„Mojžišovo povolanie“
Suspírium: „Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Stále si
predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a
duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí (Žalm 16,5.8-9).“ Amen.
Pieseň: Žalm č. 105. 1. verš: „Nuž Pánovi všetci spievajte…“
Pozdrav: „Ježiš odpovedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci
pre Božie kráľovstvo (Lk 9,62b).“ Amen.
Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Žalmov v 90.
kapitole v šestnástom a v sedemnástom verši takto:
„Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť
Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich
rúk! (Žalm 90,16-17).“ Amen.
Pieseň: Žalm č. 105: 7-10. verše: „Hľa, predivné sú cesty Božie...“
Vzdych: „Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má
vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu (Žalm 25,12-13).“
Amen.
Lekcia: Druhá Kniha Mojžišova 3, 1-15
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Druhej knihe Mojžišovej v tretej kapitole
v prvých pätnástich veršoch:
Modlitba:
Moja spása, môj údel, ak pri mne zotrváš, ak stojíš po mojom boku, ak na mňa
verne hľadíš, ak mi vždy pomôžeš, tak ja zostanem pri Tebe a budem Ťa ochotne
slúžiť. S Tebou sa čoraz silnejšie i ďalej dostanem, ak Tvoje slovo hlásam. Pod
ochranou Tvojej požehnanej moci čakám i dnes na to, čo si mi pripravil. Viem, že
Ty si i budeš verný naďalej, čokoľvek prinesie budúcnosť. Modlím sa za Tvoj
pokoj, drahý Ježiš, lebo i dnes chcem len prosiť. Odpusť mi, verný Bože, že som
maloverný. I dnes mám pochybnosti. Aj dnes hľadám len seba a hľadím len na
seba a moja duša nevie zaplesať pred Tvojou tvárou, lebo klesá v jarme hriechu.
Vydávam sa úprimne Tebe, lebo som vlastným otrokom a otrokom svojho okolia.
Velebím Ťa, láskavo dobrý Pán, že i dnes ma poveruješ službou a osobne sa mi
chceš predstaviť. Vyznávam Ti z úprimného srdca, že všetko ma už sklamalo,
poranilo a krvácam. Kráľ lásky, viery a nádeje prijmi ma, taký aký som. V Tebe sa
moja duša utíši a v Tebe život nachádzam. Moje najväčšie potešenie hľadám
i dnes v Tvojom slove. Som tu, a viem, že Ty si prítomný tiež. Požehnaj ma

prostredníctvom Tvojho mocného Ducha a osobného pokrmu a pošli ma tam, kde
ma najviac potrebuješ a potrebujú moji blížni. Pre Tvoju štedrosť Ťa prosím,
vypočuj moju modlitbu. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 328: 1-5. verše: „Pane prúdmi požehnania...“
Vzdych: „Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo.
Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky. (Žalm 106,3; IJn 2,17b).“ Amen.
Text: Druhá Kniha Mojžišova 3, 11-14. veršov
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Druhej Knihe Mojžišovej v tretej kapitole od
jedenásteho po štrnásty verš nasledovne:
„Mojžiš však povedal Bohu: „Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol
Izraelitov z Egypta?“ Boh ho uistil: „Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že
som ťa ja poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“
Mojžiš sa však Boha opýtal: „Keď prídem k Izraelitom a poviem im: ‚Boh vašich
otcov ma posiela k vám‘ a oni sa ma spýtajú: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im
poviem?“ Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som;“ a dodal: „Izraelitom
povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám.“
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Mojžišov odpor je jednoznačný. Nevie a nechce. Oponuje Hospodinovi, tak
ako Gideón, Saul a Jeremiáš: „Ktože som ja?“ (IMojž 3,14) Nebadať vrelú
poslušnosť, veď dobre vie, že jeho osoba bude terčom kritiky aj pred Izraelom, aj
pred faraónom. Má svoju minulosť. Pána však nezaujíma osoba, ale Jeho
poverenie: „Teraz však choď!“ Boh Hospodin sa rozhodol. Boh Hospodin ho
oslovil. Boh Hospodin má s Mojžišom svoj zámer. Drahý brat, milá sestra! Čo je
v tebe silnejšie? Božie „choď“, alebo Ty sám a tvoja ľuďmi poznačená minulosť?
