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Exodus 5,22: „Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: 
Pane, prečo si spôsobil zlo tomuto ľudu? Prečo si ma vlastne 

poslal?“

0 Nevďačná služba blížnym a jej odmena

Tam, kde som vyrastal sa hovorí príslovie: „Každý dobrý skutek musí 

být  po  zásluze  potrestán.“  Humorným  spôsobom  vystihuje  všeobecnú 

ľudskú skúsenosť, že naše najlepšie snahy o blaho ľudí okolo nás sa až 

príliš často stretávajú s nepochopením, prekrútením a nevďačnosťou. Hoci 

sa s takouto reakciou stretávame častejšie, ako by sme si želali,  vie nás 

vždy nanovo prekvapiť a osteň jej krivdy si zachováva svoju ostrosť. 

Nie  inak  to  zažíval  Mojžiš.  Vyrastajúc  v  blahobytu  a  múdrosti 

egyptského  dvora,  nezabudol  na  svoj  hebrejský  pôvod  a  pri  jednej 

príležitosti  vyjadril  lojalitu  a  lásku  ku  svojmu  národu  tak,  že  zabil 

Egypťana,  ktorý  tĺkol  „jedného  z  jeho  hebrejských  bratov.“  (2,11)

Na druhý deň zbadal, že sa bijú dvaja Hebreji. Keď sa chcel znova zasadiť 

o dobro svojich bratov, dostalo sa budúcemu vodcovi Izraela a trpezlivému 

sudcovi  všetkých  sporov  ľudu  (porovnaj  18,13)  odpovede,  ktorá  udrie

do očí: „Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj 

mňa,  ako  si  zabil  toho  Egypťana?“  (2,12).  Keďže  sa  pred  zabitím 

Egypťana Mojžiš rozhliadol a nikoho nevidel, je jasné, kto nedržal jazyk

za zubami… a tak musel Mojžiš prchnúť od svojej nevďačnej pravej aj 

nahnevanej náhradnej rodiny. 



V dôsledku toho ho evidentne všetky vlastenecké túžby opustili, lebo sa 

celkom  dobre  usadil  u  Midjánčanov,  kde  sa  prv  zastal  Jitrových  dcér

pri  studni  a  za  to  dostal  jednu  z  nich  za  manželku  –  konečne  niekto,

kto si vie oceniť jeho dobré úmysly! 

Život  plynul  spokojne  a  mĺkvo  pre  pastiera  Mojžiša.  Mal  novú, 

milujúcu rodinu a dostatok času na hĺbanie keď tiahol s ovcami krajom. 

Jednoducho idylka. Až kým neprišiel k horiacemu kru, kde ho očakával 

Hospodin.  Mojžišovou  nechuťou  ísť  a  pomôcť  svojim  bratom  nepohli

ani  Božie  slová  o  útrapách,  bolestiach  a  kvíleniu  izraelského  ľudu. 

Nezabudol, ako dopadla jeho prvá (a asi dúfal, že aj posledná!) snaha im 

pomôcť. Najskôr to skúsil rozumnými argumentami: Čo poviem, keď sa 

ma spýtajú, kto je ten Boh, čo ťa posiela? Hospodin mu dáva odpoveď.

Čo ak mi neuveria? Hospodin mu dáva palicu a moc robiť zázraky. Potom 

sa vyhovára na svoju neschopnosť dobre hovoriť, ale Hospodin ho uisťuje, 

že má moc nad ľudskými ústami a pomôže mu hovoriť. Nakoniec Mojžiš 

prizná farbu a otvorene povie: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného.“ (4,13) 

Inými slovami: „nechce sa mi“! 

0.1 Medzi žarnovmi

Až keď sa Hospodin "rozhneval",  neopovážil  sa  už Mojžiš  odvrávať

a išiel. Začala sa tak nová etapa jeho života, ktorú by sme bez nadsádzky 

mohli  nazvať ako "Medzi  žarnovmi".  Mojžiš tvoril  akúsi styčnú plochu 

medzi  neoblomným Hospodinom, ktorý si  z  nepochopiteľných dôvodov 

vybral  zrovna  jeho,  a  izraelským  národom,  notoricky  šomravým

a nevďačným. Prvý "trest" za jeho poslušnosť na seba nenechal príliš dlho 
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čakať. 

Keď  Mojžiš  (samozrejme  cez  Árona)  predniesol  faraonovi  svoje 

požiadavky, výsledkom bolo sprísnenie izraelskej roboty. To spôsobilo ešte 

väčšie  utrpenie  už  tak  ťažko  zotročených,  ktorí  prišli  za  Mojžišom

a Áronom s výčitkou: „Vy ste nám pokazili  dobré meno pred faraónom

a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili.“ (5,21)

0.2 Mojžišova reakcia

A je to tu zase. Počiatočné nadšenie Izraelitov, keď počuli, čo pre nich 

Hospodin  cez  Mojžiša  nachystal,  rýchlo  opadlo  a  vinník  bol  všetkým 

jasný. Čo na to tentoraz Mojžiš?

