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32. Mojžíš se svým bratrem žádá faraona, aby 

propustil Izraelity z Egypta 

 
Mojžíš se vrátil do Egypta. Přidal se k němu jeho bratr Áron. Spolu šli 

za faraonem s žádostí, aby propustil Izraelity z otroctví a dovolil jim 

odejít pryč z Egypta. Faraon to však odmítl. 
 

Mojžíš šel zpět do Egypta. Na cestě potkal bratra Árona. Hospodin totiž 

řekl Áronovi, aby mu šel naproti. Mojžíš z toho měl velikou radost. Hned 

mu začal vyprávět všechno, co slyšel od Hospodina z hořícího keře. Potom 

oba bratři pokračovali v cestě do Egypta. Nejprve se zastavili mezi Izraelity 

a pověděl jim, že Hospodin chce, aby všichni mohli brzy vyjít z Egypta do 

nové země Kanaán. Lidé byli nadšeni takovou zprávou a volali: ,,Konečně 

už nebudeme otroci, ale svobodní lidé. Už nás nikdo nebude bít holí a 

bičem.“ A děkovali Hospodinu za všechno. 

Mojžíš s Áronem se vydali k faraonovi. Faraon bydlel ve velkém 

paláci.Seděl na zlatém trůně v nádherném sále. Byl velice pyšný a hrdý. 

Kolem stálo mnoho služebníků, kteří byli připraveni splnit jakýkoli 

faraonův rozkaz. Mojžíš s Áronem se postavili před faraona a řekli: 

,,Hospodin si přeje: Propusť Izraelity a nech je odejít z Egypta!“ Faraon se 

zamračil a odpověděl: ,,Ne, to neudělám. Všichni Izraelité zůstanou zde a 

budou pro mne pracovat jako otroci!“ ,,Ale Hospodin si to tak přeje!“ 

odpověděli Mojžíš s Áronem a dodali: ,,Musíš Hospodina poslechnout!“ 

Ale faraon se rozhněval ještě více a volal: ,,Já vašeho Hospodina neznám a 

nebudu ho ani poslouchat. Jsem pánem Izraele a také jim zůstanu. A od této 

chvíle nařizuji, aby Izraelité pracovali mnohem více než dříve. Pokud to 

nebudou stíhat, dostanou holí či bičem. Teď už vás nechci vidět. Běžte 

pryč, Mojžíši a Árone.“ 

Bratři odešli od faraona celí smutní. Všechno teď bylo ještě horší. Mojžíš 

věděl, že sám od sebe nezmění faraonovo srdce a nepřinutí ho, aby propustil 

Izraelity z Egypta. Proto se v modlitbě obrátil na Hospodina. Sám Hospodin 

měl ve svých rukou osud Izraelitů. On sám se měl postarat o to, aby ho 

pyšný a hrdý egyptský faraon nakonec poslechl. 

 

Úkol:  

Mojžíš začal dělat to, co po něm Hospodin žádal. Ale nedařilo se mu. 

Dokonce se zdálo, že je všechno ještě horší. Faraon Mojžíše nebral vážně 

a všechno, co mu Mojžíš řekl, odmítl. Přesto to Mojžíš nevzdával a modlil 

se. Když se i my o něco snažíme a modlíme se za něco, buďme si jistí, že 



nás Bůh slyší. Má pro nás i řešení. Bůh nás ale někdy nechá čekat, než 

vyslyší naši prosbu. Učí nás tak trpělivosti, vytrvalosti a pokoře. Někdy nás 

i překvapí, jak na naši prosbu zareaguje. Ne vždy to bývá podle našich 

představ. 


