyptskí kňazi sa pri svojich obradoch snažili udržať kultickú čistotu
prostredníctvom pravidelného umývania, boli rovnako postihnutí týmto hmyzom, ako ostatní ľudia v
Egypte. Stali sa tak kulticky nečistými pre vykonávanie svojich egyptských náboženských obradov.
V Biblii sme čítali: Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel ňou na prach na zemi a boli komáre na
ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celom Egypte (13 v.). Rozsah
tejto katastrofy bol obrovský, počuli sme o všetkom zemskom prachu, ktorý sa premenil na komáre.
Ľudia boli už dovtedy unavení a veľmi vystrašení znameniami, ktoré prichádzali. Najskôr sa všetky
vodné zdroje premenili na krv. Platilo to nielen pre rieky, ale aj pre všetky zásoby vôd
v domácnostiach obyvateľov Egypta. Následne sa vyrojili žaby a pokryli celý Egypt, všetky
domácnosti. Dokonca sme si minule hovorili, že sa žaby nachádzali aj v korytách na pečenie. Skrátka
boli všade, nebolo sa kde medzi nimi ani pohnúť. Keď zdochli, zhŕňali ich na veľké kopy a celá zem
v Egypte od nich veľmi napáchla. Aby teda nebolo všetkého trápenia dosť, prichádza tretia rana
v podobe komárov.
Pamätám sa, že keď som prvý raz prišiel do mesta Komárno, čoskoro som pochopil, prečo toto mesto
nesie svoj názov. Skutočne počas letných dní sa v blízkosti Dunaja vznášajú obrovské mračná
komárov. Je to dosť nepríjemné, keď ich človek stále musí odháňať. Popritom ho poštípu na
mnohých miestach a človeka zrazu svrbí celé telo. Niečo podobné prežívali obyvatelia Egypta. Tých
komárov bolo omnoho viac ako pri našom Dunaji. Počuli sme, že celý prach zeme sa premenil na
komáre. Skrátka nebolo pred nimi úniku a svojím spôsobom strpčovali život obyvateľom Egypta.
Pri prvých dvoch Egyptských ranách sme sledovali aj činnosť egyptských čarodejníkov, ktorí sa snažili
urobiť niečo podobné svojimi okultnými praktikami. Pri prvej rane rovnako premenili vodu na krv. Pri
druhej rane rovnako privolali ďalšie žaby. Lenže v ich moci nebolo dať veci do pôvodného stavu.
Nedokázali späť premeniť krv na vodu a ani odstrániť žaby z Egyptskej krajiny. Namiesto toho iba
zhoršili situáciu. Premenením ďalšej vody na krv iba zväčšili množstvo krvi v Egypte. Pri vyvolaní žiab
iba zvýšili ich počet v celej krajine. Pri dnešnej tretej rane sú opäť spomenutí, ale prichádza
k zásadnému posunu: Takisto urobili aj egyptskí zaklínači svojím tajným umením, aby vyvolali
komáre, ale nemohli (14. v.). Z nejakého dôvodu teda ich umenie nefunguje. Musia si priznať, že sa
jedná o trest Boží. Na koho sa pri tejto rane spoliehali faraónovi zaklínači? Pravdepodobne na moc
egyptskej bohyne Hathor.
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Hathor bola v egyptskom náboženstve pokladaná za bohyňu neba a za jeho stelesnenie. Patril jej
prívlastok „Pani Egypta, Pani cudzích krajín“ a podobne. Egypťania ju zobrazovali v podobe kravy,
alebo ženy s kravskými rohmi. Patril jej dobre mienený titul „Veľká nebeská krava“. Egypťania
v Hathor videli vždy kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci veľmi vysoko vážili. Krava bola v Egypte preto
chápaná ako posvätné zviera. Z toho dôvodu sa kravské mäso nemohlo konzumovať a zdochnuté
kravy sa pochovávali vo vodách rieky Níl. V niektorých egyptských chrámoch sa chovali aj tzv.
