
EXODUS 2 
MOJŽÍŠOVA RODINA 

- Narození Mojžíše

- Pronásledování

- Dcera faraona

- Statečnost Miriam

- Zabití Egypťana

- Mojžíš v Midjánu



1)  MOJŽÍŠOVA RODINA
Exodus 2:1 Šel jeden muž z domu Léviho a vzal si za ženu lévijskou dceru.

2 Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, že je pěkný, skrývala ho tři měsíce.

3 Déle ho však nemohla skrývat, vzala pro něho papyrový košík, vymazala ho asfaltem a 

smolou, vložila do něj dítě a položila do rákosí ke břehu Nilu.

4 Opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane.

5 Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala v Nilu, zatímco její dívky se procházely na 

břehu Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej přinesla.

6 Když jej otevřela, uviděla dítě, byl to plačící chlapec. Měla s ním soucit a řekla: To je z 

hebrejských dětí.

7 Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, 

aby ti dítě kojila?

8 Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte.

9 Faraonova dcera jí řekla: Vezmi toto dítě, odkoj mi ho a já ti dám odměnu. Žena tedy vzala 

dítě a kojila ho.

10 Když chlapec povyrostl, přivedla ho k faraonově dceři, a stal se jejím synem. Pojmenovala 

ho Mojžíš. Řekla: Vždyť jsem ho vytáhla z vody.
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1)  MOJŽÍŠOVA RODINA
Exodus 2:11 I stalo se v době, kdy Mojžíš vyrostl, že vyšel ke svým bratrům a sledoval jejich 

těžké roboty. Tu zahlédl Egypťana, jak bije Hebreje, jednoho z jeho bratrů.

12 Ohlédl se sem i tam, a když viděl, že tam nikdo není, zabil Egypťana a ukryl ho v písku.

13 Když vyšel druhého dne, uviděl dva Hebreje, jak se rvou. Řekl útočníkovi: Proč biješ svého 

druha?

14 Ten odpověděl: Kdo tě ustanovil vládcem a soudcem nad námi? Hodláš mne zabít, tak 

jako jsi zabil toho Egypťana? Mojžíš dostal strach a řekl si: Jistě je ta věc už známá.

15 Když farao o té věci uslyšel, chtěl Mojžíše zabít. Mojžíš však před faraonem utekl a pobýval 

v midjánské zemi, usadil se u jedné studny.
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1)  MOJŽÍŠOVA RODINA
16 Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, čerpaly vodu a naplnily napajedla, aby napojily 

ovce svého otce.

17 Tu přišli pastýři a vyháněli je. Mojžíš vstal, pomohl jim a napojil ovce.

18 Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: Proč jste dnes přišly tak brzy?

19 Odpověděly: Nějaký Egypťan nás vysvobodil od pastýřů a také nám ochotně načerpal 

vodu a napojil ovce.

20 Nato se zeptal svých dcer: A kde je? Proč jenom jste tam toho muže zanechaly? Zavolejte 

ho, ať pojí chléb.

21 Mojžíš byl ochoten u toho muže zůstat a on dal Mojžíšovi svou dceru Siporu za manželku.

22 Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršóm, neboť řekl: Byl jsem hostem v cizí zemi.

23 Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině a 

volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině vystoupilo k Bohu.

24 Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s 

Jákobem

25 a Bůh pohleděl na syny Izraelovy a Bůh se jich ujal.
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2) AMRÁM A JÓKEBED
Bible nám zde vypráví příběh jedné rodiny

Lévi (137let) měl tři syny – Geršon, Kehat, Merarí a dceru Jochebet

Kehat (133 let) měl 4 syny (Amrám, Jishár, Chebrón, Uzíel)

Merarí měl 2 syny (Malí, Muší)

Amrám (137let) si vzal Jókebed (teta)

Mají spolu 3 děti – Miriam, Árona a Mojžíše
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Mojžíš a Jókebed, Pedro 

Américo, 1884



2) AMRÁM A JÓKEBED
Židům 11:23 Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři 

měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se 

králova nařízení.

Nezalekli se krále i když byl mocný. Farao vlastnil vše – půdu, stáda. 

Mohl si dělat, co chtěl.

Ale Bible nám říká – tito slabí lidé, kteří neměli nic jen víru, se postavili 

nařízení. Platilo nejspíše nařízení, že pokud nevydali syna, tak hrozila 

smrt celé rodině.

Viděli, že nemohou nechat zabít tak krásného syna.

Časový rámec – Mojžíš se narodil 126 let po příchodu Izraelců do 

Egypta, roku 1527 př.n.l., vyjití z Egypta ale bude ještě o 80 let 

později.
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Frederick Goodall

Jókebed 1870



3) JAK TO VYŘEŠIT?
Rodiče Mojžíše řešili, co budou dělat, jak to vyřešit?