Exodus 5,22: „Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: 
Pane, prečo si spôsobil zlo tomuto ľudu? Prečo si ma vlastne 

poslal?“

0.2.1 Obrátenie sa na Hospodina

Nehádal  sa  so  svojimi  nestálymi  bratmi.  Nesťažoval  sa  oddanému 

Áronovi ani doma manželke Sipore. Svoju ťažobu a pochybnosti svojho 

srdca  predniesol  Bohu.  Neskrýva  svoju  nespokojnosť  a  nepriame 

obvinenie.  Za  zdroj  zla,  ktoré  sa  deje,  otvorene  označuje  Hospodina,

ktorý ho nielen dopustil, ale sám spôsobil. 

0.2.2 Súcit z ovcami

Určite  ho  bolela  výčitka  bratov, ale  od  udalosti  pri  horiacom kru  sa

v  ňom  znova  prebudila  stará  láska,  ktorú  tu  vyjadruje  svojim  súcitom

s nimi. Najskôr ho zaujíma ich blaho: „Pane, prečo si spôsobil zlo tomuto 

ľudu?“ a až potom si všíma seba: „Prečo si ma vlastne poslal?“
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0.2.3 Pochybnosti

Hoci Mojžiš vyslovuje závažné obvinenie voči Bohu a pochybuje ak nie 

o celom podniku tak aspoň o svojom mieste v ňom, nevzdáva sa. Neprišiel 

k záveru, že Boh je zlý a krutý, ani sa nerozhodol, že končí. Nevie síce,

čo sa deje a čo ďalej, ale ostáva otvorený – preto vyjadruje svoje sťažnosti 

formou otázok („Prečo?“). Načo Boh hovorí: „Teraz uvidíš, čo urobím...“

0.3 Mojžišova odmena

Keď sa pozrieme na Mojžišov život ako celok, a spýtame sa, čo teda 

nakoniec Mojžiš z toho všetkého mal, zistíme, že pozemsky merané, bolo 

toho veľmi málo. O svoj Midjánsky kľud prišiel raz na vždy kvôli úlohe, 

do ktorej  sa  nepýtal.  Zvyšok života prežil  putovaním po púšti.  U ľudí, 

ktorých  miloval,  bol  stále  za  niečo  na  vine  a  dlhé  roky  počúval  ich 

šomranie.  Zomrel  v  cudzej  krajine,  „dodnes  však  nikto  nevie  o  jeho 

hrobe.“ (Dt 34,6)

Je to všetko? Je veriaci človek len bábkou Božích svojvoľných rúk?

Čo má zo svojej poslušnosti okrem nevďačnosti a šomrania tých, čo im 

slúži? Má sa celý život trápiť a drieť bez toho, že by žal ovocie svojej 

práce, a navyše zomrieť niekde bokom lebo zlyhal, keď sa snažil?1 

0.3.1 Pokora

O Mojžišovi je napísané, že to bol "veľmi pokorný človek" (Nu 12,3). 

Jeho  pokorný  duch  bol  bezpochyby  výsledkom  celého  jeho  života,

od pokorenia sa  pred Bohom a prijatia  svojho úkolu  pri  horiacom kru,

až po Áronovu zradu, ktorá priamo predchádza tomuto veršu. 

1 Mojžišovi ani Áronovi nebolo dovolené vstúpiť do zasľúbenej krajiny pre ich nevernosť. Dt 32,51
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0.3.2 Láska

Ak našim postmoderným ušiam neznie "pokora" alebo "charakter" ako 

ktovieako žiaduce veci, povedzme si, že bez pokory nie je možné milovať 

druhých. Pravá láska sa totiž musí najskôr skloniť, aby mohla mať druhého 

za "vyššieho od seba" (Fil  2,3).  Zabudnúť na seba,  aby mohla myslieť

na druhého. To už by nám, ako učeníkom Ježiša Krista, malo byť bližšie: 

"navzájom si slúžte v láske. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze, 

a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Ale ak sa medzi 

sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili." 

(Gal 5,13-15) 

Navyše,  v  pokore  a  láske  sa  ukrýva  tajomstvo,  ktorému  nie  každý 

rozumie: život. V tom, čo vyzerá ako úplné zmárnenie sa, sa podľa Ježiša 

skrýva  úplné naplnenie:  "Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." (Mt 

10,39)

Mojžišova  láska  ku  svojim  ľuďom  bola  hneď  v  svojom  zárodku 

pošliapaná.  Boh si  ho  však  našiel  v  jeho pokojnom pastierskom živote

a priviedol ho naspäť ku nej. To, čo sa pri sprísnení roboty prejavilo ako 

Mojžišov obnovený súcit s izraelským ľudom, sa veľmi skoro premenilo 

na hlbokú lásku ku nim. Keď si Izraeliti urobili zlaté teľa a Hospodin ich 

chcel vyhubiť, Mojžiš za nich prosil a Hospodin ho vypočul.  Mojžiš sa 

nielen podvolil Božiemu povolaniu, ale sa mu cele odovzdal. Zamiloval si 

nemožný, neschopný a šomravý Izraelský ľud. 

