
Krásný Mojžíš Exodus 2:1-10



Země prosperity je zemí trápení

Naplnění Božích 
zaslíbení

Skrytý Bůh
Utrpení, za které 

nemůžu

Zkušenost, kterou 
Bůh utváří mé 

hodnoty v 
budoucnu

Politika 
(změna vlády, 
zapomnění, 
paranoia) 

Znevýhodněná 
skupina lidí 

v zemi

Místo prosperity 
se stává místem 

otroctví



Porodní báby

Porodní báby 
oproti faraonovi 
jsou hodny jmen

Pravděpodobně 
nebyli jediné, ale 
měli na starosti 

ostatní

Důležitost žen 
v prvních 

kapitolách knihy 
Exodus

Téma potratů a 
důležitost života

Větší strach z 
Boha než z 

faraona

Život v 
nepřátelském 

režimu

Poprvé Bůh 
zasahuje do děje

Čtvrtý stupeň 
tlaku na Izraelský 

lid

Porod jako 
metafora krize

a změny



Exodus 2:1-4

Šel jeden muž z domu Léviho a vzal si za ženu

lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna.

Když viděla, že je pěkný (dobrý), skrývala tři

měsíce. Déle ho však nemohla skrývat, vzala pro

něho papyrový košík, vymazala ho asfaltem a

smolou, vložila do něj dítě a položila k rákosí ke

břehu Nilu. Opodál se postavila jeho sestra, aby

zjistila, co se s ním stane.

Konkrétní příklad 
z předchozích 

kapitol

Opět jsou to 
především ženy 

v příběhu

Matka pouští své 
dítě pryč ze své 

náruče
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Exodus 6:25jišaj
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Exodus 6:25jišaj

Mojžíš

Sipora

Lévi

Geršon

Kehat

Merarí

Amram
Jokebet

Áron

Mirjam

Elíšeba

Pinchas

Eleazar

Geršom Elíezer

Jitro/

Reuel

Abínádab

David

Nádab Abíhů Itamar

Jishar Chebron

Uzíel



Exodus 2:5-6

Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala

v Nilu, zatímco její dívky se procházeli na břehu

Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala

svou otrokyni, aby jej přinesla. Když jej otevřela,

uviděla dítě, byl to plačící chlapec. Měla s ním

soucit a řekla: To je z hebrejských dětí.

Vše je buď 
naplánované 

nebo zázračně 
způsobené

Soucit/ lítost 
zachránila 

Mojžíše

Miriam přichází 
aktivně s řešením



Co mám dělat? Lituju, že Bilbo to mizerné stvoření nezapíchl, když
měl tu možnost.”

Lituješ? Lítost mu přece zadržela ruku. Lítost a milosrdenství:
nechtěl udeřit bez potřeby. A byl za to dobře odměněn, Frodo.
Spolehni se, že mu zlo tak málo ublížilo a že nakonec vyvázl právě
proto, že zahájil vlastnictví Prstenu takhle. Lítostí.”

“Promiňte,” řekl Frodo. “Ale necítím nad Glumem žádnou lítost.”

“Neviděl jsi ho,” přerušil ho Gandalf.



Exodus 2:7-10

Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: Mám

jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby ti

dítě kojila? Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi.

Dívka šla a zavolala matku dítěte. Faraonova

dcera jí řekla: vezmi toto dítě, odkoj mi ho a já ti

dám odměnu. Žena tedy vzala dítě a kojila ho.

Když chlapec povyrostl, přivedla ho k faraonově

dceři a stal se jejím synem. Pojmenovala ho

Mojžíš. Řekla: vždyť jsem ho vytáhla z vody.

Bůh jednající 
v pozadí 
příběhu

Něčeho se 
vzdám a ono 
se mi to vrátí

Mojžíšova 
dvojí identita



Mojžíšovo jméno

• Egyptština: ZPLOZENÝ Z …

Rameses – zplozený z Ra

Thutmose – zplozený z Thovta

• Hebrejština: VYTAHUJÍCÍ Z …

ה ֹמש ֶׁ֔ = m-s-h = vytahující 



Témata oddílu

Dostávám zpět to, 
čeho jsem se 

vzdal

Děti nejsou mým 
vlastnictvím, ale 
jsou jen půjčeny 
na omezený čas

Bůh pracuje za 
našimi zády pro 

naše dobro

Rodiče podobně 
jako porodní 

báby se vzpírají 
faraonovu zlu

Soucit zachránil 
Mojžíše a 

potažmo celý lid 

Ženská proti-
faraonovská

koalice

Mojžíš má dvojí 
identitu –

Egyptskou a 
hebrejskou

Mojžíšovo 
prorocké jméno –
„ten co vytáhne“

Které Biblické 
postavy mají 

zvláštní okolnosti 
narození? 



Témata oddílu

Zkuste si představit, co asi tak Bůh může v tuto chvíli dělat 
pro vás za vašimi zády?

Vzdali jste se někdy něčeho a pak vám to bylo zázračně 
vráceno zpět? 

V čem si myslíte, že je rozdílný přístup rodičů, kteří vnímají 
že jim jsou děti pouze půjčeny a nejsou jejich vlastnictví?

Zastavila vás někdy lítost? 