Byla to neřešitelná situace. Vždy když Bůh něco chystá, 

tak Satan zvýší svoji aktivitu.

Když byl Ježíš malý, také se ho snažil zabít a museli 

uprchnout. Bůh jim dal ve snu pokyn, že mají utéct do 

Egypta. Kdyby neposlechli Boha, Ježíš by mohl být zabit.

Jistě se modlili (jsou uvedeni mezi lidmi víry) a Bůh jim 

ukázal, co s tím.

Když máme neřešitelné situace, Bůh má vždy nějaké 

řešení ! Hodili ho do Nilu a tím splnili, co jim král řekl, ale 

zároveň mu sebou dali plavidlo. Bůh měl pro Mojžíše plán 

a ten se naplnil i když Satan dělal, co chtěl. Satan 

nemůže zničit Boží plány!!
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Amrám a Jókebed, 

biblická ilustrace



4) BOŽÍ PLÁN

Bůh měl pro Mojžíše plán a ten 

se naplnil i když Satan dělal, 

co chtěl. Satan nemůže zničit 

Boží plány!!

Izajáš 54:17 Žádný nástroj 

vytvořený proti tobě neuspěje 

a každý jazyk, který povstane 

proti tobě na soudu, usvědčíš z 

viny. Toto je dědictví 

Hospodinových otroků, jejich 

spravedlnost ode mne, je 

Hospodinův výrok.
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Jókebed, Miriam a 

Mojžíš, biblická ilustrace



5) FARAONOVA DCERA
5 Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala v 

Nilu, zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu. Když 

mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej 

přinesla.

6 Když jej otevřela, uviděla dítě, byl to plačící chlapec. 

Měla s ním soucit a řekla: To je z hebrejských dětí.

Ženy se omývaly v Nilu a tím prosily boha plodnosti, aby 

jim daroval děti. Nebylo to kvůli tomu, že by doma 

neměli koupelnu! Takže když nalezla dítě, vzala to jako 

vyslyšenou modlitbu a přijala ho za syna.

Tím Mojžíš dostal druhou matku, dostal egyptské 

vychování a tím mohl rozumět egyptské kultuře, jejich 

náboženství, dokonale uměl mluvit jejich řečí. Izraelci žili 

poněkud oddělení od Egypta.
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Edwin_Long 1886 

Faraonova dcera 

nachází Mojžíše v Nilu



6) STATEČNOST MIRIAM
4 Opodál se postavila jeho sestra, aby 

zjistila, co se s ním stane. …..

7 Jeho sestra se pak faraonovy dcery 

zeptala: Mám jít a zavolat ti kojnou z 

hebrejských žen, aby ti dítě kojila? 

8 Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi. 

Dívka šla a zavolala matku dítěte.

Podle židovské tradice bylo Miriam 7 let, 

když mluvila s faraonovou dcerou !!

Rodiče jí neřekli, co má dělat, přesto 

věděla, co říct.

Nečekejme na to, až nám někdo řekne, co 

máme dělat.
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Faraonova dcera 

nachází Mojžíše v Nilu, 

biblická ilustrace



6) STATEČNOST MIRIAM
Bůh si použil malé dítě, aby 

naplnil svojí vůli.

Žalmy 8:3 Z úst dětí a kojenců jsi 

ustanovil sílu kvůli těm, kdo se 

mají nepřátelsky. Tak jsi 

skoncoval s nepřítelem a s tím, 

kdo se mstí.

Když si používá sedmileté dítě, 

tak si může použít i tebe i když 

neznáš Bibli, možná i zápasíš s 

hříchy.

Je potřeba být v pravý čas na 

pravém místě!

02-6B/12

James Tissot 1896 Ležící dítě s izraelským symbolem



7) ODMĚNA
9 Faraonova dcera jí řekla: Vezmi toto dítě, odkoj 

mi ho a já ti dám odměnu. Žena tedy vzala dítě a 

kojila ho.

Jochebed byla statečná žena víry a Bůh jí 

odměnil:

- získala zpět svého syna a zhruba do 5-6 let ho 

měla u sebe

- tím ho mohla ovlivňovat, mohl dostat základ 

víry

- dostala i peníze, takže rodina měla na život

Maminky a tátové – máte jen omezený čas, kdy 

můžete ovlivnit své děti. Matky spěchají do práce, 

ale právě nejmladší věk dítěte je pro dětský vývoj 

velmi důležitý.
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Faraonova dcera 

nachází Mojžíše v Nilu, 

biblická ilustrace



8) POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE
Exodus 2:11 I stalo se v době, kdy Mojžíš vyrostl, že vyšel ke 

svým bratrům a sledoval jejich těžké roboty.

Židům 11:24 Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván 

synem faraonovy dcery 25 a vyvolil si raději spolu s Božím 

lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. 26 Za 

větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu 

Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. 27 Vírou opustil 

Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl 

Neviditelného.