A čo ty? Už si si zamiloval Ježišovu cirkev? Alebo si to kedysi skúsil, 

sklamal  sa  a  žiješ  si  svoj  život  niekde  bokom?  Vyhýbaš  sa  oblúkom 
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horiacim krom, alebo si ochotný nechať sa zmárniť? Necháš Ježiša ukázať 

ti, v čom spočíva skutočný život? 

0.3.3 Poznanie Hospodina

„V Izraeli  však  už  nepovstal  prorok  ako  Mojžiš,  ktorému by sa  dal 

Hospodin poznať z tváre do tváre.“ (Dt 34,10) To už je naozaj iné kafe. 

Mojžišov  život  pokornej  služby  druhým  mu  priniesol  také  poznanie 

Hospodina, akého sa nedostalo žiadnemu inému prorokovi. 

Niečo také je však sľúbené aj nám a skúste hádať, čo je k tomu potrebné 

– láska: „Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto 

mňa  miluje,  toho  bude  milovať  aj  môj  Otec;  aj  ja  ho  budem milovať

a  zjavím  mu  seba  samého.“  (Ján  14,21)  Ježiš  to  nemohol  povedať 

jasnejšie.

1 Pastier, ktorého zožrali ovce

Ako sme videli pri Mojžišovi, Boží (áno, síce zopárkrát zopakovaný) 

príkaz mu stačil na to, aby vydal svoj život do Jeho služieb a znášal všetky 

s tým spojené pozemské trápenia. Najväčším divom však pre nás navždy 

ostane,  že  sa  Boh  sám  stal  človekom  a  išiel  príkladom  poníženého 

služobníka, ktorý za zlé žehnal. Jeho pokora nezná dno, jeho láska dáva 

všetko. 

Boží Syn prišiel na svet zachrániť tých, čo ho nenávideli. Jeho vlastné 

ovce ho zožrali, keď ich zachraňoval. Podstúpil to však dobrovoľne a prijal 

Boží trest aj za tento hrozný hriech, môj aj Tvoj. Miluje nás a ukázal nám, 

čo to znamená. Ukázal nám, že to stojí za to. A to všetko napriek tomu,
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že  väčšina  ľudí  sveta  jeho  lásku  až  doposiaľ  nepochopila,  prekrútila

a vysmiala, o vďake ani nehovoriac. Pán Ježiš si však zaslúži našu vďaku 

ako aj našu poslušnosť a nasledovanie jeho príkladu. 

Svojim nasledovníkom povedal: „Učeník nie je nad učiteľa ani sluha 

nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a služobník ako jeho 

pán.  Keďže  Belzebulom  nazývali  pána  domu,  o  čo  skôr  potom  jeho 

domácich!“ (Mt 10,24-25) Nepochopenie, nevďačnosť a prenasledovanie 

od svojich vlastných týmito slovami ale aj celým svojím životom označil 

Ježiš ako neoddeliteľnú súčasť služby blížnym. 

2 Aj sám, keď pôjdem, nechcem sa vrátiť

Keby sme mali rozumom zhodnotiť, či nám služba blížnemu stojí za to, 

zistili by sme, že je to veľmi stratový podnik. Dokonca aj v cirkvi to nie je 

oveľa lepšie. My sa však musíme pozerať na Ježiša. Jeho služba lásky stojí 

v čele všetkých biblických príkladov sebaobetovania. Je však viacej ako 

len morálnym príkladom. Jeho služba lásky Teba a mňa spasila! Obetoval 

samého seba namiesto mňa – a nie že by bolo o čo stáť! Vykúpil si ľud 

šomravý  a  nevďačný.  Je  však  zásadný  rozdiel  medzi  cirkvou  dnes

a Izraelcami doby Mojžišovej. Nám bolo dané nové srdce, znovu sme sa 

narodili a Duch živého Boha teraz prebýva v nás! Pôsobí na nás a formuje 

charakter  každého veriaceho.  Aj  dnes  sa  môžeš  pokorne vydať  do jeho 

milujúcich rúk, aby Ťa premenili v obraz nášho Pána Ježiša. 

