
EXODUS 3 
JSEM, KTERÝ JSEM

- Mojžíš 40 let v Midjánu

- Boží oslovení

- Rozhovor s Bohem

- Proroctví o vyjití



1) HOŘÍCÍ KEŘ
Exodus 3:1 Mojžíš pásl ovce svého tchána, midjánského kněze Jitra. Jednou vedl ovce za 

pustinu a přišel k Boží hoře, k Chorébu. 2 I ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém plameni

zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. 3 Mojžíš si řekl: 

Odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř neshoří. 4 Když Hospodin viděl, že 

odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši! Ten odpověděl: 

Tady jsem. 5 I řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je 

půda svatá. 6 Dále řekl: Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. 

Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. 7 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. 8 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 Jebúsejců. 9 Vždyť volání synů Izraele 

se nyní doneslo ke mně, a také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané utiskují. 10 Nuže pojď, 

pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, z Egypta. 11 Ale Mojžíš Bohu řekl: Kdo 

jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta?

12 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.
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1) HOŘÍCÍ KEŘ
13 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? 14 Bůh Mojžíšovi odpověděl: 

JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. 15 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. 16 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, 17 a řekl jsem: Vyvedu vás z egyptského soužení do země 

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

a medem. 18 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. 19 Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez 

zásahu mocné ruky. 20 Proto vztáhnu svou ruku a budu bít Egypt všemi svými divy, které 

uprostřed něho učiním. Potom vás propustí. 21 A způsobím tomuto lidu přízeň v očích 

Egypťanů, takže když budete odcházet, nebudete odcházet s prázdnou. 22 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.
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2) SÍNAJ/CHORÉB
Exodus 3:1 Mojžíš pásl ovce 

svého tchána, midjánského

kněze Jitra. Jednou vedl 

ovce za pustinu a přišel k 

Boží hoře, k Chorébu.

Midián byl okolo Akabského

zálivu, hlavně na jeho 

východním pobřeží.

Domnívám se, že Jitro žil ale 

na západním pobřeží.

03-2A/11

Mapa Sinajského 

poloostrova



2) SÍNAJ/CHORÉB
Existují 3 teorie, kde může 

být hora Sínaj

- Gabal Musa

- Jebel al-Lawz

- Gabal Sin Bishar
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Mapa Sinajského 

poloostrova



2) SÍNAJ/CHORÉB
Sinaj – Gabal Musa, vrchol je vysoký 2.285m.n.m.

- Není přístupný z pláně

- Není vidět z pláně

- Je obtížné se dostat na vrchol 

- U hory nemohlo tábořit velké množství lidí

- Jižní Sinaj je mimo cesty do Midiánu
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Mapa jižní části 

Sinajského poloostrova

Gabal Musa



2) SÍNAJ/CHORÉB
Jebel al-Lawz, vrchol je vysoký 2.580m.n.m.

- Je přístupná z pláně

- Je to osamělá hora

- U hory mohlo tábořit velké množství lidí

- Je přímo v Midiánu (ale Jitro a jeho syn se 

odsud vraceli do Midiánu Ex.18 a Nu.10
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Mapa Akabského zálivu

Jebel al-Lawz



2) SÍNAJ/CHORÉB

Gabal Sin Bishar, vrchol je 

vysoký 618 m.n.m.

- Je přístupná z pláně

- Je to osamělá hora

- U hory mohlo tábořit velké 

množství lidí

- Je přímo poblíž hlavní cesty 

mezi Egyptem a Midiánem

- Zde se setkává Mojžíš s 

Áronem a Áron nemohl jít 

moc daleko od Egypta

- Mojžíš mohl přejít pustinu, 

aby byl blíže k Egyptu, aby 

zjistil informace

- Jediná hora, která má v 

názvu Sinaj
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Gabal Sin Bishar

Jitro (Reúel)

Mapa severní části 

Sinajského poloostrova



3) HOŘÍCÍ KEŘ

2 I ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém 

plameni zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř 

planul ohněm, ale nebyl stravován. 3 Mojžíš si 

řekl: Odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, 

proč ten keř neshoří. 4 Když Hospodin viděl, že 

odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z 

prostřed keře: Mojžíši, Mojžíši!

Aby nás Bůh mohl oslovit, používá k tomu 

něco, co nás zaujme – hořící keř, který nějak 

zvláštně hořel. Aby Bůh mohl k Mojžíšovi 

promluvit, musel jít jinou cestou než obvykle.

Mojžíš viděl Boha – Malak Jahve.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



3) HOŘÍCÍ KEŘ

Utrpení je jako oheň – přepaluje 

nás, ale nezničí nás.

