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Exodus 3,
 
10 – 4,

 
12 

(hlavní myšlenky kázání) 

 

Sestry a bratři, přátelé, 

jak už jsem řekl v modlitebním úvodu, chci se s vámi sdílet o příběhu o Mojžíšovi. 

Chci to také propojit s tématem naděje a s velikonočním příběhem. Je to také příběh o 

osvobození od strachu. Pán Bůh pomáhá Mojžíšovi překonat strach ve třech rovinách:  

1) Bůh nejprve Mojžíše posílá do faraonova domu – rozbité vztahy s těmi, kteří ho 

vychovávali, nebo to může být obraz strachu ve vztahu k lidem, kteří neznají Boha.  

2) Překonání strachu vůči věřícím, protože tam došlo k nepřijetí Mojžíše ze strany 

Izraelců.  

3) Naděje k překonání strachu vůči sobě samému, například když má člověk nízkou 

sebedůvěru.  

 

Toto se dočteme v Exodus 3:10–14 a Exodus 4:10–12:  

Exodus 3: 
10 Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“ 

11 Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce 
z Egypta?“ 12 Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: 
Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“ 13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: 
„Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě 
však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, 
KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“  

Exodus 4: 
10 Ale Mojžíš Hospodinu namítal: „Prosím, Panovníku, nejsem člověk výmluvný; 

nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná 
ústa a neobratný jazyk.“ 11 Hospodin mu však řekl: „Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, 
že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? 12 Nyní jdi, já 
sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“  

 

Když Mojžíš asi ve čtyřiceti letech utekl z Egypta, pobýval dalších čtyřicet let 

v midjánské zemi. A tam se mu v hořícím keři zjevil Pán Bůh a měl pro něj nelehké 

úkoly. Bůh nakonec dává Mojžíšovi sílu překonat všechny obavy v těchto třech 

rovinách a posiluje ho svým slovem:  

1) Já budu s tebou  

2) Jsem, který jsem  

3) Já sám budu tvými ústy  

 

Tento příběh však není jenom o překonání strachu, ale velmi úzce se váže 

k Velikonocům. A tak zachránění Izraelců z egyptského zajetí může pro nás být 

obrazem zachránění našich životů ze zajetí hříchu.  



I nás Bůh často povzbuzuje, že bude s námi a že bude mluvit skrze naše ústa. 

A jeho: „Jsem, který jsem“ je velkým povzbuzením, že on se nemění – zůstává stejný 

a jeho slovo se nemění a platilo včera, dnes, a bude platit i zítra. A my se můžeme 

Božího slova držet.  

Když následujeme Boha a snažíme se žít podle jeho vůle, není to cesta naslepo, On 

nám dává i různá povzbuzení a nebo třeba i různá znamení, tak jak je dal i Mojžíšovi. 

To čteme ve čtvrté kapitole:  

Exodus 4: 
1 Mojžíš však znovu namítal: „Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale 

řeknou: Hospodin se ti neukázal.“ 2 Hospodin mu řekl: „Co to máš v ruce?“ Odpověděl: 
„Hůl.“ 3 Hospodin řekl: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se 
dal před ním na útěk. 4 Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: „Vztáhni ruku a chyť ho za 
ocas.“ Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. 5 „Aby uvěřili, že 
se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ 
6 Dále mu Hospodin řekl: „Vlož si ruku za ňadra.“ Vložil tedy ruku za ňadra. Když 
ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. 7 Tu poručil: „Dej ruku zpět za ňadra.“ 
Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. 8 „A tak 
jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. 9 Jestliže však 
neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ 
ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev.“  

 

A tato tři znamení:  

1) znamení hada  

2) znamení malomocenství  

3) znamení krve  

jsou velkým obrazem toho, co si připomínáme i o těchto Velikonocích.  

 

Znamení hada ukazuje na Božího nepřítele, který se snaží na nás útočit, ale když 

jdeme ve jménu Boha, tak je znehybněn.  

Znamení malomocenství ukazuje, že Bůh má moc i nad nemocemi. Jedná se o 

oblast fyzickou, duševní i duchovní.  

Znamení krve. Řeka Nil byla pro Egypťany obrazem života a tato voda proměněná 

v krev ukazuje na to, že my lidé můžeme získat život v krvi Pána Ježíše Krista. Jedná 

se o život současný, ale i o život budoucí, pokud je naše naděje zakotvena v nebesích. 

My si toto všechno připomínáme o Velikonocích, ale i každou neděli nebo například 

i při památce Večeře Páně, ale také pokaždé když se sejdeme v jeho jménu.  

 

Závěrem chci říci, že Bůh nám dává sílu překonávat překážky a také nám dává 

různé odpovědi a znamení. A tak jděme v jeho síle a držme se jeho slova.  

Amen. 

 


