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EXODUS 18 NECHME SI PORADIT
Exodus 18:1 Midjánský kněz Jitro, Mojžíšův tchán, slyšel o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj 

lid Izrael, že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta.

2 Mojžíšův tchán Jitro vzal Mojžíšovu propuštěnou ženu Siporu

3 a její dva syny. Jméno prvního bylo Geršóm, neboť řekl: Byl jsem hostem v cizí zemi,

4 a jméno druhého Elíezer, neboť řekl: Bůh mého otce byl mou pomocí a vysvobodil mě od 

faraonova meče.

5 Přišel tedy jeho tchán Jitro s jeho syny a jeho ženou k Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil u Boží 

hory.

6 Vzkázal Mojžíšovi: Já, tvůj tchán Jitro přicházím k tobě; také tvá žena a oba její synové s ní.

7 Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a 

vešli do stanu.

8 Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin učinil faraonovi a Egypťanům kvůli 

Izraeli, o všech těžkostech, které je cestou postihly, a jak je Hospodin vysvobodil.

9 Jitro se radoval ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli učinil, a že ho vysvobodil z ruky Egypťanů.

10 Nato Jitro prohlásil: Požehnán buď Hospodin, který vás vysvobodil z ruky Egypťanů a faraona, a 

který vysvobodil tento lid z područí Egypta!
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EXODUS 18 NECHME SI PORADIT
11 Teď vím, že Hospodin je větší nad všechny bohy, protože v tom, čím se vyvyšovali, je přemohl.

12 A Mojžíšův tchán Jitro vzal zápal a oběti pro Boha. Přišel také Áron a všichni izraelští starší, aby 

jedli pokrm s Mojžíšovým tchánem před Bohem.¶

13 Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid stál před Mojžíšem od rána až do večera.

14 Mojžíšův tchán viděl všechno, co s lidem dělal, a řekl: Co to s lidem děláš? Proč zasedáš jen ty a 

všechen lid před tebou stojí od rána až do večera?

15 Mojžíš svému tchánovi odpověděl: To lid ke mně přichází, aby hledal Boha.

16 Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a já rozsoudím mezi jedním a druhým. Oznamuji jim 

Boží ustanovení a zákony.

17 Mojžíšův tchán mu odpověděl: To není dobré, jak si počínáš.

18 Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který je s tebou: Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to 

dělat sám.

19 Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a jejich záležitosti 

ty přinášej Bohu.

20 Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit, a skutky, 

jež mají činit.
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EXODUS 18 NECHME SI PORADIT
21 Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, 

a ustanov je nad nimi za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti.

22 Budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší 

záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou.

23 Jestliže to tak uděláš, a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se 

dostane na své místo v pokoji.

24 Mojžíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl.

25 Mojžíš tedy vybral zdatné muže z celého Izraele a učinil je předáky lidu, správci nad tisíci, nad 

sty, nad padesáti a nad deseti.

26 Ti soudili lid každého času: Těžkou záležitost přinesli k Mojžíšovi a všechny malé záležitosti soudili 

sami.

27 Mojžíš pak propustil svého tchána a on si šel do své země.

18-1C/11



2) JITRO
Za Mojžíšem přichází jeho tchán Jitro (Reuel), manželka 

Sipora a synové Geršon a Elífaz

- Jitro měl informace, nejspíše Mojžíš posílal informace 

manželce a dětem (byl s nimi v kontaktu)

- Zvláštní je, že ani manželka, ani synové neprošli mořem, 

nezažili zázraky, co Bůh dělal, naposled jsme o nich 

četli v kapitole 4

- Dle židovské tradice Áron doporučil Mojžíšovi, aby z 

bezpečnostních důvodů děti a manželku poslal do 

bezpečí, v každém případě s nimi nějaký čas nebyli

- Možná je tedy Mojžíš pozval a Jitro se chtěl dovědět 

víc o tom, co se dělo

Čteme 3 zápisy jména midjánského kněze

Jitro, Jitri, Reuel (Raguel), (jméno znamená přítel Boží), 

např. Exod. 4:18, Exod. 2:18, Num. 10:29, Exod. 18:1…
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3) VZTAH K TCHÁNOVI
7 Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, 

poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden 

druhého, jak se daří, a vešli do stanu.

Měli spolu velmi dobrý vztah, Mojžíš mu 

prokazoval velkou úctu.

Jitro zase chtěl být se svým zetěm, chtěli 

být spolu, rádi byli spolu.

40 let žili spolu a po 40 letech se velmi 

rádi vidí.

Rabínům se zdálo až příliš, že se mu klaní, 

ale to byl normální orientální pozdrav.
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4) SDÍLENÍ, CO BŮH DĚLAL
8 Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin 

učinil faraonovi a Egypťanům kvůli Izraeli, o všech těžkostech, 

které je cestou postihly, a jak je Hospodin vysvobodil.

9 Jitro se radoval ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli 

učinil, a že ho vysvobodil z ruky Egypťanů.

