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EXODUS 4  POCHYBNOSTI MOJŽÍŠE
Exodus 4:1 Mojžíš však odpověděl: Co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě? Vždyť řeknou: 

Neukázal se ti Hospodin! 2 Ale Hospodin mu řekl: Co je to ve tvé ruce? Odpověděl: Hůl.

3 Hospodin řekl: Hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stala se hadem. Mojžíš před ním utíkal.

4 Pak Hospodin Mojžíšovi řekl: Vztáhni ruku a chyť ho za ocas! Vztáhl ruku, chytil ho a v jeho 

ruce se stal holí. 5 Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh 

Izákův a Bůh Jákobův. 6 Hospodin mu ještě řekl: Dej ruku za ňadra. I dal ruku za ňadra. Když ji 

vyndal, hle, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. 7 Nato řekl: Vrať ruku zpět za ňadra. 

Vrátil ruku zpět za ňadra, a když ji vyndal ven, tu byla znovu jako jeho tělo. 8 I stane se, když ti 

neuvěří a neuposlechnou první znamení, že uvěří dalšímu znamení. 9 I stane se, když neuvěří 

ani těmto dvěma znamením a neposlechnou tě, vezmeš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou 

zem. A voda, kterou vezmeš z Nilu, se na suché zemi změní v krev. 10 Mojžíš Hospodinu 

odpověděl: Dovol, Panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem, ani předtím, ani od té 

doby, co jsi promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného 

jazyka. 11 Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, 

vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin? 12 Nyní tedy jdi, a já budu s tvými ústy a budu 

tě učit, co máš mluvit. 13 Nato odpověděl: Dovol, Panovníku, pošli prosím, někoho jiného, 

koho pošleš. 
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1)  POCHYBNOSTI MOJŽÍŠE
14 Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: Cožpak není lévita Áron tvůj bratr? Vím, že 

on umí dobře mluvit! Nadto hle, vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce radovat.

15 Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu 

vás učit, co budete mít dělat.

16 On bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.

17 A tuto hůl si vezmi do ruky. Budeš jí činit znamení.

18 Mojžíš odešel, vrátil se ke svému tchánu Jitrovi a řekl mu: Dovol, abych šel a navrátil se ke 

svým bratrům, kteří jsou v Egyptě, a uviděl, zda jsou ještě naživu. Jitro Mojžíšovi odpověděl: Jdi 

v pokoji. 19 Pak Hospodin v Midjánu Mojžíšovi řekl: Jdi, navrať se do Egypta, protože již zemřeli 

všichni lidé, kteří ti usilovali o život.

20 Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. Do ruky 

si Mojžíš vzal Boží hůl.

21 Hospodin ještě řekl Mojžíšovi: Až se vrátíš do Egypta, hleď si všech divů, které jsem vložil do 

tvé ruky, a učiň je před faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí.

22 Pak řekneš faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn.

23 Řekl jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil, ale odmítl jsi ho propustit. Hle, zabiji tvého 

prvorozeného syna.
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1)  POCHYBNOSTI MOJŽÍŠE
24 I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a chtěl ho usmrtit.

25 Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: 

Jsi mi ženichem krve.

26 A Hospodin ho nechal. Tehdy řekla: ženich krve, kvůli obřízce.

27 Hospodin řekl Áronovi: Jdi do pustiny naproti Mojžíšovi. Šel, potkal ho u hory Boží a políbil 

ho.

28 A Mojžíš Áronovi oznámil všechna slova Hospodina, který ho poslal, a všechna znamení, 

která mu přikázal.

29 Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší synů Izraele.

30 Áron říkal všechna slova, která Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta znamení před očima 

lidu.