„hathorine posvätné kravy“, ktorým vzdávali Egypťania posvätné pocty. Hathorino meno označuje
„Dom boha Hora.“ V hieroglifickom písme sa písalo obdĺžnikom (čo bol znak domu) ktorý mal v rohu
ďalší menší obdĺžnik a uprostred sa nachádzal znak sokola. V oficiálnom kulte sa tešila Hathor
najvyššej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a Pani Egypta.
Teraz sa vrátime opäť k tretej egyptskej rane, ku komárom. Tieto pokryli celú egyptskú krajinu.
Egyptskí zaklínači pravdepodobne prosili bohyňu Hathor, ako ochrankyňu Egypta a zároveň ako
bohyňu neba o pomoc pred bodavými komármi, ktoré lietali v povetrí, na nebi. Lenže tu už ani ich
čarodejná moc nestačila a nedokázali ranu odvrátiť, ani urobiť niečo podobného. Vtedy museli uznať,
že ich moc je obmedzená a nedokážu sa rovnať moci Hospodina. Všetkým v tej dobe muselo byť
jasné, že Hathor nie je pravá a celý náboženský systém viery Egypťanov má silné trhliny. Ako sme si
povedali, Hathor bola zároveň ochrankyňou Egypta, čiže predstavovala ochranu aj pre samotného
faraóna. Lenže ani on, ktorý sa chápal za stelesnenie boha, nebol ušetrený od bodavého hmyzu.
Jasne to videli všetci obyvatelia krajiny. Pomenovali to aj egyptskí čarodejníci. Faraón to tiež tušil, len
si to nechcel priznať a rozhodol sa s Hospodinom zápasiť. Zostal absolútne hluchý a slepý voči
všetkému, čo sa okolo neho odohrávalo. Čítali sme v Biblii: Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej
a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin (15 v.).
Duchovná slepota je vždy Božím trestom na ľuďoch, ktorí by sa mali obrátiť k Pánu Bohu, ale nechcú
tak urobiť. Prorok Izaiáš bol poslaný k ľudu, ktorý duchovne nevidel, nepočul a nechcel sa obrátiť
k Hospodinu. Alebo keď sa narodil Pán Ježiš a mudrci od východu prišli ku kráľovi Herodesovi, nastala
zvláštna situácia. Kráľ si zavolal zákonníkov, ktorí odrecitovali spamäti slová o mieste narodenia
Mesiáša. Napriek tomu že to vedeli naspamäť, nešli a nepoklonili sa mu. Boli duchovne slepí. Toto sa
môže stať aj nám drahí veriaci, že budeme slepí pred Pánom Bohom, prestaneme byť citlivými na
Božie konanie. A ako hovorí Pán Ježiš: Ak slepý vedie slepého, či nespadnú obaja do jamy (Mt 15, 14)?
Ak teda nie sme citlivými na Boha, potom sami nemôžeme duchovne rásť. Rovnako ani nemôžeme
duchovne sprevádzať žiadneho človeka. Modlime sa o to, aby nám Boh vždy otvoril naše srdcia
a ukazoval nám pravdu. Dal nám múdrosť rozoznávať pravdu od nepravdy. Niekedy je to veľmi ťažké,
múdrosť k tomu nám môže dať jedine Duch Boží. A ktorých Duch Boží vedie, to sú synovia a dcéry
Božie.
Boh je zároveň väčší ako všemožné zlo tohto sveta. Často sa modlievam za to, aby stál so svojou
ochranou pri mojej rodine. Modlievam sa, aby obkolesil ochranným valom celý náš cirkevný zbor
a nedovolil diablovi do neho zasahovať. Aby nás chránil pred diablovými útokmi a pred každým zlom.
Hospodin je silnejší ako všetky vymyslené božstvá sveta, za ktorými stoja démonické bytosti. Pána
Ježiša poznávame ako Pána nad diablom, ktorého porazil svojou smrťou na Golgote. Nech je teda
vyvýšený aj v našom živote, v každej jeho oblasti. On nás bude ochraňovať a prevedie nás aj tými
náročnejšími etapami nášho života. Pán Ježiš má meno nad každé meno, aby sa v Jeho meno sklonilo
koleno všetkých na nebi, na zemi a aj pod zemou a aby každý na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš je
kráľom.
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