Mojžíš žil v blahobytu, měl vše, ale raději chtěl být s Bohem.

To platí i pro nás – chceš raději prožívat těžkosti s vědomím, 

že jdeš správným směrem nebo si chceš užívat tohoto světa 

a neřešíš, co bude pak?
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Mojžíš se zastává Izraelce, biblická 

ilustrace



8) POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE
Skutky apoštolské 7:22 Mojžíš byl vychován ve vší 

egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i ve 

svých skutcích. 23 A když se dovršoval jeho čtyřicátý 

rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval 

na své bratry, syny Izraele. 24 A uviděl, jak se 

jednomu z nich děje křivda ; zastal se ho a pomstil 

utiskovaného tím, že Egypťana zabil. 25 Domníval se, 

že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho 

ruku vysvobození, ale oni to nepochopili.

Bůh ho povolal, ale své povolání dělal lidským 

způsobem, v lidské horlivosti a tím způsobil víc škody 

než užitku.
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Mojžíš se zastává Izraelce, biblická 

ilustrace



8) POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE
I my všichni máme povolání od Boha, ale 

můžeme to dělat ve špatný čas na špatném 

místě. Nejdřív nás musí Bůh proměnit, abychom 

byli pro Boha použitelní. Čím větší je povolání, 

tím větší je výchova.

Mojžíš musel být pevný v Pánu, rozumět dobře 

Pánu, aby netrpěli ti, které mu Bůh svěřil. Když 

Mojžíš vykročil za Bohem, začalo pro něj těžké 

období. 
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Faraonova dcera nachází Mojžíše 

v Nilu, biblická ilustrace



8) POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE
Lukáš 9:23 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a 

každý den vezme svůj kříž a následuje mne.

Kříž = povolání a s tím i břemeno, které Bůh dal nám, abychom ho nesli. 

Každé povolání má jiné břemeno !!!

Časový rámec – Mojžíš odchází z Egypta 166 let po příchodu Izraelců do 

Egypta, roku 1487 př.n.l., vyjití z Egypta ale bude ještě o 40 let později.
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Faraonova dcera, Jókebed a 

Miriam, biblická ilustrace



9) ÚTĚK Z EGYPTA
14 …. Mojžíš dostal strach a řekl si: Jistě je ta věc už známá. 

15 Když farao o té věci uslyšel, chtěl Mojžíše zabít. Mojžíš 

však před faraonem utekl a pobýval v midjánské zemi, usadil 

se u jedné studny.

Hrozil mu trest smrti a tak musel uprchnout, odešel tam, kde 

nebyl vliv faraona, což bylo až v midjánské zemi, šel tedy 

více jak 500 km pěšky.

Byl tedy cizinec – nikdo ho nepřijímal – Egypťané ho chtěli 

zabít, Izraelci mu nerozuměli (pro ně byl Egypťan), pro 

Midjánce byl cizinec.

Takže nebyl nikde doma! To ale byl Boží plán. Byl velmi 

prudký člověk (nejspíše cholerik) a Bůh ho potřeboval naučit 

pokoře, tichosti.
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Mojžíš u studny v Midjánu, 

biblická ilustrace



10) SIPORA
16 Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, čerpaly vodu a 

naplnily napajedla, aby napojily ovce svého otce. …. 

20 Nato se zeptal svých dcer: A kde je? Proč jenom jste 

tam toho muže zanechaly? Zavolejte ho, ať pojí chléb. 

21 Mojžíš byl ochoten u toho muže zůstat a on dal 

Mojžíšovi svou dceru Siporu za manželku. 22 Ta porodila 

syna a Mojžíš mu dal jméno Geršóm, neboť řekl: Byl jsem 

hostem v cizí zemi.

Bůh mu požehnal, dal mu manželku a s ním měl 2 děti 

Sipora = pták, ptáček

Geršóm = hostem tam

Eliezer = Bůh je má pomoc

Tchán se jmenoval Jitro nebo také Reúel

02-10/12

Sipora a Mojžíš u studny, 

biblická ilustrace



11) BOŽÍ JEDNÁNÍ
23 Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále 

vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc 

kvůli té otročině vystoupilo k Bohu. 24 Bůh uslyšel jejich sténání a 

připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem 25 a 

Bůh pohleděl na syny Izraelovy a Bůh se jich ujal.

Boží jednání:

- Slyšel jejich modlitby

- Pohleděl na ně

- Ujal se jich
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James Tissot 1897 Faraonova dcera 

přijímá Mojžíše



12) OTÁZKY

- Proč se jich Bůh neujal dříve, proč to tak dlouho 

trvalo?

- Proč musel být Mojžíš ve vyhnanství, nemohl to Bůh 

zařídit jinak?

- Proč Izraelci nepřijali Mojžíše?

02-12/12