31 A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, 

poklekli a klaněli se.
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2)  TŘI ZNAMENÍ
Bůh dal Mojžíšovi tři znamení (potvrzení autority), aby 

mu lid uvěřil

- Hůl se změnila v hada (nikdy nechytejte hada za 

ocas) – Bůh dává autoritu nad duchovními 

mocnostmi

- Vyléčení od malomocenství – dává autoritu k 

uzdravování (vítězství nad hříchem)

- Proměnil  vodu v krev – činí skrze nás znamení pro 

druhé lidi

Činy mluvily za něj, nepotřeboval nic dalšího říkat, 

demonstrovala se při něm moc, dělal to Mojžíš, bylo 

to skrze Mojžíše. Mojžíš viděl, co Bůh dokáže skrze 

něho.

Přesto říká – já to nezvládnu, nemám na to, neumím 

mluvit, pošli někoho jiného

04-2/11

Mojžíš a had, biblická ilustrace



3)  MÁM AUTORITU?

Mohu používat stejnou autoritu, jako měl Mojžíš?

Marek 16:17 Tato znamení budou doprovázet ty, kteří 

uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou 

mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a 

vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné 

budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“

Bible nám to jasně ukazuje, že to platí, ale má to 2 

podmínky:

- Musím být poddán té vyšší autoritě (je to delegovaná 

autorita)

- Musím vstoupit do toho, kde mě Bůh povolal 
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Mojžíš a had, biblická ilustrace



4)  BUDU TVÝMI ÚSTY
11 Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, 

vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin? 12 Nyní tedy jdi, a já budu s tvými ústy a budu 

tě učit, co máš mluvit. 13 Nato odpověděl: Dovol, Panovníku, pošli prosím, někoho jiného, 

koho pošleš.

Bůh mu říká – to nevadí, já ti s tím pomůžu, když budu s tebou, tak to zvládneš

Vyučím tě, budu tě ve službě provázet, neboj se a vstup do toho.

Mojžíš ale říká – pošli někoho jiného, kohokoliv, ale mě ne!

Jak na to Bůh reagoval?

04-4/11



5)  VZPLANUL HNĚVEM
14 Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem …

Proč se Bůh zlobil na Mojžíše?

Mohlo to vypadat jako velmi pokorný postoj, vždyť 

říká, jak na to nemá, pošli někoho jiného.

Ale to je právě problém mnoha křesťanů – Bůh nás 

volá do služeb, které sami nezvládáme a jsme 

závislí na Bohu. Naproti tomu my často chceme 

dělat jen služby, které zvládneme z vlastních sil.

To není pokorný postoj, to je postoj nezávislosti na 

Bohu, to je samospravedlnost nebo také strach. 

Nech Boha, aby on ti určil místo, kde tě chce mít. 

Jeho úkol nás vždy převyšuje, protože ve službě 

jemu jdeme jako po vodě – ve víře.

04-5A/11

Hněv, ilustrační foto



5)  VZPLANUL HNĚVEM

Jako Petr, když vystoupil z loďky – musel 

vystoupit z bezpečné zóny.

Zlobil se Bůh na Petra, že pak začal 

pochybovat, když viděl vlny? Ne.

Toto chce Bůh po každém z nás – vykročit 

směrem k němu, vystoupit z bezpečí.

Když nevystoupíme, pak neporosteme, protože 

potřebujeme chodit vírou a to v bezpečí loďky 

není potřeba. (Mat.14:22)

Jen Petr prožil tuto zkušenost, zažil větší Boží 

blízkost než ostatní učedníci.

04-5B/11

Petr jde po vodě, 

biblická ilustrace



5)  VZPLANUL HNĚVEM
Nečekejme, až nám někdo řekne, co máme dělat. Máme jen 

jednoho vůdce, Ježíš je naše hlava, toho máme poslouchat. 

Máme dělat to, k čemu nás Pán volá!!

Osobní příklad – mnoho lidí o mě řeklo, že bych neměl vést nějaký 

sbor a já s nimi souhlasím.  Neměl bych nic vést, také jsem to Pánu 

říkal. Ale pokud je to Boží vůle, pak ho musím poslechnout. 

Nemám z toho žádné výhody, jen starosti – mohli jsme jen 

podnikat a o nic jiného se nestarat.

