
Séria

Ženy v Biblii 

JOCHEBED -  matka Mojžiša, Árona a Miriam  
(1M2,1-10; 6,20; 26,59; Žid. 11.23)

Pozadie:  Po smrti Jozefa, ktorý dal priviesť do Egypta aj svojich bratov, otca Jákoba a dal im 
najlepšiu krajinu v Egypte – Góšen prišiel k moci faraón, ktorý „nepoznal Jozefa“. Predpokladá 
sa , že to bol faraón Thuthmose 1. Izraelský národ sa podľa sľubu Hospodina rozrastal a v čase 
exodu z Egypta mal 600 000 mužov  (okrem detí a žien).  Časové rozpätie medzi smrťou Jozefa a 
začiatkom prenasledovania  bolo asi 220 rokov.

-Izraelci sa pre svoju populačnú silu stali hrozbou pre Egypt – v prípade vojny by sa mohli pridať 
na stranu nepriateľa. Preto začalo zotročovanie židov. Celkovo trval pobyt Izraelcov v Egypte 
430 rokov.

-zotročenie dopustil  Boh na nich preto, že sa odklonili od jeho cesty. Jozue hovorí 24,14: „Pre-
to sa teraz bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši ot-
covia za Veľriekou a v Egypte. Slúžte Hospodinovi! “

-Faraón pripravil likvidáciu potencionálnych protivníkov, židovských mužov utopením,   
podobne ako v prípade Ježiša zvolil Herodes:  zavraždiť ešte len malých chlapcov.

-Boh pripravil pre svoj ľud zvláštny zázrak vyslobodenia, preto, aby vznikol  medzi Ním a nimi 
zvláštne puto, vzťah viery. Neotrasiteľnej dôvery, ktorú budú potrebovať o niekoľko rokov pre 
exodus z Egypta. Jochebed bola ukazovateľkou tejto dôvery v Hospodina a Hospodinovej 
starostlivosti o svoj ľud.

Jochebed zložila svoju vieru a dôveru na Hospodina

Jochebed bola matka Mojžiša, Árona a Miriam. Meno Jochebed znamenalo: Tá, ktorej slávou je  
Hospodin. Bola z kmeňa Lévi aj jej manžel bol Lévijec, teda aj Mojžiš a Áron i Miriam boli z 
kňazského rodu. Rovnako aj svoje deti zrejme pripravovali na kňazskú službu. Z toho môžeme 
vidieť, že Jochebed a jej manžel Amram neboli medzi tými, o ktorých Jozua píše, že slúžili 
bohom Egypta. O Miriam sa v Ex 15,20 píše, že bola prorokyňa.

-Jej vieru boli vidieť už v rozhodnutí dieťa si ponechať čo najdlhšie.  (možno uvažovať, že 
dôvera manželov bola už v tom, že „riskli“ mať tretie dieťa, keďže to mohol byť aj chlapec – 
vopred odsúdený na smrť faraónovým príkazom).  List Židom 11,23 hovorí: „ Vo viere ukrývali 
rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľov-
ského príkazu. “ Ktovie, aké meno mu mali v pláne dať...

-Jochebed dôverovala Hospodinovi napriek trestu, ktorý hrozil. Poslúchla faraónov príkaz, ale 
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trošku inak: Dala syna do Nílu, ale v košíku, starostlivo pripravenom na tento účel. Rieka Níl, 
ktorá sa určite stala miestom smrti pre mnoho židovských chlapcov bola riekou života pre 
Mojžiša a odniesla ho paradoxne k životu.

-Mojžiš bol syn z rodu Lévi a títo muži boli určení pre službu Hospodinovi, boli mu zasvätení, 
ako celá rod  Lévi. Jochebed tak obrazne dala Mojžiša Hospodinovi do služby.

-Miriam sledovala Hospodina ako koná (možno vtedy u nej začínal dar proroctva): čo sa stane s 
jej bratom. Biblia nehovorí, že jej matka prikázala, ako ho sledovala. