S04 Mojžiš (Animované biblické príbehy)

Použité biblické verše
2. Mojžišova 1
7 Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich
bola plná krajina.
22 Potom faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: Každého novorodeného hebrejského
chlapca hoďte do Nílu, každé dievča nechajte nažive!
2. Mojžišova 2
3 Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou,
vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu.
5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po
brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla,
7 Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien,
aby ti to dieťa dojčila?
10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno
Mojžiš a dodala: Veď som ho vytiahla z vody. 11 Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a
videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. 12 Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku.
14 Ten mu odpovedal: Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa,
ako si zabil toho Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak už to vedia! 15 Keď
sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midjánčanov
a sadol si k studni. 16 Midjánsky kňaz mal sedem dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov
a napojiť stádo svojho otca. 17 Vtom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol
im a napojil ich stádo.
21 Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cippóru za ženu.
2. Mojžišova 3
1 Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť
a došiel k Božiemu vrchu Horebu. 2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov
anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. 4 Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho
z kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. 5 Boh povedal: Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále,
lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda svätá!
9 Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú.
10 Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!
2. Mojžišova 4
1 Mojžiš na to odpovedal: Čo ak mi neuveria a nevypočujú ma, ale povedia: Hospodin sa ti
nezjavil?
6 Hospodin mu potom povedal: Vlož ruku pod plášť na hruď! Vložil si teda ruku pod plášť
na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. 7 Hospodin povedal: Znova si ju
zasuň pod plášť na hruď! On si ju ta zasunul, a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo.
14 Nato sa Hospodin rozhneval na Mojžiša a povedal: Nie je azda tvoj brat Áron, ten
Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný; veď ti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa
uvidí.
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