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Jednoho dne Mojžíš uviděl 
Egypťana jak bije hebrejského  
otroka.  I přes to, že  
Mojžíš vyrůstal ve  
faraónově paláci, i byl  
vzdělaný jako princ,  
      také on byl  
      hebrejec.   
              Musel  
              otrokovi  
              pomoct. 
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Zpátky v Egyptě, faraón 
zemřel.  Boží lid, Židé,  
byli stále v otroctví.   
Jak oni sténali v jejich  
                       utrpení!   
 
 
 
 
 
 
Jak se modlili  
za Boží pomoc!   
Bůh jejich  
modlitby slyšel. 

Ostatní pastýři se je pokoušeli odstrčit.  Mojžíš 
ženy chránil a pomáhal jim. 

Další den, Mojžíš spatřil dva Židy bojovat.  Snažil se 
je zastavit.  Jeden řekl: „Chceš mě zabít, tak jako 
jsi zabil toho Egypťana?”  Mojžíš dostal strach.  
Všichni věděli, co se včera stalo.  I farao věděl.  
Mojžíš musel uprchnout.  Šel do země zvané Midjan. 

„Jste dnes doma brzy!”   
Reúel, otec dívek  
poznamenal.  Když mu  
dívky vysvětlily proč,  
řekl: „Přiveďte mi toho  
muže sem.”  Mojžíš tak  
            žil s Raúelem,  
           který byl také  
           nazýván Jitro.   
 
      Později si Mojžíš  
      vzal jednu z jeho  
      dcer za manželku. 

Zatímco Mojžíš odpočíval u studny, sedm dcer 
Midjánského kněze plnily žlaby vodou, aby napojily 
stádo svého otce. 

Rozhlížeje se kolem, aby se ujistil, že se nikdo 
nedívá, Mojžíš napadl krutého otrokáře.  V boji, 
který následoval, Mojžíš Egypťana zabil.  Pak rychle 
tělo pohřbil. 

7 8

5 6

3 4



Když Mojžíš zvedl hada za ocas, stala se z něho 
opět hůl.  Bůh mu dal další znamení. 

„Pošlu tě k faraónovi, abys vyvedl můj lid, 
Izraelce, z Egypta,” řekl Bůh.  Ale Mojžíš se  
bál, že ho lid neuposlechne. 

Jednoho dne si Mojžíš všiml, 
že v dálce hořel keř.  Ale oheň 
keř nespálil.  Mojžíš se 
rozhodl zjistit proč. 

Aby uvěřili, Bůh dal Mojžíšovi  
svou velkou sílu konat znamení.   
Změnil hůl v hada. 

Když se Mojžíš přiblížil, Bůh k němu z křoví  volal. 
„Mojžíši!”  „Tady jsem,” řekl Mojžíš.  „Nechoď příliš 
blízko,” řekl Bůh.  „Sundej si sandále, neboť místo, 
kde stojíš, je svatá půda.” 

Mojžíš to nevěděl, ale Bůh  
měl plán ho použít na pomoc  
zotročeným Židům.  Čtyřicet  
let uplynulo, kdy Mojžíš  
odešel z Egypta.  Byl pastýřem  
Raúelových stád.  Ale musel  
postrádat své vlastní lidi  
v Egyptě. 
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Statečně pak Mojžíš s Áronem 
předstoupili před faraóna.  „Toto 
praví Hospodin: Propusť můj lid,” 
řekli mu. 

Mojžíš se vrátil k Jitrovi, sbalil 
své věci a odešel do Egypta. 

Když to udělal znovu, jeho ruka byla uzdravena. 

Bůh vedl Árona naproti Mojžíšovi.  Když se setkali  
u Boží hory, Mojžíš vypravoval Áronovi  
všechno o Božím plánu.  Jak byl  
pověřen vyvést hebrejský lid  
z Egypta.  Áron a Mojžíš  
vyřídili všechna Hospodinova  
slova izraelským  
starším.  Když jim  
Mojžíš ukázal  
všechna znamení,  
věděli, že Bůh jim  
pomůže.  Všichni  
padli na kolena  
a klaněli se  
Hospodinu. 

Mojžíš však znovu namítal: „Nejsem člověk 
výmluvný.”  Bůh se rozhněval.  „Použij Árona, svého 
bratra.  Bude mluvit slova, která mu vložíš do úst,” 
poručil. 

„Dej si ruku na hruď,” přikázal.  Mojžíš tak učinil.  
Jeho ruka zbělela malomocenstvím. 
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Konec 

Bůh bude muset použít svou velkou 
sílu, aby změnil faraónův názor. 

Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 

Princ se stane pastýřem 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

2.knize Mojžíšově 2-5 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 

„Hospodina neznám a Izraelce 
nepropustím,” odpověděl farao.  
Nechtěl poslouchat Boha. 
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