- Mojžíš mu vyprávěl vše, neřekl jen ty dobré věci, mluvil o 

všem

- Tchán se radoval, co vše dobrého jim učinil Bůh

Na tom poznáváme, že mluvíme s přítelem, že se raduje z 

toho, co Bůh při nás dělá, má zájem o nás.

Jitro nebyl Izraelec, byl trochu jiný, věřil v Hospodina, ale 

možná uznával i jiné učení, byl to bohabojný, moudrý muž. 

Nevěřící se nebudou radovat z toho, co dělá Bůh (nemají 

duchovní rozlišení)
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5) SPOLEČNÁ OBĚŤ
10 Nato Jitro prohlásil: Požehnán buď Hospodin, který vás 

vysvobodil z ruky Egypťanů a faraona, a který vysvobodil tento lid z 

područí Egypta! 11 Teď vím, že Hospodin je větší nad všechny 

bohy, protože v tom, čím se vyvyšovali, je přemohl. 12 A Mojžíšův 

tchán Jitro vzal zápal a oběti pro Boha. Přišel také Áron a všichni 

izraelští starší, aby jedli pokrm s Mojžíšovým tchánem před Bohem.

- Vyznává stejného Boha jako Izraelci

- Podle rabínů tady prohlédl a uviděl, že Hospodin je pravý Bůh, 

ale Mojžíš s ním žil 40 let, určitě ho ovlivnil, spíše mu jen potvrdil, že 

Hospodin je opravdu ten pravý Bůh 

- Obětování může být smlouvou přátelství nebo pokojnou obětí 

(srov. Gn 31:54). Zdá se, že Mojžíš uzavírá smlouvu s Jitrem 

prostřednictvím oběti a tím, že ji naplňuje ve společném jídle za 

přítomnosti Árona a starších. Přesný účel této oběti s Jitrem je 

nejistý, pokud se nejedná o gesto díkůvzdání Bohu (srov. 2M 18: 

8-9).
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6) MOJŽÍŠOVA PRÁCE
13 Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid stál před 

Mojžíšem od rána až do večera. … 15 Mojžíš svému 

tchánovi odpověděl: To lid ke mně přichází, aby hledal 

Boha. 16 Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a já 

rozsoudím mezi jedním a druhým. Oznamuji jim Boží 

ustanovení a zákony.

Mojžíš dělal úplně všechno:

- Modlil se a hledal Pána, naslouchal Bohu, hledal jeho 

vedení

- Vyučoval lid Božím příkazům

- Soudil lid, řešil jejich spory

- Řešil praktické otázky jejich táboření (jídlo, …)

- Musel neustále poslouchat jejich reptání 
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Jitro radí Mojžíšovi, Jan van 

Bronchorst, (1659)



6) MOJŽÍŠOVA PRÁCE
Přestože lidé reptali, tak měl velkou úctu, lidé si ho 

vážili a chtěli, aby jim poradil, chtěli radu, od toho 

nejlepšího.

- Mojžíš hledal Boha a nacházel, Bůh k němu mluvil

- I jeho pomocníci Áron, Chúr, Jozue, starší byli lidé 

víry

Proč tedy Bůh tuto věc neukázal přímo Mojžíšovi?

Proč Bůh neukázal spolupracovníkům, že Mojžíš dělá 

něco špatně?

Proč to ukázal cizinci, někomu kdo byl úplně z jiného 

národa?

Proč to viděl okamžitě, jak přijel?
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Mojžíš soudí lid, biblická ilustrace



6) MOJŽÍŠOVA PRÁCE

- Proč tedy Bůh tuto věc neukázal přímo Mojžíšovi? 

Protože takto to Bůh dělá, chce abychom si 

vzájemně pomáhali. 

- Proč Bůh neukázal spolupracovníkům, že Mojžíš 

dělá něco špatně? Možná to viděli, ale Bůh jim 

neukázal, co s tím.

- Proč to ukázal cizinci, někomu kdo byl úplně z 

jiného národa? Jitro byl jeho autorita, takže i 

snadněji přijal radu od něj, byl to člověk, který byl 

mimo jejich kulturu a tím mohl lépe vidět věci z 

nadhledu.

- Proč to viděl okamžitě (již druhý den)? Protože to 

bylo zjevné – Mojžíš měl tolik úkolů, že přestával 

vnímat realitu!
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7) JITROVA RADA
14 Mojžíšův tchán viděl všechno, co s lidem dělal, a řekl: 

Co to s lidem děláš? Proč zasedáš jen ty a všechen lid 

před tebou stojí od rána až do večera? …17 Mojžíšův 

tchán mu odpověděl: To není dobré, jak si počínáš. 

18 Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který je s 

tebou: Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. 

- Říká mu, neděláš to dobře – Mojžíš ale byl v té době už 

velmi uznávaný vůdce lidu (proto za ním všichni 

chodili), nebojí se mu říct pravdu

- Pokud v tom takto budeš pokračovat, úplně se 

vyčerpáš, i ti, co vedeš, budou vyčerpaní

- Nemůžeš to dělat sám !!

