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28. Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí – stal se 

z něj egyptský princ. 

 
Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí. Jeho maminka ho položila 

v košíku do řeky Nil. Hospodin Mojžíše chránil a z Mojžíše se stal 

egyptský princ. 
 

V té době, kdy Izraelité museli těžce pracovat jako otroci v Egyptě, se stalo 

něco velmi důležitého. Do jedné rodiny se narodilo třetí  miminko,, které 
mělo pro všechny Izraelity velký význam. Když jeho maminka Jokebed 

porodila a zjistila, že je to chlapec, byla velice smutná. Víte proč? Faraon 

totiž rozkázal svým vojákům, aby všechny narozené izraelské chlapce 
hodili do řeky Nil. Když maminka viděla, jak je chlapec krásný, nechtěla, 

aby mu někdo ublížil, a skrývala ho před vojáky. Dlouho ho ale takto 

ukrývat nemohla, protože pláč miminka nejde utajit. Co si teď počít? 
Napadlo ji, že pro chlapečka vyrobí košík, ve kterém by plaval po vodě jako 

na loďce. Pustila se do práce. Upletla košík z rákosí, vymazala ho 

pryskyřicí a asfaltem, aby se dovnitř nedostala voda. Se slzami v očích pak 
miminko uložila do košíku a položila jej do rákosí na břehu řeky Nil. Jeho 

starší sestra Miriam dostala za úkol se postavit opodál, aby dávala pozor, co 

se bude s děťátkem dít. 
Miriam brzy zaslechla, jak se k řece blíží hlouček krásně oblečených 

mladých dam. Byly to služebnice, které doprovázely faraonovou princeznu. 

Ta se chtěla v řece Nil vykoupat. 
Miriam se prudce rozbušilo srdce, když uviděla, že se princezna zastavila u 

řeky a ukazovala na místo s košíkem. ,,Podívejte se,“ řekla princezna, ,,tam 

v rákosí leží košík. Přineste ho.“ Jedna její otrokyně se brodila kousek 
vodou, vzala košík a podala ho princezně. Když ho princezna otevřela, 

uviděla krásného kloučka, který plakal. I když poznala, že je to miminko 

Izraelitů, a těch si Egypťané nemají všímat, hned se do něj zamilovala a 
chtěla si ho nechat. Miriam, která zatím byla tichá jako myška a krčila se 

v úkrytu za rákosím, sebrala odvahu, přišla k princezně a zeptala se jí: 
,,Chtěla byste pro toto miminko nějakou chůvu?“ ,,Ano,“ řekla princezna. 

Miriam na nic nečekala a přivedla svou maminku. Princezna pak mamince 

Jokebed svěřila chlapce, kterému dala jméno Mojžíš. To znamená 
,,vytažený z vody“. 

 

Úkol:  



Mojžíšova maminka musela mít velkou důvěru v Boha, že se o Mojžíše 

postará, když tak malé miminko uložila do košíku mezi rákosí. A 

Hospodin Mojžíše opravdu ochránil. Poslal k němu princeznu, která ho 

měla moc ráda a starala se o něj. O nás se také starají nejen rodiče, ale i 

Bůh. Rodiče s námi přece nejsou pořád. Bůh ale ano. Dokážeme mu za to 

poděkovat? 


