GUDS NAVN OG MOSES KALLELSE
Finn bibelteksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: 2. Mosebok 3,1-15

Samtale i gruppa
Hva handler denne teksten om? Hva i fortellingen har du bitt deg merke i?
Hvem er personene i denne teksten?
Hva kan dere om resten av fortellingen om Moses?
Les videre høyt i gruppa
Israelsfolket var slaver i Egypt (kap. 1,8-14). Israelitter og egyptere hadde levd fredelig og harmonisk
sammen. Så døde den regjerende kongen i Egypt, farao, og en ny konge kom på tronen. Han var redd for
at israelittene skulle bli for mange, og søkte derfor å begrense fødselstallet ved å legge hardt tvangsarbeid
på dem. Moses var en av dem som likevel vokste opp.
Den brennende tornebusken bør ikke forklares som et naturfenomen, men innenfor tekstens litterære
ramme som en genuin gudsåpenbaring. Herren har nå bestemt at han vil fri israelsfolket fra slaveriet, med
henvisning til hans pakt med folkets stamfedre, Abraham, Isak og Jakob (1 Mos 12,3; 26,4; 28,14; 2 Mos
2,24), og vil kalle Moses til å føre folket ut av Egypt.

Samtale i gruppa
Hva slags gudsbilde finner vi i denne teksten?
Hvordan vil dere beskrive relasjonen mellom Moses og Gud i teksten?
Hvordan skal Moses i denne teksten forholde seg til det hellige? Er dere vant til å tenke på
hvordan dere forholder dere (eller ikke forholder dere) til noe som hellig?
Når vi leser denne fortellingen i Norge i dag – hvem ville fått rollen som Moses?
Les videre høyt i gruppa
Kjernen i teksten er vers 13-15, åpenbaringen av Gudsnavnet. Moses spør etter Guds navn og får det
kryptiske svaret «Jeg er den jeg er (hebr. EHJEH ASJER EHJEH)», «… Jeg er (EHJEH) (har sendt meg
til dere) … Herren (JHVH), fedrenes Gud osv». I Israel og dets omverden var en persons navn og
identitet nært knyttet sammen. Navnet og dets betydning karakteriserte og sa noe om personens natur og
vesen. Det var kun det som hadde en benevnelse eller et navn som hadde eksistens. Gudsnavnet JHVH
«Herren», forklares her som en form av verbet HAVA/HAJA, «å være». Slik oppstår et ordspill der
EHJEH blir en elegant og raffinert henspilling på navnet JHVH. Dette navnet brukes utelukkende om
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2. Mosebok 3,1-15
Israels Gud, først og fremst i forbindelse med hans handling med Israel og i Hans åpenbaring for og
gjennom dette Folket. Dette er også det eneste Gudsnavnet i Det gamle testamente som blir formidlet ved
en egen åpenbaring.
I skarp kontrast til vår tekst står Herrens reaksjon på Israels frafall, i Hos 1,9: «Herren sa: "dere er ikke
mitt folk!... jeg er ikke (LO EHJEH) her for dere"».

Samtale i gruppa

Hva betyr tydningen av Gudsnavnet for innholdet i teksten?
Hvilke navn er du vant til å bruke om og til Gud?
I denne teksten er det Gud selv som definerer sitt navn. Hva gjør vi når vi setter navn på hverandre,
og når vi setter navn på oss selv? Kan vi sette navn på Gud?

Les videre høyt i gruppa

I Det nye testamente identifiserer Jesus seg ved sine «Jeg er»-utsagn med den Herren som åpenbarte seg
for Moses i Det gamle testamente, slik som i Joh 6,35; 8,12; 10,7; 11,25; 14,6; 15,1. I en særstilling står
Joh 8,24-28.

Samtale i gruppa

På hvilken måte gir Jesus nytt innhold i Guds navn med sine «Jeg er»-utsagn?
Hva sier Jesus om sin egen identitet ved å bruke «Jeg er»-utsagn?
Hvilken betydning har Guds navn for vårt forhold til Gud som kristne og som kirke i dag?
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