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česky

Czech

Jednoho dne
Mojžíš uvidĒl
EgypĨana
jak bije
hebrejského
otroka.

I pĢes to, že
Mojžíš vyrĪstal ve
faraónovĒ paláci, i
byl vzdĒlaný jako
princ, také on byl
hebrejec. Musel
otrokovi
pomoct.
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Další den, Mojžíš spatĢil dva Židy bojovat. Snažil se
je zastavit. Jeden Ģekl: „Chceš mĒ zabít, tak jako jsi
zabil toho EgypĨana?” Mojžíš dostal strach. Všichni
vĒdĒli, co se vĀera stalo. I farao vĒdĒl. Mojžíš
musel uprchnout. Šel do zemĒ zvané Midjan.

Rozhlížeje se kolem, aby se ujistil, že se nikdo
nedívá, Mojžíš napadl krutého otrokáĢe. V boji,
který následoval, Mojžíš EgypĨana zabil. Pak
rychle tĒlo pohĢbil.
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Ostatní pastýĢi se je pokoušeli odstrĀit. Mojžíš
ženy chránil a pomáhal jim.

Zatímco Mojžíš odpoĀíval u studny, sedm dcer
Midjánského knĒze plnily žlaby vodou, aby napojily
stádo svého otce.
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Mojžíš tak žil s
Raúelem, který
byl také nazýván
Jitro. PozdĒji si
Mojžíš vzal jednu
z jeho dcer za
manželku.

„Jste dnes doma
brzy!” Reúel, otec
dívek poznamenal.
Když mu dívky
vysvĒtlily proĀ,
Ģekl: „PĢivečte mi
toho muže sem.”
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Mojžíš to nevĒdĒl, ale BĪh
mĒl plán ho použít na pomoc
zotroĀeným ŽidĪm. ÿtyĢicet
let uplynulo, kdy Mojžíš
odešel z Egypta. Byl pastýĢem
Raúelových stád. Ale musel
postrádat své vlastní lidi
v EgyptĒ.

Zpátky v EgyptĒ, faraón
zemĢel. Boží lid, Židé,
byli stále v otroctví.
Jak oni sténali v jejich
utrpení!

Jak se modlili
za Boží pomoc!
BĪh jejich
modlitby slyšel.
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Když se Mojžíš pĢiblížil, BĪh k nĒmu z kĢoví volal.
„Mojžíši!” „Tady jsem,” Ģekl Mojžíš. „Nechoč pĢíliš
blízko,” Ģekl BĪh. „Sundej si sandále, neboĨ místo,
kde stojíš, je svatá pĪda.”

Jednoho dne si Mojžíš všiml,
že v dálce hoĢel keĢ. Ale oheĜ
keĢ nespálil. Mojžíš se
rozhodl zjistit proĀ.
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Aby uvĒĢili, BĪh dal Mojžíšovi
svou velkou sílu konat znamení.
ZmĒnil hĪl
v hada.

„Pošlu tĒ k faraónovi, abys vyvedl mĪj lid,
Izraelce, z Egypta,” Ģekl BĪh. Ale Mojžíš se
bál, že ho lid neuposlechne.
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„Dej si ruku na hruč,” pĢikázal. Mojžíš tak uĀinil.
Jeho ruka zbĒlela malomocenstvím.

Když Mojžíš zvedl hada za ocas, stala se z nĒho
opĒt hĪl. BĪh mu dal další znamení.
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Mojžíš však znovu namítal: „Nejsem ĀlovĒk
výmluvný.” BĪh se rozhnĒval. „Použij Árona, svého
bratra. Bude mluvit slova, která mu vložíš do úst,”
poruĀil.

Když to udĒlal znovu, jeho ruka byla uzdravena.
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Mojžíš se vrátil k Jitrovi, sbalil
své vĒci a odešel do Egypta.
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BĪh vedl Árona naproti
Mojžíšovi. Když se setkali
u Boží hory, Mojžíš
vypravoval Áronovi
všechno o Božím plánu.
Jak byl povĒĢen vyvést
hebrejský lid
z Egypta.
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StateĀnĒ pak Mojžíš s Áronem
pĢedstoupili pĢed faraóna. „Toto
praví Hospodin: PropusĨ mĪj lid,”
Ģekli mu.

Áron a Mojžíš vyĢídili
všechna Hospodinova slova
izraelským starším. Když
jim Mojžíš ukázal všechna
znamení, vĒdĒli, že BĪh jim
pomĪže. Všichni padli na
kolena a klanĒli
se Hospodinu.
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BĪh bude muset použít svou velkou
sílu, aby zmĒnil faraónĪv názor.

„Hospodina neznám a Izraelce
nepropustím,” odpovĒdĒl farao.
NechtĒl poslouchat Boha.
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Princ se stane pastýĢem
PĢíbĒh z Božího slova, Bible,
je nalezen v
2.knize MojžíšovĒ 2-5

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