Čo je v tebe mohutnejšie? Božie „teraz však choď“, alebo tvoje pochybnosti v
službe? Boh totiž podporuje osoby, ktoré poveril, a to svojou prítomnosťou:
„Budem s tebou.“ Božie poverenie nikdy nestojí samo o sebe. Za poverením stojí
nebeský Poverovateľ, Mandant, Zmocniteľ a Príkazca. Osoba vydávajúca príkaz
alebo poverenie k zastupovaniu. Božie poverenie nikdy nie je „len“ choď, lebo

Boh kráča po boku svojho vyvoleného, a vedie ho. Častokrát na to zabúdame, ako
aj jedna vedúca pani kresťanského spoločenstva, ktorá sa s Bohom o tom aj
porozprávala: „Raz sa mi prisnil zvláštny sen. Šla som s Bohom, so svojím Pánom
po piesčitom brehu. Pred očami sa premietali obrazy z môjho života. Ten film
sprevádzali šľapaje v piesku. Niekde bolo vidno stopy dvoch ľudí, inde len jedny.
Udivilo ma to. V tom období môjho života, keď som najviac trpela starosťami,
pocitom zlyhania, či strachom - vždy sa objavili len stopy jedného páru nôh.
Obrátila som sa na Boha s výčitkou: „Pane, Ty si sľúbil, že vždy pôjdeš so mnou.
Ja mám len dôverovať. A teraz vidím, že v čase mojich najťažších skúšok som
kráčala sama. Prečo si nebol vtedy so mnou? Prečo si nebol so mnou, keď som Ťa
najviac potrebovala? Na to mi Boh odpovedal: „Dieťa moje drahé, mám ťa rád a
nikdy ťa samotnú nenechám, nikdy, ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude
skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol na
svojich ramenách.“ Uvedomme si, že Boh je prítomná osoba a koná v prítomnom
čase. Pri osobe kresťana stojí Najvyšší a Všemohúci. Mojžiš je a bude v Božích
rukách. Ty si a budeš v Božích rukách. My sme a budeme v Božích rukách.
Garantom života je obrovský školiteľ. Odborným a výkonnostným garantom je
Boh. Mojžiš nie je historická osobnosť, nádejný korunný princ Egypta
a naničhodník, ktorý zavraždí svojho druha, ale služobník Boží. Prečo? On totiž
nerealizuje svoje plány, keď sa postaví na čelo Izraela. Boží znak je práve Jeho
dielo. Jeho dielo je oslobodenie a vyvedenie z Egypta. Tu nič neuskutočňuje
Mojžiš. Tu len prehovorí a čaká. Čaká, kým Božie znaky budú viditeľné.
Neprezentuje seba, ale Boží zámer. Nemá v úmysle zmeniť Boží plán, lebo Ho ani
nevie uskutočniť, len ho predstavuje faraónovi a vlastnému ľudu. Drahý brat,
milá sestra v službe! Božie prisľúbenia a jeho načrtnuté oslobodenie nebudú
viditeľné ihneď, ale treba na nich čakať, avšak s Bohom vykonaná služby nie je
strata času. Naša služba, naša viera by chcela všetko tu a teraz. My by sme chceli
vidieť výsledky ihneď. Naše oči by chceli badať veľký pokrok v cirkevnom zbore

a črty zmien všade. Chceme, aby sa všetko odrazu zmenilo, ale Boh práve skrze
svojho diela nás mení. Božie oslobodenie nás má zmeniť. Mojžiš mal po boku
Pána po veľkom oslobodení 40 rokov na to, aby sa naučil, kto je Boh. Poznal Jeho
meno, lebo sa mu predstavil. Boh mu predostrel všetky variácie oslobodenia. Boh
sa mu viackrát zjavil, ale otázky v ňom vždy zostali. Milé sestry a milí bratia!