- Mojžíšův život byl přepalován

- Život Izraelců byl také 

přepalován

- Ale uprostřed toho všeho trápení 

je Bůh přítomný !

2 Timoteovi 1:8 Nestyď se tedy za 

svědectví našeho Pána ani za mne, 

jeho vězně, nýbrž spolu se mnou 

snášej útrapy pro evangelium 

podle moci Boží;

03-3B/11

Hořící keř, biblická 

ilustrace



3) HOŘÍCÍ KEŘ
Žalmy 80:15 Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebes a pohleď; a postarej se o tu révu, 16 o kmen, 

který zasadila tvá pravice, o výhonek, který sis vypěstoval. 17 Je spálena ohněm, je porubaná - od tvé 

výhrůžné tváře hynou! 18 Budiž tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého sis 

vypěstoval. 19 My se tě nepustíme, zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno. 20 Hospodine, 

Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.

1 Královská 8:51 Vždyť jsou tvým lidem a tvým dědictvím, které jsi vyvedl z Egypta, z pece na tavení 

železa.
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Keř = Boží lid

Oheň = zkoušky a bolesti, které si Bůh 

používá k pročištění svého lidu

Egypt je nazýván tavící pec – aby byl kov 

čistý, musí být vysoké teploty.

Hořící keř, biblická 

ilustrace



3) HOŘÍCÍ KEŘ
Povolání Mojžíše bylo jako oheň v jeho nitru.

Jeremjáš 20:9 Řekl jsem si: Už ho nebudu 

připomínat, ani mluvit v jeho jménu, ale jeho 

slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím 

ohněm zadržovaným v mých kostech. Namáhal 

jsem se ho v sobě zadržet, ale nedokážu to.
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Přestože bydlel jinde, stále myslel na Egypt 

a bylo to jako oheň v jeho kostech, 

nedokázal se toho zbavit. Modlil se za 

Izraelce. Na hoře Sinaj také dostával 

informace o Egyptě od své rodiny 

(setkávali se zde), byl s nimi v kontaktu.

Z hory Sinaj mohl vidět Egypt a tím se mu 

možná lépe za Izraelce modlilo.

Sinaj

Gabal Sin Bishar

Severní část Sinajského 

poloostrova



4) MÍSTO SVATÉ

5 I řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si z nohou sandály, 

protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá.

Čím blíž jsme Bohu, tím méně hřešíme, čím jsme mu dál, 

tím více máme chuť dělat něco, co není dobré.

Efezským 1:4 On si nás v něm vybral před založením 

světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho 

tváří v lásce,

To je Boží plán pro nás – být svatí. Izraelci byli ovlivněni 

Egyptem a tímto je chtěl pročistit, posvětit. 

Zde se poprvé v Bibli nachází slovo svatý. Pro Boha není 

důležité, zda budeme bohatý, úspěšní, ale zda 

budeme svatější, čistější, ryzejší.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



4) MÍSTO SVATÉ

Svatost = oddělenost

Můžeme žít ve světě, ale vnitřně musíme 

být od světa odděleni.

1 Korintským 6:2 Nevíte, že svatí budou 

soudit svět? 

Koloským 1:21 I vás, kteří jste kdysi byli 

odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých 

skutcích, 22 nyní smířil ve svém lidském těle 

skrze svou smrt, aby vás před sebou 

postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony,

Jen Bůh ve mně může způsobit změnu –

změna je možná zevnitř ven, ne obráceně.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



5) ROZHOVOR S BOHEM

V knize Genesis jsme mnohokrát četli, jak Bůh 

mluvil k lidem, ale málokdy tak důvěrně. Zde 

čteme hodně dlouhý rozhovor s Bohem.

- Mluví o Izraelcích a neříká mu, no vzpomeň si. I 

když byl Mojžíš mimo Egypt, stále na ně myslel, 

takže Bůh navázal na to, co prožíval. Bůh nám 

potvrzuje to, co uvnitř prožíváme.

- Podobně osobní rozhovor měl Abraham, jak 

za ním přišli 3 muži.

- Nechme Boha mluvit, co nám chce říct, ať je 

to rozhovor s Bohem, naslouchejme, co 

prožívá On. Můžeme ho zahrnout všemi našimi 

nářky a Bůh nám chce přitom něco důležitého 

sdělit.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



6) PROMĚNA MOJŽÍŠE
- Vidíme zde jiného Mojžíše, než předtím

- Moody k Mojžíšovi řekl: 40 let si myslel, že je někdo, dalších 40 let si myslel, že není nikdo, aby další 40 

let viděl jak Bůh z nikoho dělá někoho.

