
Bůh a Mojžíš v dialogu Exodus 3:10 – 4:17



Jakou funkci 
mají jména?

• Odlišení se od 
ostatních 

• Identifikace 

• Oslovení 

• Bezejména neexistuješ 
jako mentální 
reprezentace v mé 
mysli

• Jméno vyjadřuje 
poznání  



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



Opakování: Hořící keř

Mojžíš pokračuje v 
životním stylu 

praotců

Rychlí příběh se 
zpomaluje jako 

řeka, která vteče 
do jezera.

Nečekané silné 
duchovní zážitky 

prožívané o samotě 
(zvláště muži)

Bůh je Svatý a je 
potřeba přistupovat 
opatrně. Přesto lidi 

k sobě zve.

Bůh je osobní, je to 
Bůh mých předků, je 

to pouštní Bůh

Bůh má podobnou 
touhu jako já 

„soucit s Izraelci“

Prvenství: 

Svatost

Boží hora

Prvenství: 

Zaslíbená země

Nepřátelé 

Bůh začíná 
pracovat na splnění 
druhé části smlouvy 
ačkoliv to lidi neví



Exodus 3:10-12

Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj

lid, syny Izraele, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl:

Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych

vyvedl syny Izraele z Egypta? Tedy odpověděl:

Vždyť budu s tebou. A toto ti bude znamením, že

jsem tě poslal já: Až vyvedeš lid z Egypta, budete

Bohu sloužit na této hoře.

Bůh rovnou řekne 
Mojžíšovi, co bude jeho 
životní poslání a vize.

Bůh dává výzvy 
člověku.

1. Námitka

„Kdo jsem já?“

Znovu se vracíme k 
tématu Mojžíšovi 

identity.

Bůh respektuje 
Mojžíšovu otázku a 
dává mu na ní dvojí 

odpověď

1) Jsi ten,
s kým jsem já

Identita daná vztahem

2. Jsi tím, kým budeš 

Identita daná tvou 
budoucností



Exodus 3:13-15
Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim:

Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho

jméno, co jim odpovím? Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM,

KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě

poslal k vám. Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům

Izraele: Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův

a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto

je mé připomenutí z generace na generaci.

2. Otázka: 

Kdo jsi ty?

Bůh respektuje 
otázku a odpovídá 

na ní. Je 
pochopitelná.

Vychází z toho, že 
si představuje 

konkrétní realizaci 
dané vize.

Pokud je Mojžíšova 
identita odvozena 

od Boha musí 
vědět, kdo je Bůh.

1. Jsem, který jsem

, ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה

2. Jsem Bůh vašich 
předků

3. Jsem Bůh, který 
se nemění



Exodus 3:16-22

Jdi a shromáždi izraelské starší a řekni jim: Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich

otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův se slovy: Dobře jsem si všímal vás i

toho, co se vám děje v Egyptě, řekl jsem: Vyvedu vás z egyptského soužení do

země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země

oplývající mlékem a medem. Poslechnou tě a půjdeš ty a izraelští starší k

egyptskému králi a řeknete mu: Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. A tak

dovol, ať jdeme třídenní cestou do pustiny obětovat Hospodinu, našemu Bohu.

Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez zásahu mocné ruky. Proto

vztáhnu svou ruku a budu bít Egypt všemi svými divy, které uprostřed něho

učiním. Potom vás propustí. A způsobím tomuto lidu přízeň v očích Egypťanů,

takže když budete odcházet, nebudete odcházet s prázdnou. Ale každá žena

si vyžádá od sousedky a od příchozí ve svém domě stříbrné a zlaté předměty a

oděvy. Naložíte to na své syny a dcery a vypleníte Egypt.

Jakým způsobem má 
Mojžíš představit 

Boha lidem a předat 
svou jedinečnou 
zkušenost s ním? 

Bůh předjímá další 
Mojžíšovu otázku. Jak 
na to? Co prakticky? 

Bůh mu to říká… 

Opět varuje, že nic z 
toho, co se bude dít, 
nebude jednoduché. 

Nebude problém s 
vírou Izraelců. 
Uvidíte, že váš 
odchod bude 
nadočekávání



Exodus 4:1-9

Mojžíš však odpověděl: Co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě? Vždyť řeknou:

Neukázal se ti Hospodin! Ale Hospodin mu řekl: Co je to ve tvé ruce?