Naše otázky o Bohu nás nezmenia. Naše vedomosti o Bohu nás neposunú vpred
vo viere, kým nemáme osobnú skúsenosť, a to Božie vyslobodenie. Naše
pochybnosti nás nezmenia, ani poznanie o Bohu nás nemení k lepšiemu. Zmení
nás len On sám. Mojžišove otázky: „Kto si?“ „Čo si zač?“ sú len chvíľkovým
uistením jeho vnútra. Samotný Charles Spurgeon kazateľ odpovedal raz jednému
veriacemu, ktorý chcel zistiť skutočné biblické meno Boha: „Kým nepoznáš Boha
osobne, načo Ti bude Jeho meno?“ Nie meno je dôležité, ale čo všetko skrýva Jeho
osobnosť. Význam Jeho mena získaš len v Jeho spoločenstve. Kto pozná skutočne
Pána i jeho meno? Ten, ktorému sa jasne predstavil. My poznáme „Otca Ježiša
Krista, Otca milosrdenstva, Boha všetkej útechy (IIK 1,3)?“ My poznáme „Otca
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre nehynúce,
nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach (IPt 1,3-4)?“
Podmienkou nášho vyslobodenia, podmienkou našej ochrany nie je poznanie
Jeho mena, ale Jeho samotného v Ježišovi Kristovi. Zaváži Jeho meno, zaváži Jeho
oslobodzovací skutok v našom živote? Zapôsobí na nás Jeho bytie: „Ja som, ktorý
som?“ On sa neskrýva, to my sa schovávame za naše otázky. Jeho slovo, Jeho
meno, Jeho oslobodenie, Jeho najvyššia moc sa prejavilo a prejaví sa aj dnes. Jeho
vážnosť a velebnosť je prítomná v našom živote? Vieme, že na Koho sa
odvolávame v cirkevnom spoločenstve? Vieme, že kto nás v skutočnosti posiela
do služby? Ten, ktorý nás vyslobodil skrze svojho Syna z každej moci diabla. On
sa chcel skutočne pridružiť k Mojžišovi i k vlastnému vyvolenému ľudu. Chce
mať spojitú väzbu so svojím ľudom, lebo jeho bytie je živé a vytvára živé väzby so

svojimi. Boh: „Ja som!“ i s nami chce naviazať kontakt. S Mojžišmi, ktorí prijmú
Jeho službu, i s ľudom, ktorých si vyvolil tu v Bratislave. Spojitosť, väzba. Boží
zámer je ponúknutý aj Tebe, aby si sa stal aj Ty živou bytosťou naveky. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, živý a večný Bože, že naše srdce si musí spoločne so žalmistom
pripomínať: „Hľadám tvoju tvár, Hospodin (Žalm 27,8).“ Nás slúžiaci Kráľ, drahý
Emanuel! Odpusť nám, že v Tvojom hľadaní nevieme odpovedať na Tvoju živú
výpoveď. Bojíme sa, zdráhame sa, utekáme naspäť tam, kde sa cítime v bezpečí.
Nechceme v službe prežiť to, čo apoštol Pavol: „sme prenasledovaní, no nie
opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme... (IIK 4,9).“ Sme vďační za to, že
Tvoje kráľovstvo sa rozrastá a voláš nás do služby, aby sme počuli znova a znova
ako Eliáš: „Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. (IKr 19,7).“ Prosíme Ťa, dotkni sa nás
svojou láskou, aby sme vedeli, že „ak niekto miluje TEBA, toho TY poznáš (IK
8,3).“ Spoznaj nás v našej bojazlivosti ako Mojžiša, otvor nám cestu vyslobodenia,
aby sme žili v istote, že Ty nielen vidíš nás, ale „Ty sám napĺňaš nebesá i zem (Jer
23,24).“ „Tvoje ruky nás utvorili a upevnili, pomôž nám pochopiť a naučiť sa tvoje
príkazy (Žalm 119,73).“ Daruj nám vieru, nádej a lásku do našej všednosti a
samoty, do našich rodín, do našich pracovných kolektívov, lebo poznáme Tvoje
nové prikázanie. Do Tvojich rúk vkladáme naše siroty a vdovy, chorých na duši
i na tele, v srdci skrúšených, v nádeji ovisnutých, daruj im Tvoje bohatstvo, lebo
len prostredníctvom Tvojej chudoby zbohatnú. Pre milosť nášho Pána Ježiša
Krista, ochraňuj nás i náš cirkevný zbor, aby v jednote, v láske sme mohli byť
vďační za životy našich jubilantov. Tvojou prítomnosťou požehnaj ich životy
nebesky Otče, aby s Tebou strávený čas si našli. Pridržuj ich v živote Ježiša Krista,
aby verne spievali na Jeho slávu, modlili sa v Jeho mene a prijali všetko z Jeho
rúk, tak ako Ty chceš. Ty si bol, Ty si, a Ty prídeš, pošli nás k Tvojmu ľudu
so živým odkazom vyslobodenia. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách (Fil 4,6).“
Požehnanie: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo (Lk19,10).“
Pieseň: Chválospev č. 456: 2. verš: „Že Boh náš ozaj Bohom je...“

