
4. po Zjavení – 3.2.2019 

To som Ja! 
Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že Ťa cez Tvoje slovo a Pána Ježiša smiem poznávať a že sa nám 
predstavuješ ako Láska. Prosíme: otvor srdce pre počutie a poslúchnutie Tvojho hlasu, aby sme 

mohli žiť na Tvoju česť a slávu. 

 

2 Mojžišova 3:13n „I povedal Mojžiš Bohu: ak pôjdem k Izraelcom a poviem 

im: Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma opýtajú: aké je jeho meno? 

Čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: tak 

povedz Izraelcom: SOM poslal ma k vám“.  

 

Či už pomyselne alebo reálne sa v živote pár krát opýtame otázky: kto to je? 

Kto som ja? A aký je Boh? Čo sa týka človeka, chceme vedieť akí ľudia sú, aké 

majú vlastnosti, či sa na nich vieme spoľahnúť, pretože nie sme radi, ak sme 

v živote nemilo prekvapení správaním a postojom ľudí, najmä najbližších. Čo 

sa týka nás, snažíme sa celý život spoznávať, aby sme v čase trápenia a skúšky 

vedeli správne reagovať  a neprekvapili sami seba slovom či skutkom, ktoré 

o nás nevykreslia práve najkrajší obraz. Čo sa týka Pána Boha, túžime vedieť 

aký je, pretože sa nám pohľad na Neho mení podľa aktuálnych situácii, ktoré 

v živote prežívame a tak Ho vnímame ako Sudcu, aby sme vzápätí zistili, že 

Boh je láska.  

 
Otázka: kto si? Aké je tvoje meno? Ide do hĺbky a vytvára vzťah, pomáha 

spoznávaniu sa. Preto je potrebné poznať odpovede na tieto otázky: o človeku 

vedľa nás, o nás samých, o Bohu. Biblia to však vidí tak, že ak niekto správne 

pozná Boha a vidí Ho takého, aký je, potom sa mu ľahšie spoznáva blížny a tiež 

lepšie rozumie samému sebe. Preto je dôležité najprv mať zodpovedanú otázku: 

kto je pre mňa Boh. 

 

Mojžiš sa ocitol v situácii, keď sa musel vyrovnávať s novými životnými 

okolnosťami. Vtedy človek rýchlo stratí prehľad o tom, kto je jeho blížny  – 

v tej chvíli vlastne nepatril nikam poriadne a celým srdcom: ani k Egypťanom, 

ani k Izraelcom, a ani k Midjancom. Ak sa človek ocitá v nových životných 

etapách, musí nájsť aj sám seba a spoznať to, čo chce dosiahnuť, kým sa chce 

stať – teraz je Mojžiš pastier oviec, ale to iste nebolo jeho snom. A samozrejme, 

keď sa človek ocitne v trápení alebo v ťažkostiach, musí vedieť, kým je pre 

neho Boh – pretože negatívne okolnosti života menia aj náš pohľad na Boha 

a na to, ako sa k nám správa a čo od Neho môžeme očakávať.  

 



Pán Boh  chce zmeniť všetky tri pohľady Mojžiša – na blížnych, na seba, na Boha a to všetko 
preto, aby ho povolal do služby a dal mu  novú náplň života. Mojžiš vo chvíli rozhovoru 

s Bohom ani netušil, čo ho čaká v budúcich rokoch.  

 

Mojžiš preto využíva túto osobnú skúsenosť  so stretnutím s Pánom a pýta sa 

na Božie meno z dvoch možných dôvodov:  

1. aby Ho poznal a mohol Ho oslovovať a volať k Nemu kedykoľvek to bude 

potrebovať. Pán Boh  sa dáva poznať po mene, aby sme vedeli, že On nie je 

žiadna energia, sila, mocnosť, osud, ale že On je živý Boh, osoba, s ktorou 

môžeme komunikovať, modliť sa k Nemu, počúvať Ho. Keď Pána oslovujeme, 

už nehovoríme akoby do vetra, ale hovoríme k Nemu osobne.  