- Verš 6 …..Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. Měl velkou úctu před Bohem.

- Verš 11 Ale Mojžíš Bohu řekl: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta? 

Před 40 lety by řekl – jasně, jdeme na to.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



7) JSEM, KTERÝ JSEM

- Bůh říká – tak jako jsem byl s tvými předky Abrahamem, Izákem 

i Jákobem, tak budu s tebou

- Jsem, který jsem znamená – jsem přítomný, nejednal jsem jen v 

generaci předků, ale jednám i ve tvé generaci – jsem tu !

- Můžeme si říkat, Bůh jednal v minulosti, možná bude v 

budoucnosti jednat, ale nejedná teď a pro mne. Ale to není 

pravda – už jeho jméno vyjadřuje, že je a jedná v přítomném 

čase.

- Hebrejské jméno JHWH Židé z úcty nevyslovovali a tak se nezná 

výslovnost. Odhaduje se, že by to mělo být Jahve, Jehova je 

odvozeno z doplnění samohlásek z Adonaj (a-o-a) tedy Jahova

a v angličtině se a vyslovuje jako e, takže Jehova.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



7) JSEM, KTERÝ JSEM

- Mojžíš potřeboval pochopit, že jeho Bůh je mocnější než vládce 

Egypta. 

- Mojžíš potřeboval pochopit, že jeho Bůh může učinit cokoliv a 

to právě teď.

- Mojžíš se učil 40 let důvěřovat Pánu, nejspíše na malých 

věcech, na jednoduchých úkolech, až pak mohl Bůh říct – teď 

si ho mohu použít pro záchranu druhých.

- Bůh může a chce učinit cokoliv právě teď, jen Bůh potřebuje, 

abychom byli na správném místě, kde máme být. Byla Boží 

vůle, aby byl v Midjánu? Ano, Bůh tam pracoval na jeho 

proměně.

- Přijmi jeho cestu i když může být těžká
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Hořící keř, 17 století Sébastien Bourdon, Hermitage 

Museum Saint Petersburg



8) ROZSÁHLÉ ZJEVENÍ

- Mojžíš měl být vůdce, on ho k tomu určil !!! Pokud někoho máte 

vést, musíte mít vizi, směr – vědět kam jít a jak tam jít.

- Proto Bůh zjevil mnoho informací právě Mojžíši, aby věděl, co má 

dělat, aby si věděl rady

- Posílám tebe, abys je vyvedl – když nám Bůh dává informace tak 

proto, aby si použil toho, komu ty informace dal.

- Vysvobodím vás z moci Egypta

- Budete mi sloužit na této hoře a pak vás dovedu do úžasné země 

(konečně budete mít svou zemi), na místě původních 6 národů, 

takže mu jasně řekl i cestu, kudy půjdou.

- Ty budeš mluvit s faraonem

- Izraelští starší tě poslechnou

- Faraon se bude bránit, ale díky mému zásahu vás propustí

- Egypt bude prožívat trápení, rány

- Získáte navíc peníze od Egypťanů

Mojžíš tedy měl vizi, směr, ostatní Izraelci to neměli, proto ho přijali.

03-8/11

Hořící keř, ze seriálu Bible



9) POVZBUZENÍ

- 7 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.

- 8 Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci 

Egypťanů

- 9 Vždyť volání synů Izraele se nyní doneslo ke mně, 

a také jsem viděl útisk, kterým je Egypťané utiskují.

- 16 ….. Dobře jsem si všímal vás i toho, co se vám 

děje v Egyptě,

- 17 a řekl jsem: Vyvedu vás z egyptského soužení do 

země Kenaanců …..

- 19 Já však vím, že ….

- 21 A způsobím tomuto lidu přízeň v očích Egypťanů

Ve všem je velká Boží aktivita, Bůh je Bohem právě 

teď a tady.
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



10) VYSVOBOZENÍ

- Vysvobození Izraelců z Egypta je předobrazem 

toho, co Bůh učinil pro nás.

Faraon = Satan

Mojžíš = vysvoboditel, předobraz Krista

Vysvobození z Egypta = vysvobození od hříchu, od 

života ve vězení, v otroctví
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Hořící keř, biblická 

ilustrace



11) OTÁZKY
Otázky:

- Proč to trvalo tak dlouho, proč 40 let 

musel být Mojžíš v ústraní?

- Proč Bůh nezvolil někoho z Izraelců v 

Egyptě?

- Máme čerstvé zkušenosti s Bohem, je 

pro nás Bohem, který je přítomný?

03-11/11