2.1 Otvorená komunikácia s Bohom

Od Mojžiša sa môžeme naučiť niečo o otvorenej komunikácii s Bohom. 
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Je veľmi dôležité byť k nemu úprimný, aj vtedy, keď to nie sú pekné veci, 

čo mu chceme povedať. On aj bez toho vidí myšlienky nášho srdca. Boh 

vidí, aká bolesť sa za nimi často skrýva – veď si tým sám prešiel. Boh má 

pochopenie pre Tvoj bôľ! 

Kým sme ešte na zemi, neurobme si o Bohu definitívny záver, ale dajme 

mu  vždy  príležitosť,  aby  mohol  konať  v  našom  živote.  Na  veľa  vecí 

dostaneme odpoveď až v nebi, ale Boh nám ich po kúskoch zjavuje aj tu

na zemi. 

2.2 Pokorenie sa

Priateľ,  partner,  rodič,  vedúci,  starší,  kazateľ  –  všetci  sme  zažili,

že láska k blížnemu zriedkavo žne, čo rozsieva. Asi sme sa aj my v živote 

stretli s tým, že naša úprimná snaha pomôcť bola nielen že nepochopená, 

ale priamo prekrútená a označená za zlo. Naozaj to bolí a takáto krivda

v nás pôsobí „spravodlivý“ hnev… či?

Vždy znovu sa potrebujeme pozrieť na kríž,  kde visel  Boží baránok, 

ktorý neotvoril ústa, keď sme ho viedli na porážku. Jeho láska nám dá silu 

sa znova skloniť a ísť ďalej cestou služby lásky, ktorú nám ukázal. 

2.3 Láska

Duch svätý vie a chce spôsobiť, že budem za zlé žehnať nie so zaťatými 

zubami, ale zo srdca. Milovať svojich nepriateľov, aj keď nimi sú často tí, 

ktorí  sú  mi  najbližšie.  Podvolím  sa?  Som  ochotný  vydať  tento  svoj 

pozemský život a skúsiť nájsť život, o ktorom hovorí Ježiš, že iba ten za to 

stojí? Je pre mňa Božia múdrosť dosť dobrá, aby som sa ňou riadil? (1. 
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Kor. 1,21)

Moja  láska  k blížnemu sa napokon prejaví  aj  tým, že si  dám veľký 

pozor, aby som nebol tým, čo hryzie ruku, čo ma krmí. Problém všetkých 

oviec, ktoré žerú svojich pastierov je v tom, že hoci znajú bolesť z krivdy, 

táto ich priviedla nie k pokoreniu sa a službe lásky, ale k zatvrdeniu sa

a službe a ochrane seba. Sebectvo nevyhnutne človeka zaslepí, takže vidí 

ostatných  len  ako  potenciálnych  nepriateľov.  V  tomto  svetle  napokon 

interpretujú všetku aktivitu druhej strany: chce mi zle. Ako každá dobrá

a krásna vec, aj každý prejav lásky sa dá takto prekrútiť. Dajme si pozor, 

aby sme sa navzájom neskántrili. 

Vydajme sa preto radšej do služby nášmu Pánovi. Jej bolesť a utrpenie 

nám prinesú pokorný charakter, lásku k blížnemu a „nájdenie života“. Boží 

dobrý úmysel týmito vecami ale nekončí. 

2.4 Poznanie Boha

Postaví nás po boku trpiacich služobníkov na čele s Ježišom! Mojžiš, 

Pavol,  Polykarpos,  Athanásios,  Ján  Hus,  ale  aj  množstvo  dejinami 

zabudnutých obyčajných kresťanov – všetkých žrali a mnohých zožrali tí, 

čo im bolo slúžené. Budeme patriť do tejto „party“ a samotný Boh nám 

zjaví seba samého, ako sa zjavil aj nim. Nemôžme milovať Boha bez toho, 

že by sme ho popritom veľmi dôverne nepoznali. Úžasná vec!

Táto  celá  pozemská  anabáza  je  totiž  len  prípravou  na  veci  budúce.

Na  stretnutie  s  naším  drahým  nebeským  Otcom  a  život  s  ním

v nevypovedateľnej sláve. Blaho tým, ktorí Ho už tu na zemi spoznávajú: 

9



„kto  má,  tomu  sa  pridá  a  bude  mať  hojnosť.“  Beda  tým,  ktorí  budú 

prekvapení,  keď  sa  s  ním  stretnú:  „kto  nemá,  tomu  sa  odoberie  aj  to,

čo má.“ (Mt 25,29)

3 Ideš?

Brat môj, sestra moja, pôjdeš cestou ukrižovaného? Pokoríš sa a príjmeš 

Božie poslanie? Budeš za zlé žehnať? Budeš znášať všetko zlé kvôli Tomu, 

čo Ťa vykúpil? Necháš sa premeniť podľa Jeho vôle? 

Zahliadol si niekde na svojej ceste životom horiaci ker? Možno by si sa 

mal ísť sa pozrieť bližšie...
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