
Spravedlivý Mojžíš Exodus 2:11-21



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



Narozený zachránce

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? 



Exodus 6:23

Exodus 6:16-20

Exodus 2:16-22

Exodus 18:2-4

Numeri 26:59-61

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

Genesis 25:1-6

Abraham



Exodus 2:11-12

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. Ohlédl se sem i tam, a když viděl, že

tam nikdo není, zabil Egypťana a ukryl ho v

písku.

Situace se ani po 
čtyřiceti letech 

nezměnila. Izraelci 
stále otročí

První Mojžíšova 
intervence pro 
spravedlnost

V pozadí je 
Mojžíšova lítost nad 
„bratrem“. Lítost je 
téma jeho života

„Rozhlédl se“

Není to omyl, 
zabití, ale vražda



Exodus 2:13-15

Když vyšel druhého dne, uviděl dva Hebreje, jak se

rvou. Řekl útočníkovi: Proč biješ svého druha? Ten

odpověděl: Kdo tě ustanovil vládcem a soudcem na námi?

Hodláš mne zabít, tak jako jsi zabil toho Egypťana?

Mojžíš dostal strach a řekl si: Jistě je ta věc už známá.

Když farao o té věci uslyšel chtěl Mojžíše zabít.

Druhá Mojžíšova 
intervence pro 
spravedlnost

K hebrejům se 
chová jinak -

domlouvá 
a nevraždí hned

Kdo Mojžíše 
prozradil? Jak to že 
to najedou další den 

někdo ví?

Hebrejové ho 
nepřijímají za svého

Mojžíš je opět 
ohrožen na životě, 

protože vyšel z 
bezpečí paláce

Jako princ by za 
vraždu nebyl 

odsouzen, ale farao 
v něm vidí „hebreje“



Exodus 2:15-17

Mojžíš však před faraonem utekl a pobýval v

midjánské zemi, usadil se u jedné studny.

Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, čerpaly

vodu a naplnili napajedla, aby napojili ovce

svého otce. Tu přišli pastýři a vyháněli je. Mojžíš

vstal, pomohl jim a napojil ovce.

Třetí Mojžíšova 
intervence pro 
spravedlnost

Mojžíš je neustále 
„v pohybu“… vyšel, 

vyšel, utekl… 
není usazen v životě

Kniha vybírá příběhy 
které potvrzují 
identitu Mojžíše 

soudce-zákonodárce.

Midjánci byli také 
potomci Abrahama 
(Genesis 25:1-6)

Koho kněz to byl?



Exodus 2:18-20

Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se:

Proč jste dnes přišly tak brzy?

Odpověděly: Nějaký Egypťan nás vysvobodil od

pastýřů a také nám ochotně načerpal vodu a napojil

ovce.

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

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

Mojžíš má identitu 
Egypťana, tak to 
vidí dívky, co ho 

potkají

Nepozvali ho 
domů – Mojžíš ani 
po třetí intervenci 

není odměněn!

Reúel = 

„Boží přítel“

Podobnosti s 
příběhem 

Jákoba. Mojžíš se 
vrací „do historie“



Exodus 2:21

Mojžíš byl ochoten u toho muže zůstat a on dal

Mojžíšovi svou dceru Siporu za manželku. Ta

porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršóm,

neboť řekl: Byl jsem hostem v cizí zemi.

Mojžíš se usazuje, 
zůstává a je 

přijímán

Sipora = 
„malý ptáček“

Geršom = 
„cizím tam“

Identita: 
odmítnutý hebrej, 
uprchlý egpyťan, 

host v midiánu

Znovu velká část 
příběhu pouze 

naznačena

Bůh opět v 
příběhu na první 
pohled nefiguruje



Exodus 2:23-25

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. Bůh

uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s

Abrahamem, s Izákem a s Jákobem a Bůh pohleděl na

syny Izraelovi a Bůh se jich ujal.

Otročina 
pokračuje, možná 
se i zhorší, ale věci 
se začínají měnit:

1) Izraelci začínají 
volat o pomoc

2) Bůh slyší, má 
soucit, rozpomíná 
se a ujímá se jich

Smlouva = 
Potomstvo a země. 
Potomstvo je a na 
zemi se pracuje 



Biblická kázání na 
Exodus 2

• Štěpánovo kázání (Skutky 7:19-29)

• Interpretace listu Židům (Židům 11:23-26)

Co nového nám oddíly přináší?

• Štěpán je ve svém kázání detailnější a 
obraznější než Exodus

• Štěpán zdůrazňuje to, co bylo jen 
naznačeno, tedy že Hebrejové Mojžíšovu 
snahu o záchranu nepřijali 

• Kniha Židům jde dál: Mojžíš opouští palác a 
trpí s bratřími pro Ježíše! Což je hodně 
zajímavá ne-textová ale teologická 
aplikace. 



Témata oddílu

Mojžíš je ohrožen 
na životě, když 
opustí bezpečí 

egyptského paláce

Konzistentní - 3x 
intervence pro 
spravedlnost a 

zastání se slabších

Mojžíš je „soucitný“ 
se slabšími a to je 
základem pro jeho 

soudcovskou roli

Prožívá zklamání z 
toho, že nikdo jeho 

snahu neocení?

Mixovaná identita:

Odmítnutý heberej, 
uprchlý egypťan a 
host mezi midiánci

Spoustu slepých 
míst příběhu: 

výchova, cesta, 
život v Midiánu

Víra v Ježíše,
se kterou se Mojžíš 
vzdává života v 

paláci

Bůh začne 
intenzivněji jednat 
v návaznosti na 

volání lidí 

Bůh začíná 
pracovat na splnění 
druhé části smlouvy



Otázky oddílu

Máte sami nějaké téma, které se už od dětství táhne jako 
červená nitka vaším životem? 

Co vám přijde nespravedlivé? Vidíte někde okolo sebe lidi, 
kteří jsou utlačovanými oběťmi? 

Jak se vyrovnáváte s tím, když nikdo neocení vaši snahu? 

Jak se měnila vaše identita v průběhu života?

Byli jste někdy dlouhodobě „hostem někde“? Jaké to pro vás 
bylo?


