
První kroky ke svobodě Exodus 4:18-30



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



Dialog Mojžíše s Bohem

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)



Struktura kapitoly

Mojžíš

Jitro

4:18

Žena a 
synové

4:19-20

Hospodin 
4:21-23

Hospodin, 
žena, syn 
4:24-26

Áron

4:27-28

Starší 
Izraele

4:29-31



Exodus 4:18 – SETKÁNÍ S JITREM

Mojžíš odešel, vrátil se ke svému tchánovi Jitrovi a

řekl mu: Dovol, abych šel a navrátil se ke svým

bratrům, kteří jsou v Egyptě, a uviděl, zda jsou ještě

naživu. Jitro Mojžíšovi odpověděl: Jdi v pokoji.

První ke komu 
Mojžíš po setkání 
s Bohem jde je 

jeho tchán.

Proč neřekne 
Jitrovi pravdu? 

Proč se ho ptá na 
dovolení?

Jitro je v pozici 
autority ve všech 
svých příbězích.



Exodus 4:19-20 – VZTAH K RODINĚ

Pak Hospodin v Midjánu Mojžíšovi řekl: Jdi, navrať se

do Egypta, protože již zemřeli všichni lidé, kteří ti

usilovali o život. Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny,

posadil je na osla a vracel se do egyptské země. Do

ruky si Mojžíš vzal Boží hůl.

Nešel tedy Mojžíš 
rovnou, že mu to Bůh 

musí ještě znova 
připomenout? Strach z 
těch, co ještě neumřeli?

Obraz obyčejné chudé 
putující rodiny. To co je 
mění je jejich poslání.

Význam hole: 
Mojžíšova hůl se stala 
Boží holí. Bůh mu dává 

proměněné to, co si 
Mojžíš přinesl.

Žena a synové, 
přestože nám příběh 

zatím řekl jen o jednom

Děti jsou 
pravděpodobně malé, 
protože mohou sedět 
s maminkou na oslu.

Jitro přivede Siporu a 
děti k Mojžíšovi pod 

horu Sinaj až po 
vyvedení z Egypta.
Exodus 18:2,5,9,12



Exodus 4:21-23 – SETKÁNÍ S BOHEM

Hospodin ještě řekl Mojžíšovi: Až se vrátíš do Egypta, hleď si

všech divů, které jsem vložil do tvé ruky, a učiň je před

faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí.

Pak řekneš faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj

prvorozený syn. Řekl jsem ti: Propusť mého syna, aby mi

sloužil, ale odmítl jsi ho propustit. Hle, zabiji tvého

prvorozeného syna.

Pravděpodobně tu je 
časová prodleva: 
Bůh mu opět shrne 
poslání, které má.

Slovo: 
Posilnit/zatvrdit

Opět metafora 
porodu, kdy Bůh 

vyvádí svého syna z 
otroctví a symbolicky 
farao o syna přijde.

Izrael je můj 
prvorozený syn.

Farao se staví na 
roveň Boha. Bůh ho 

takto bere a jde vůči 
němu do konfliktu?

Iniciátor je Bůh. 
Vizionář Mojžíš

Komunikátor Áron



Exodus 4:24-26 – HOSPODIN, SIPORA A SYN

I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a

chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora ostrý pazourek,

odřízla překožku svého syna, dotkla se jeho nohou a

řekla: Jsi mi ženichem krve. A Hospodin ho nechal.

Tehdy řekla: ženich krve, kvůli obřízce.

Jeden z 
nejzvláštnějších 

Mojžíšových příběhů

Podobný příběh jako 
Jákob, který zápasí 
s Bohem. Bůh jako 
protivník. Ovšem 

Sipora je zachránce.

Obřízka byla 
vyžadována 

Genesis 17:12-14 

Kdo je skryt za 
zájmenem „HO“. 
Mojžíš nebo syn?

Praxe obřízky v 
okolních kulturách 

byla jiná (v Egyptě i 
Midjánu později)

Je tu zmíněn jen jeden 
syn, je možné, že 
druhý syn už byl 

obřezán?



Exodus 4:27-28 – SETKÁNÍ S ÁRONEM

Hospodin řekl Áronovi: Jdi do pustiny naproti

Mojžíšovi. Šel, potkal ho u hory Boží a políbil ho. A

Mojžíš Áronovi oznámil všechna slova Hospodina,

který ho poslal, a všechna znamení, která mu

přikázal.

Áron poslechne 
Boha ihned bez 

příběhu o 
pochybnostech.

Áron jde větší část 
cesty Mojžíšovi 

naproti. Setkávají 
se u Boží hory

Jaký spolu měli do 
té doby vztah? 

Políbí se – kulturně 
podmíněná vřelost



Exodus 4:29-31 – SETKÁNÍ S IZRAELSKÝMI STARŠÍMI

Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší

synů Izraele. Áron říkal všechna slova, která

Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta znamení před

očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin

navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení,

poklekli a klaněli se.

Áron na sebe bere 
roli komunikátora, 
kterou dostal od 
Boha. Mojžíš je 

divotvůrce.

Jaká to byla znamení 
co měl Mojžíš dělat?

Potvrdilo se Boží 
proroctví o tom, že 
nadchnout Izraelce 
nebude problém.

Je to dobrý začátek, 
ale my víme, že jim 
nadšení a důvěra 
dlouho nevydrží.



Struktura kapitoly

Mojžíš

Jitro

4:18

Žena a 
synové

4:19-20

Hospodin 
4:21-23

Hospodin, 
žena, syn 
4:24-26

Áron

4:27-28

Starší 
Izraele

4:29-31

„Jdi v pokoji“

Nechají se vzít

Políbí a vyslechne

Uvěří a pokloní se

Dodá instrukce

Sipora zachrání



První kroky ke svobodě

Mojžíš stále váhá 
před odchodem. 

Není to tak 
jednoduché.

Bůh plní své sliby

- Mojžíš potká Árona
- Izraelci ihned uvěří

Víme, že Izraelcům, 
kteří věří a klaní se 
Bohu nadšení dlouho 

nevydrží. Přesto je ale 
dobré ho mít.

Význam hole: 
Mojžíšova hůl se stala 

Boží holí. Bůh mu 
dává proměněné to, 
co si Mojžíš přinesl.

Dělba práce podle 
obdarování: 

Áron mluví

Mojžíš dělá zázraky

Izrael je Boží 
prvorozený syn

- privilegium
- úkol a zodpovědnost

S Bohem pouze 
„rituálně správně“ 

Nutná obřízka

Obyčejný obraz muže 
s holí, který na oslu 

veze manželku a dva 
syny – přesto velký 

potenciál



Otázky oddílu

Splnil Bůh něco co slíbil ve vašem životě?

Stalo se vám někdy, že Bůh proměnil to co jste měli v něco nového? 
Možná podobně jako chlapec s pěti chleby a dvěma rybami?

S kým se vám dobře spolupracuje? 
Navzájem se dobře doplňujete ve svých obdarováních? 

Co ve mně vyvolává obraz Boha jako Otce a mě jako jeho 
syna/dcery? Je to metafora, která je vám blízká nebo spíše ne?

Jevil se vám Bůh někdy jako nepřítel na cestě, který vás ohrozil?


