
Exodus 3-4 

Štruktúra
A. Príprava Izraelského vodcu (2, 11-25)

a) Mojžiš, Egypťan a dvaja Hebreji (2, 11-15a)
b) Mojžiš a Cippora (2, 15b-22)
c) Situácia po smrti egypt. kráľa (2, 23-25)

B. Zjavenie sa PÁNA a povolanie Mojžiša (3, 1 - 4, 18)
a) Teofánia - prvotné zoznámenie (3, 1-6)
b) Teológia - plán záchrany a povolanie Mojžiša (3, 7-10)
c) Prvý dialóg povolaného Mojžiša s Bohom - objasnenie podstaty zjavenia (3, 11-22)
d) Druhý dialóg medzi PÁNOM a Mojžišom - doplnenie (4, 1-17)

• brat a blížny (v. 11 a 13)
• úder (v. 11 a 12)
• „Kto ťa ustanovil... za sudcu nad nami?” (v. 14)
• nazvú ho Egypťanom (v. 19)

Teologická aplikácia
• poznať svoj pôvod
• Boh sa dotýka Mojžiša v jeho najhlbšom vnútri a povoláva ho za vodcu hebr. ľudu (3, 1-12)
• sa mu zjavuje ako ten, kto pôjde s ním a s jeho ľudom do púšte smerom k slobode Zasľúbenej 

krajiny (3, 13-22)
• meno

Som, ktorý som
• Božie predstavenie sa Mojžišovi
• PÁN - Kyrios, Adonaj
• W. Kasper: „Vzťah Boha k svetu je rozmanitý, preto môže mať rozmanité mená.”
• ehejeh ašer ehejeh - אהיה אׁשר אהיה
• εγω ειμι ο ων - Ja som (ten), ktorý je

Pastoračná aplikácia
• Mojžišovo dozrievanie je modelom pre každú dobu. Všetky podujatia - predovšetkým otázku 

slobody - je potrebné riešiť v nasmerovaní na Boha. Iba on ako absolútne a osobné bytie je 
schopný byť satisfakciou ľudskej túžby po slobode. A zasa človek hľadajúci slobodu sa nemôže 
zmýliť, ak vo svojom hľadaní bude smerovať k osobnému Absolútnu.

• V našich časoch je pojem povolania (profesie alebo životného stavu) veľmi inštitucionalizovaný a 
spojený s balansovaním medzi vlastnou záľubou a objektívnymi možnosťami obsadenia istého 
priestoru, ktorý je k dispozícii. V náboženskom prostredí je však posunutý do pozície, že človek 
prežíva povolanie zo strany Boha. V Mojžišovom povolaní možno vidieť obsahovú blízkosť s 
každým povolaním, najmä s povolaním k viere, k životnému stavu a k večnému životu.