Odpověděl: Hůl. Hospodin řekl: Hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stala se

hadem. Mojžíš před ním utíkal. Pak Hospodin Mojžíšovi řekl: Vztáhni ruku a chyť

ho za ocas! Vztáhl ruku, chytil ho a v jeho ruce se stal holí. Aby uvěřili, že se ti

ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.

Hospodin mu ještě řekl: Dej ruku za ňadra. I dal ruku za ňadra. Když ji

vyndal, hle, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Nato řekl: Vrať ruku

zpět za ňadra. Vrátil ruku zpět za ňadra, a když ji vyndal ven, tu byla

znovu jako jeho tělo. I stane se, když ti neuvěří a neuposlechnou první znamení,

že uvěří dalšímu znamení. I stane se, když neuvěří ani na tato dvě znamení a

neposlechnou tě, vezmeš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zem. A voda, kterou

vezmeš z Nilu, se na suché zemi změní v krev.

3. Otázka

Mám na to? Jak 
poznají, že jsem si 

tě nevymyslel?

Bůh mu dává zažít 
svou moc. Ukáže to 

na jeho vlastním 
těle – ZMOCNĚNÍ.

Bůh i Mojžíš 
přemýšlí nad 

překážkami, které 
přijdou jejich plánu. 



Exodus 4:10-12

Mojžíš Hospodinu odpověděl: Dovol, Panovníku, nikdy jsem

nebyl výmluvným člověkem, ani předtím, ani od té doby, co

jsi promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst

a těžkopádného jazyka. Hospodin mu však řekl: Kdo dal

člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího

nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin? Nyní tedy jdi, a já

budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit.

4. Námitka

Co mé limity? 
Neumím mluvit, 

vyjadřovat myšlenku. 
Trvá mi to dlouho. 

Boží odpověď: 
Já jsem všemohoucí 

a doplním to, čeho se ti 
nedostává.

Bůh bere 
zodpovědnost 

i za Mojžíšovi limity. 
S tím, že je z nějakého 
důvodu lidem dává.



Exodus 4:13-17

Nato odpověděl: Dovol, Panovníku, pošli prosím, někoho jiného,

koho pošleš. Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl:

Cožpak není lévita Áron tvůj bratr? Vím, že on umí dobře mluvit!

Nadto hle, vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce

radovat. Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu

s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. On

bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu

Bohem. A tuto hůl si vezmi do ruky. Budeš jí činit znamení.

5. Námitka

Dojdou mu argumenty 
a odmítne jít. 

Bůh se rozzlobí, až 
když Mojžíš vyjadřuje 
nechuť a nevíru a ne 

když má důležité 
otázky.

Bůh měl řešení pro 
Mojžíše jako 

překvapení, ale teď 
mu ho zjeví ať Mojžíše 

přemluví.

Bůh dává dohromady 
ne jen super 

jednotlivce, kteří 
zvládají vše, ale týmy, 

které se potřebují.

Mojžíš má novou 
identitu: je tím s kým 

má Bůh vztah, ke komu 
mluví a koho povolává.

Iniciátor je Bůh. 
Vizionář Mojžíš

Komunikátor Áron



Témata oddílu

Bůh dává lidem výzvy, 
které vychází z jejich 

společné touhy. 

Boha zajímají Mojžíšovi 
námitky. Naslouchání 

má blízko k lásce.

Zve ke spolupráci.

Mojžíšova identita: 
Odvozen od Boha. 

Definován budoucností

Bůh se představuje 
jako: … 

Jak představit Boha 
druhým lidem?

Nezralý člověk má 
motivaci ale ne 

schopnosti, zralý člověk 
motivaci potřebuje.

Důraz na limity a 
týmovou práci. 

(vizionář a 
komunikátor)

Navzdory jasné vizi, 
promyšlené cestě i 

zmocnění očekává Bůh 
od Mojžíše krok víry.

Bůh udělá víc, než by 
lidé čekali (budou 
odcházet bohatí)



Otázky oddílu
V čem máme s Bohem podobné téma? 

K čemu mě Bůh vyzývá a povolává? 

Na co bych se chtěl Boha zeptat ve vztahu ke svému poslání? 

Jak se mi Bůh v životě představoval?

Jak tuto představu a zkušenost předávám druhým?

Jak se mění můj pohled na sebe sama, když se na sebe dívám ne
z pohledu minulosti, ale budoucnosti? Jsem tím, kým jednou budu.

Jaké jsou mé limity?

Doplnil Bůh mé nedostatky pomocí druhých lidí? 

Co je pro mě nejtěžší: Mít vizi / představit si realizaci / udělat krok víry


