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29. Mladý Mojžíš zabil Egypťana, a proto musel 

uprchnout. 

 
Mojžíš věděl, že je Izraelita. Jednoho dne viděl, jak Egypťan bije 

izraelského otroka. Chtěl otroku pomoci, atak Egypťana zabil. Musel 

proto uprchnout daleko, kde ho nikdo neznal. 
 

Faraonova dcera přijala Mojžíše za svého syna, takže byl vychováván jako princ 

ve faraonově paláci. Dostal krásné šaty, jedl nejvybranější jídla a obsluhovali ho 

otroci. Ve faraonově paláci se s ostatními princi naučil číst a psát egyptské 

hieroglyfy. 

Když byla volná chvíle, rád se projížděl na koni nebo se jen tak potloukal 

ulicemi. Stále častěji vyhledával místa, kde Izraelité museli pracovat jako otroci. 

Dozvěděl se totiž, že je také Izraelita – tedy patří mezi ně. Když byl jednou na 

procházce, uslyšel křik. Byl to izraelský muž. Určitě nepracoval dost rychle a 

teď ho nějaký Egypťan tloukl holí. Mojžíš se velice rozhněval. Dobře se kolem 

sebe rozhlédl. Když neviděl nikoho nablízku, skočil po Egypťanovi a zabil ho. 

Egypťan ležel na zemi mrtev. Mojžíš si uvědomil, co udělal, a dostal strach. Co 

kdyby se o jeho skutku dozvěděl samotný faraon! Mojžíš rychle vyhrabal díru do 

písku, položil do ní mrtvého muže a zase ho pískem zasypal. Když byl hotov, 

vypadalo to místo, jako by se tam nic nestalo. Mojžíš si myslel, že ho nikdo 

neviděl a nikdo se o tom nedozví. Kráčel pak pomalu zpět k paláci. Jeho srdce 

tlouklo jako o závod. Věděl, že to, co udělal, nebylo správné. 

Druhého dne šel Mojžíš opět na procházku a zase slyšel křik. Byli to dva izraelští 

muži, kteří se spolu hádali a začali se dokonce prát. Mojžíš zesmutněl a myslel 

si: ,,Přece proti sobě nemůžou bojovat dva Izraelité, vždyť ti by si měli spíše 

pomáhat.“ Proto se obrátil na jednoho z mužů a řekl mu: ,,Zastavte, vždyť jste 

oba Izraelité. Proč se bijete?“ Muž se na Mojžíše drze podíval a odpověděl: 

,,Kdo si myslíš, že jsi? Do toho ti nic není. Ty nejsi naším pánem! Nebo mne 

chceš také zabít jako včera toho Egypťana?“ Mojžíše tato slova velice polekala! 

Myslel si, že o včerejší události s Egypťanem nikdo neví, a zatím se to rozšířilo 

mezi všechny lidi. Určitě o tom ví i faraon… Ano, faraon už to věděl. Okamžitě 

poslal vojáky, aby Mojžíše zajali a odsoudili k smrti. Vojáci však přišli pozdě, 

protože Mojžíš utekl. Utekl daleko do světa. 

 

Úkol:  
Mojžíš si myslel, že nikdo neviděl zločin, který udělal. Ale lidé to viděli a Bůh 

také. Když my provedeme něco špatného, víme, jak se těžko přiznáváme, 

nechceme říci pravdu a nejraději bychom se schovali, aby nás nikdo neviděl. 

Určitě jste to zažili na vlastní kůži. Mrzí-li nás naše chování, máme poprosit 

Pána Boha o odpuštění a jít za tím, kterému jsme ublížili. 


