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Papildoma literatūra 
4 Kai VIEŠPATS pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo: „Moze, 

Moze!“ – „Aš čia!“ – tas atsiliepė. 5 Tada jis tarė: „Neik arčiau! Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje 

stovi, yra šventa žemė! 6 Aš esu Dievas tavo tėvo, – jis toliau kalbėjo, – Dievas Abraomo, Dievas 

Izaoko ir Dievas Jokūbo“. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. 

7 O VIEŠPATS tęsė: „Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo 

engėjus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia, 8 nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš 

to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą, tekantį pienu ir medumi, į šalį kanaaniečių, hetitų, 

amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. 9 Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to, aš 

mačiau, kaip juos egiptiečiai engia. 10 O dabar eikš! Aš siųsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano 

tautą – izraeliečius iš Egipto“. 11 Bet Mozė atsakė Dievui: „Kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną 

ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto?“ 12 O jis tarė: „Aš būsiu su tavimi! Ir tai bus tau ženklas, kad aš 

tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno“. 

Dievas apreiškia savo Vardą  

13 „Betgi, – Mozė sakė Dievui, – kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems: 'Jūsų protėvių Dievas 

atsiuntė mane pas jus', – ir jie manęs klaus: 'Koks yra jo vardas?' – ką aš jiems pasakysiu?“ 14 Dievas 

Mozei tarė: „Aš esu, kuris esu. – Ir jis tęsė. – Tu taip kalbėsi izraeliečiams: 'Aš Esu atsiuntė mane 

pas jus'“. 15 Dievas vėl kalbėjo Mozei: „Taip tu kalbėsi izraeliečiams: 'VIEŠPATS, jūsų protėvių 

Dievas – Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo – atsiuntė mane pas jus'. 

Šis bus mano vardas per amžius, 

šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. (Iš 3, 4-15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