Ti, co to o mě říkají, by spíše než posuzování mé služby měli hledat 

své povolání. Nikdy nedokážeme úplně posoudit povolání

druhého k nějaké službě. Je to jako když učedníci seděli v loďce a 

možná si říkali: co to ten Petr vyvádí, to jsou nápady.

04-5C/11

Ježíš jde po vodě, Ivan 

Aivazovsky 1888



5)  VZPLANUL HNĚVEM

Možná dělám chyby, topím se v tom, ale

Ježíš mě znovu pozvedne. Hlavní je vykročit.

Mám pocit, že od té doby, co jsem do té 

služby vstoupil, mohu růst, mohu se někam 

posunout.

Možná právě ti, kteří nikdy neudělali krok víry

směrem ke svému povolání nejvíce posuzují

druhé.

Je to jako v hudbě – musíš začít i když na 

začátku to nebude nic moc, tak stále to 

může být lepší. 

Mějte na paměti, že pokud se budeme stále 

vymlouvat, může Bůh vzplanout hněvem.
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Ježíš vytahuje Petra z vody, 

biblická ilustrace



6)  POMOC PŘI SLUŽBĚ
14 Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: Cožpak není lévita Áron tvůj bratr? Vím, že on 

umí dobře mluvit! Nadto hle, vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce radovat.

15 Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, 

co budete mít dělat. 16 On bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. 

17 A tuto hůl si vezmi do ruky. Budeš jí činit znamení.

Když Bůh Mojžíše vedl k tomu, co má dělat, tak mu také dal pomocníky v jeho službě. Posílá mu 

Árona. Áron byl o 3 roky starší bratr, přesto Bůh tady říká, on bude podpírat tebe ve tvé službě, ty 

budeš vedoucí (pánem, vládcem) a on tvůj pomocník a on se s toho bude radovat. 

Mladší vedl staršího – to je poněkud pokořující.
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Petr jde po vodě, 

biblická ilustrace



6)  POMOC PŘI SLUŽBĚ
Bůh ti dává nástroje – použije si obyčejnou věc jako hůl k vykonání neobyčejných věcí, v té holi není 

ta moc, ale Bůh může skrze to jednat

Bůh ti dává lidi (Árona) ke tvé službě, aby ti pomohli vyrůst (budou se radovat z tvého růstu), Bůh 

mluvil k Áronovi.

Když vykročíme, víc poznáme Boha (ne jen tak z bezpečí loďky). Petr zažil hluboký zážitek tím, že 

vystoupil z lodi, šel po vodě, topil se a Ježíš ho zachránil.

Díky za podporu při přednášce.
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Petr jde po vodě, 

biblická ilustrace



7)  VNĚJŠÍ POTVRZENÍ
18 Mojžíš odešel, vrátil se ke svému tchánu 

Jitrovi a řekl mu: Dovol, abych šel a 

navrátil se ke svým bratrům, kteří jsou v 

Egyptě, a uviděl, zda jsou ještě naživu. Jitro 

Mojžíšovi odpověděl: Jdi v pokoji.

Když nás Bůh do něčeho povolává, 

musíme to prožít sami, Bůh nám dává 

potvrzení a měla by to také potvrdit 

autorita.

Nejsme jen já a Bůh, ale Mojžíš chtěl 

potvrzení svého kroku od svého tchána, 

což byla i taková duchovní autorita. 

04-7/11

Jan Victors 1635 

Mojžíš se loučí s Jitrem



8)  ZNOVU POTVRZENÍ

19 Pak Hospodin v Midjánu Mojžíšovi řekl: Jdi, navrať se do 

Egypta, protože již zemřeli všichni lidé, kteří ti usilovali o 

život.

Mojžíš nejspíše stále ještě váhal a obával se, zda má jít do 

Egypta. Bůh mu potvrdil, že může směle jít, protože už mu 

nic nehrozí.

Nejspíše na něj byl vydán zatykač, ale ten platil jen po 

dobu vlády faraona, který to vydal.

