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Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som".
Toto je moje meno naveky a takto ma budú
spomínať z pokolenia na pokolenie.
(porov. Ex 3,14.15)

Mojžiš pásol ovce svojho tesťa Jetra, madiánskeho kňaza. Raz zahnal stádo až za púšť
a došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu zjavil anjel Pána v plameni ohňa, ktorý
šľahal z tŕňového kra. Díval sa: ker horel plameňom, a nezháral.
Mojžiš si teda povedal: "Pôjdem sa pozrieť na tento zvláštny zjav a zistím, prečo ker
nezhára." Keď Pán videl, že sa prichádza pozrieť, Boh ho z tŕňového kra oslovil:
"Mojžiš, Mojžiš!"
On odpovedal: "Tu som."
Pán povedal: "Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom
stojíš, je zem svätá."
A pokračoval: "Ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba."
Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozerať na Boha. A Pán mu povedal: "Videl som
utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho nárek pre tvrdosť pracovných
dozorcov. Viem o jeho bolesti a zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egypťanov
a vyviedol z tej krajiny do krajiny krásnej a rozsiahlej, do krajiny tečúcej mliekom a
medom."
Mojžiš povedal Bohu: "Hľa, ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: Poslal ma k vám Boh
vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú: 'Ako sa volá?'"
Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!"
A dodal: "Toto povieš synom Izraela: 'Ten, ktorý je', ma poslal k vám." A Boh
Mojžišovi ešte povedal: "Toto povieš synom Izraela: Pán, Boh vašich otcov, Boh
Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. To je moje meno naveky a tak
ma budú volať po všetky pokolenia."

Bratia a sestry, nechcem, aby ste nevedeli, že všetci naši Otcovia boli pod Oblakom,
všetci prešli cez More a všetci boli v Oblaku a Mori pokrstení v Mojžiša. Všetci jedli
ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj; pili totiž z duchovnej
skaly, ktorá ich sprevádzala; tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh
zaľúbenie, veď pohynuli na púšti.
Toto sa stalo nám na výstrahu, aby sme nedychtili po zlom, ako dychtili oni. Ani
nerepcite, ako reptali niektorí z nich, a zahynuli od záhubcu.
Toto sa im stalo ako príklad a napísané bolo na výstrahu pre nás, ktorých zastihli
posledné časy. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol!
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Nejakí ľudia priniesli Ježišovi správu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát pomiešal s
krvou ich obetí. On im odvetil:
"Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď
toľko trpeli? Nie – hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne
zahyniete.
Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli
väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie – hovorím vám; ale ak sa
nebudete kajať, všetci zahyniete podobne."
Potom povedal toto podobenstvo: "Ktosi mal vo svojej vinici figovník; a keď prišiel
na ňom hľadať ovocie, nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: 'Pozri, už tri roky
chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo
darmo využíva zem?'
No on mu odvetil: 'Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno
ešte prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.'"

"Človek, obráť sa k živému Bohu, ktorý je tu stále pre teba, ktorý ťa môže zachrániť, a ktorý
stále koná v dejinách!" Čítanie zo Starého zákona podáva správu o jednej z najdojímavejších
udalostí, a ktorej výpoveď sa stala kľúčovým bodom židovskej a kresťanskej viery. To, čo sa
na začiatku javí ako idylická pastierska scéna, prináša nakoniec so sebou zjavenie samého
Boha. Boha, prinášajúceho svetlo. Boha neustále konajúceho v dejinách. Jahve sa dáva
spoznávať ako "Ja som, ktorý som", ako Boh otcov a matiek národa, ako ten, ktorý nenechá
svoj ľud v biede, ale ktorý ho chce priviesť do zasľúbenej zeme. Boh vidí, počuje a koná!
Božou podstatou je byť tu pre nás so svojou zachraňujúcou a pomáhajúcou rukou, "byť tu".
Jeho meno vyjadruje: spoľahlivosť ("Ja som tu"), ale tiež večnosť a neohraničenosť (my
nevieme, akým spôsobom je tu a bude tu!), a tiež jedinečnosť ("Ja som, ktorý som a nikto iný").
V jeho konaní zakúšame moc tohto mena v minulosti, prítomnosti a budúcnosti, vždy.
"Človek, obráť sa k živému Bohu, ktorý je tu stále pre teba, ktorý ťa môže zachrániť, a ktorý
stále koná v dejinách!" – Je to pozvanie a zároveň veľmi naliehavé napomenutie,
pripomenutie čítania tejto nedele. Slovo "zmeniť" má do činenia so slovom "otočiť, obrátiť".
Obrátiť sa zahŕňa v sebe zmenu perspektívy. Znamená to uznať, že my, všetci, sme nejakým
spôsobom zotročení, ponorení do otroctva, a tak potrebujeme prežiť oslobodzujúci Boží dotyk
spásy. Človek potrebuje Božie vedenie počas dlhého času stráveného na púšti, aby mohol
dosiahnuť, dôjsť do zasľúbenej zeme. Znamená to tiež nezostať už iba ako pasívny
pozorovateľ, ale skôr nechať sa premieňať na človeka, ktorý pomáha niesť utrpenie a osudy
iných, aby aj oni mohli prežiť a zakúsiť život v plnosti. Byť s inými a pre iných na ich životnej
ceste znamená kráčať po stopách Jahveho, ktorý tu je vždy ako Boh, preukazujúci súcit,
trpiaci spolu s nami a neustále konajúci. Byť ako Mojžiš, ktorý je pripravený zanechať všetko a
vydať sa na cestu plnú neznámych nebezpečenstiev cez neznámu krajinu, s bremenom
zodpovednosti za jemu zdôverený národ. A to všetko ako Ježiš, ktorý ako vinohradník sa
postará aj o neplodný, neúrodný, planý figovník.
Charakter dnešnej nedele je rozličný, protirečivý – na jednej strane útecha, a na druhej strane
napomenutie. Oba aspekty nás chcú sprevádzať na našej ceste spásy. Spása ako život v
slobode, v plnosti pre všetkých ľudí, môže prísť do našich životov len vtedy, keď zmeníme náš
uhol pohľadu a vezmeme zodpovednosť nielen za nás samých, ale aj za druhých, ktorí tiež
žijú v nejakej podobe otroctva, a ktorí tiež túžia po zasľúbenej zemi.


