
Ohnivý posel Exodus 3:1-9





Opakování: Spravedlivý Mojžíš

Mojžíš je ohrožen 
na životě, když 
opustí bezpečí 

egyptského paláce

Konzistentní - 3x 
intervence pro 
spravedlnost a 

zastání se slabších

Mojžíš je „soucitný“ 
se slabšími a to je 
základem pro jeho 

soudcovskou roli

Prožívá zklamání z 
toho, že nikdo jeho 

snahu neocení?

Mixovaná identita:

Odmítnutý heberej, 
uprchlý egypťan a 
host mezi midiánci

Spoustu slepých 
míst příběhu: 

výchova, cesta, 
život v Midiánu

Víra v Ježíše,
se kterou se Mojžíš 
vzdává života v 

paláci

Bůh začne 
intenzivněji jednat 
v návaznosti na 

volání lidí 

Bůh začíná 
pracovat na splnění 
druhé části smlouvy
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Řeka

Biblické příběhy jsou jako řeka. V
některých chvílích proudí rychlím
tempem a v pár řádkách vás
provedou mnoha staletími dějin.
Občas se však divoká řeka zastaví,
zpomalí a prohloubí. Vyplujete na
jezero příběhu kde po mnoho
kapitol zůstanete na jednom
krátkém, ale významném úseku
dějin.

Exodus 2:25 čtenáře vplyne do
pomalejších vod příběhu ve kterých
teď po mnoho týdnů zůstaneme.



Exodus 3:1-3

Mojžíš pásl ovce svého tchána, midjánského

kněze Jitra. Jednou vedl ovce za pustinu a přišel k

Boží hoře, k Chorébu. I ukázal se mu Hospodinův

anděl v ohnivém plameni zpostřed keře. Mojžíš

hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl

stravován. Mojžíš si řekl: Odbočím a prohlédnu si

ten veliký úkaz, proč ten keř neshoří.

Mojžíš pokračuje v 
životním stylu 

„praotců“ 
- pase stáda

Do teď byl příběh 
velmi rychlí, ale 
nyní se zpomalí.

Prvenství: 
Boží hora

Choréb = suchý, 
pouštní

Hospodin je 
„pouštní Bůh“

Bůh se zjevuje skrze 
posla v ohni v keři

Proč oheň hoří, ale 
neničí to, co hoří?



Bůh v ohni

• Adam a Eva: anděl s plamenným mečem (Gn 3:24)

• Abraham: Plápolající pochodeň (Gn 15:17)

• Sodoma a Gomora: oheň od Boha z nebe (Gn 19:24)

• Mojžíš: Hořící keř

• Mojžíš: jedna z egyptských ran (Ex 9:23-24)

• Izraelci: Ohnivý sloup (Ex 13:21-22, 40:38)

• Izraelci: Hospodin sestupuje na Sinaj (Ex 19:18, 24:17)



Exodus 3:4-6

Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval,

zavolal na něho Bůh z prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši!

Ten odpověděl: Tady jsem. I řekl: Nepřibližuj se sem!

Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš

je půda svatá. Dále řekl: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh

Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si skryl

tvář, protože se bál pohlédnout na Boha.

Dvojí oslovení

Prvenství: 
Svaté místo, svatý 
Bůh symbolizován 

ohněm

Sundané boty

Přiblížení: Bůh se 
představuje 
pomocí jmen 

předků. 



Svatý

Prvenství klíčového 
biblického slova



Exodus 3:7-9

Hospodin pak řekl: Dobře jsem viděl soužení svého

lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jejich volání kvůli

jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech.

Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a

abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé,

do země oplývající mlékem a medem, na místo

Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a

Jebůsejců. Vždyť volání synů Izraele se nyní doneslo

ke mně, a také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané

utiskují.

Spojují se postavy 
motivované lítostí 
Bůh a Mojžíš. Co z 

toho bude?

Prvenství: 
Lákavá země 

oplývající mlékem 
a medem

Prvenství: 
Seznam národů, 
které obývají 

Kenaanskou zemi



Jak se Bůh 
představuje?

• Svou přítomností posvěcuje místo

• Symbolem jeho přítomnosti je oheň

• Bůh předků (Abraham, Izák, Jákob) 

• Pouštní Bůh (Bůh zjevující se v pustině)

• Je stejně soucitný jako Mojžíš, mají společné téma



Bůh popisuje zemi:

Komu patří

Ex 3:8, 3:17, 13:5, 13:11

• Kenaanců, 

• Chetejců, 

• Emorejců, 

• Perizejců, 

• Chivejců

• Jebůsejců

Jaká je 

• Dobrá

• Rozlehlá

• Oplývá medem a 
mlékem







Témata oddílu

Mojžíš pokračuje 
v životním stylu 

praotců

Do teď byl příběh 
velmi rychlí, ale 
nyní se zpomalí.

Silné duchovní 
zážitky prožívané 
o samotě (zvláště 

muži)

Bůh je svatý a je 
potřeba 

přistupovat 
opatrně

Bůh je osobní, je 
to Bůh mých 

předků

Bůh má podobnou 
touhu jako já 

„soucit s Izraelci“

Prvenství: 

Boží hora

Prvenství: 

Zaslíbená země

Nepřátelé 

Bůh začíná 
pracovat na 
splnění druhé 
části smlouvy



Otázky oddílu

V čem máte s Bohem podobné téma? 

Zažili jste někdy v životě, že se vám intenzivněji zjevil Bůh? 

V čem byste rádi od Boha slyšeli „já vím“ „já to vidím“? 