Mojžíš si mohl říct – já že nedělám dobře! Já jsem ten 

pomazaný služebník, Bůh ke mně mluví. Mluvil k němu 

Bůh? Ano. 
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Jitro dává radu Mojžíšovi, biblická 
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7) JITROVA RADA
14 Mojžíšův tchán viděl všechno, co s lidem 

dělal, a řekl: Co to s lidem děláš? Proč zasedáš 

jen ty a všechen lid před tebou stojí od rána až 

do večera? …17 Mojžíšův tchán mu 

odpověděl: To není dobré, jak si počínáš. 

18 Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který 

je s tebou: Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš 

to dělat sám. 

- I my můžeme být pomazaní pro nějakou 

službu, ale potřebujeme i pohled z venku, 

někoho, kdo není přímo zapojen do naší 

služby, může nám pomoci, abychom se 

úplně nevyčerpali.

- Potřebujeme někoho, kdo by nám řekl, 

neděláš to dobře!

- Můžeme přestávat vidět realitu, ti, co jsou 

vně, to hned vidí.
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8) VYBER SPOLUPRACOVNÍKY
19 Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a jejich záležitosti ty 

přinášej Bohu. 20 Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají 

chodit, a skutky, jež mají činit. 21 Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže 

spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, a ustanov je nad nimi za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti 

a nad deseti. 22 Budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a 

každou menší záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou.

23 Jestliže to tak uděláš, a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se 

dostane na své místo v pokoji.

- Nepřestávej lidi vyučovat Božím zákonům a Božím cestám, potřebuješ mít čas, abys to dělal, 

potřebuješ mít na to prostor, aby to bylo dobré

- Vyber si spolupracovníky, kteří s tebou ponesou tvé břemeno

- Měli starší (několik zástupců za každý kmen) a nově měli být vedoucí nad 1000, 100, 10. Vždy když 

ustanovíte vedoucího, musí mít také prostor, aby mohl uplatňovat autoritu (že může samostatně 

rozhodovat)
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8) VYBER SPOLUPRACOVNÍKY
21 Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk. 

Dostal jasná kritéria, jak má lidi vybírat

- Zdatné – tedy schopné lidi, schopné vést, ti, co se nebojí (ale být schopný nestačí)

- Bohabojné – ty, kteří měli bázeň před Bohem, kteří ctili Boha

- Spolehlivé – musel být na ně spolehnutí, že když dostali úkol, že ho splnili

- Ti, kteří nenávidí nekalý zisk – tedy takové, co mají správný vztah k penězům

Mojžíš je nemohl znát všechny a zde mu museli pomoct starší, kteří je znali
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Mojžíš soudí lid, Jacob de Vit (1695-1754)



9) CO UDĚLAL MOJŽÍŠ?
24 Mojžíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. 25 Mojžíš tedy vybral 

zdatné muže z celého Izraele a učinil je předáky lidu, správci nad tisíci, nad sty, 

nad padesáti a nad deseti.

26 Ti soudili lid každého času: Těžkou záležitost přinesli k Mojžíšovi a všechny malé 

záležitosti soudili sami.

Mojžíš uposlechl – i když byl tím velkým vůdcem, tak uposlechl radu člověka, který 

mezi ně nepatřil!

Podobně jako Winston Churchil si nevěděl rady za 2.svět.války, jak se postavit proti 

Hitlerovi – poslanci mu radili, snaž se nějak dohodnout, přistup na jeho dohodu. 

Proto šel mezi lidi a ptal se jich – ti mu jasně řekli, nepodvolujme se Hitlerovým 

podmínkám.

Prostí lidé byli moudřejší než poslanci, lépe mu poradili a tato rada mu pomohla 

zachránit Velkou Británii před okupací Německem.
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10) PROČ TU RADU VZAL?
Přísloví 25:15 Vůdce se dá přemluvit tím, kdo je pomalý k 

hněvu, vlídný jazyk zlomí kosti.

Jeremjáš 20:7 Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se 

přemluvit. Přemáhal jsi mě a zdolal. Celý den jsem na posměch, 

všichni se mi posmívají.

- Mojžíš uznal radu Jitra, protože ho znal a věděl, že je moudrý 

člověk, že mu nechce nijak škodit, že mu chce pomáhat, 

měli spolu vztah

- Jitro mu dal svobodu, jak se rozhodnout, netlačil na něj

- Když budeme mít vlídný jazyk, pak nám možná lidé budou i 

naslouchat

Takto to Bůh s námi dělá, osloví nás, ale nechá nám svobodu se 

rozhodnout. Když poslechneme Boží radu, pak budeme moct 

obstát. 
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11) OTÁZKY

- Máme spolupracovníky?

- Jak vybírat spolupracovníky?

- Máme lidi, od kterých si necháme poradit?

- Je náš jazyk vlídný?
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