Je to také jeden z důvodů, proč to tak dlouho trvalo

04-8A/11

Mojžíš a Jitro, biblická 

ilustrace



8)  ZNOVU POTVRZENÍ

Bůh ho znovu ujišťuje:

- Faraon nebude chtít propustit 

Izraelce a až bude zabit jeho syn, tak 

je propustí

Dává mu tedy instrukce, aby si věděl 

rady, když bude stát v boji. Bůh věděl, 

že to nebude jednoduché a 

připravoval ho na to.

04-8B/11

Mojžíš a Jitro, biblická 

ilustrace



9)  OBŘEZÁNÍ SYNA

24 I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a 

chtěl ho usmrtit. 25 Tu vzala Sipora ostrý pazourek, 

odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a 

řekla: Jsi mi ženichem krve. 26 A Hospodin ho nechal. 

Tehdy řekla: ženich krve, kvůli obřízce.

Je to varování pro nás. Pokud nemáme něco 

vyřešeného ve svém životě, pak nám na to Bůh 

upozorní a někdy i velmi přísně. Bůh věděl, že pokud 

nebude tato věc vyřešena, Satan by zde mohl mít 

háček. Proto tak tvrdě zasáhl.

Mojžíš se vydal do služby a tím měl Bůh na něj přísnější 

kritéria.

04-9A/11

Sandro Botticelli 1481-

1482, Sipora (freska 

Sixtinské kaple



9)  OBŘEZÁNÍ SYNA

Obřízka byla znamením smlouvy, pokud 

někdo nebyl obřezán, Bůh ho nemohl 

chránit.

Mojžíš se vydal do služby, šel do války s 

faraonem a takže bylo potřeba toto 

vyřešit, aby Ďábel neměl místo.

Mojžíš měl 2 syny, ale zde čteme o 

obřezání 1 syna (Geršom, Elíezer).

Je možné, že Sipora nechtěla syna 

obřezat a zde prožívá určité zastavení. 

Nejspíše se něco stalo Mojžíšovi a Sipora

hned věděla, kde je příčina.

04-9B/11

Sipora a Mojžíš z filmu 10 

přikázání (1956)



9)  OBŘEZÁNÍ SYNA

Ženich krve – fráze (dítě mělo být 

obřezáno 8 dne, zde je syn dospělý)

Musela být prolita krev, aby mohli být 

součástí Božího lidu.

Ježíš je ženich, který prolil svoji krev, 

abychom mohli být součástí Božího lidu.

04-9C/11

Sipora a Mojžíš z filmu 10 

přikázání (1956)



10)  KDYŽ VYKROČÍME

27 Hospodin řekl Áronovi: Jdi do pustiny naproti Mojžíšovi. Šel, potkal 

ho u hory Boží a políbil ho. 28 A Mojžíš Áronovi oznámil všechna slova 

Hospodina, který ho poslal, a všechna znamení, která mu přikázal. 

29 Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší synů Izraele.

30 Áron říkal všechna slova, která Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta 

znamení před očima lidu. 31 A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin 

navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klaněli 

se.

- Bůh dopředu mluvil k Áronovi, Mojžíš v tom nedělal nic

- Lid mu uvěřil

- Klaněli se Bohu

- Všechny obavy, co měl, se nenaplnily (neuvěří mi, neposlechnou 

mě, řeknou, neukázal se ti Hospodin)

- Přijali ho jako autoritu
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Áron a Mojžíš, biblická 

ilustrace



10)  KDYŽ VYKROČÍME

Výsledek toho, že budeme dělat to, co Bůh po nás 

chce – že Bůh bude oslaven (klaněli se Bohu)

Matouš 5:16 Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby 

uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 

Otci, který je v nebesích.“

04-10B/11

Áron a Mojžíš, biblická ilustrace



11) OTÁZKY

- Proč Mojžíše neupozornil na neobřízku během let u 

tchána Jitra? Proč až teď?

- Hledáme Boží povolání pro nás?

- V čem můžeme vykročit?

- V čem se můžeme podpořit?

- Máš svého Árona, kdo tě podporuje?

- Máme autoritu od Boha podobně jako Mojžíš?
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