Mojžiš sa pýta Hospodina na meno možno aj preto: 

2. aby Ho mal v hrsti, aby mal nad Ním moc. Taká bola predstava vtedajšieho 

človeka: že ak pozná meno božstva, môže jeho menom zaklínať a požehnávať, 

čarovať a manipulovať. Pán Boh sa napriek tomuto riziku rozhodol zdôveriť so 

svojim menom a vydáva sa napospas človeku, o ktorom vie, že hreší a že Jeho 

meno často použije nesprávne, nadarmo alebo zneužije na zlo. Božie meno je 

vzácne a predsa nám ho Pán Boh zveruje do používania a tým vyjadruje 

dôveru voči hriešnemu človeku.  

 

Pán Boh svoje meno človeku prezradí a aj vysvetlí. Zaujímavé je, že Pán Boh 

tu nehovorí o tom, aký je veľký, svätý, mocný, nedosiahnuteľný, ale hovorí 

jednoducho a jasne: ja SOM. Pán Boh nechce človeka ohromiť, ale upokojiť, 

netúži po tom, aby sa človek bál, ale aby dôveroval, nechce, aby bol 

prekvapený, ale aby bol uistený o tom, že Boh je za každých okolností Ten 

istý včera, dnes i naveky a že človeka neopúšťa: ajhľa, Ja  som s vami po 

všetky dni až do konca sveta. Pán Ježiš potvrdzuje toto vysvetlenie Božieho 

mena: Som, ktorý som.  

 

Božie meno zároveň znamená: Budem, ktorý Budem, čo náš zrak upiera do 

budúcnosti. V čase trápenia, zrady, bolesti, chorôb, nelásky, smrti Pán Boh 

hovorí človeku – tam, v čase, o ktorom nemáš ani potuchy, na miestach, 

kde tvoja noha pôjde, v situáciách, ktorých sa obávaš, tam budem, tam 

som.   Pán Boh je Ten, s kým človek môže hľadieť do minulosti: bol som, ktorý 

som bol. Je to Boh, ktorý  je tu, keď to treba: som, ktorý som. Ale je to aj Boh, 

ktorý je tam, kde naše oko nedovidí a kde sme ešte neboli ani vo snoch, je tam 

aj za smrťou: budem, ktorý budem. A predsa všade totálne dokonalo prítomný 

pri každom z nás.  

 

Toto je náš Boh: zjavuje sa a predsa Ho nemôžeme úplne odhaliť, je skrytý 

a predsa z Neho čosi smieme tušiť, je známy a pritom stále nepochopiteľný, je 



blízky a predsa Ho nemôžeme manipulovať podľa svojej vôle. Je to Boh, ktorý 

sa stáva človekom, aby nám pripomenul, že On je Ten „Som, ktorý som“ alebo 

ako Ježiš hovorí: „Ja som“. Zároveň je to Boh, o ktorom nikdy nemôžeme na 

100% vyznať, že Ho poznáme, pretože Ho môžeme vnímať iba svojim 

nedokonalým, hriešnym vnímaním.  

 

Ale dnes aj v budúcich dňoch tohto týždňa nám Pán Boh postaví otázku: som to 

Ja! Poznávaš ma v láske? Vnímaš ma cez prírodu? Počuješ môj hlas vo svojom 

svedomí? Vidíš ma v očiach svojho blížneho? Som to Ja, tvoj Boh, Boh, ktorý 

ti je blízko. Zostávam, aj keď ma nechceš a neodchádzam, aj keď ma vyháňaš. 

Som Boh, ktorý za teba dá všetko, aj samého seba. Som Boh, ktorý ti ukazuje, 

kým si, keď vo mňa veríš. Som Boh, ktorý ti otvára oči, aby si správne videl 

svojich blížnych, človeka vedľa teba. Som Boh, ktorý je ti bližší ako si myslíš. 

Boh, ktorý ťa miluje až na kríž. Tam som stratil seba, aby ty si bol tým, kým 

som ťa stvoril. Som to Ja! Som tu pre teba! S tebou! Včera, dnes i naveky. 

Amen.  

 


