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 V té době se narodil Mojžíš a byl 
krásný před Bohem. Tři měsíce byl 
chován v domě svého otce. A když ho 
odložili, vzala si jej faraonova dcera a 
starala se o něj jako o vlastního syna.  

Vírou Mojžíš, když se narodil, byl 
svými rodiči po tři měsíce skrýván, 
protože viděli, že dítě je krásné, a 
nezalekli se králova nařízení. 

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. 
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. 
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.  
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 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 byl vychován ve vší egyptské 

moudrosti a byl mocný ve slovech i ve 

svých skutcích. A když se dovršoval 

jeho čtyřicátý rok, vstoupila mu na 

srdce myšlenka, aby se podíval na své 

bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se 

jednomu z nich děje křivda; zastal se 

ho a pomstil utiskovaného tím, že 

Egypťana zabil. Domníval se, že jeho 

bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze 

jeho ruku vysvobození, ale oni to 

nepochopili. Druhého dne se u nich 

objevil, když se hádali; snažil se je 

přivést k pokoji slovy: Muži, jste 

bratři, proč ubližujete jeden 

druhému? Ale ten, který ubližoval 

svému bližnímu, ho odstrčil a řekl: 

Kdo tě ustanovil nad námi vládcem a 

soudcem? Snad mě nechceš zabít, 

jako jsi včera zabil toho Egypťana?  

Kvůli těm slovům Mojžíš utekl a 

bydlel jako cizinec v zemi midiánské, 

kde zplodil dva syny.  

 

Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být 

nazýván synem faraonovy dcery a 

vyvolil si raději spolu s Božím lidem 

snášet útrapy než mít dočasný 

požitek z hříchu. Za větší bohatství, 

než poklady Egypta pokládal pohanu 

Kristovu, neboť vzhlížel ke své 

odplatě.  

 A když se dovršilo čtyřicet let, ukázal 
se mu v pustině u hory Sinaj Pánův 
anděl v plameni hořícího keře. 

 

 


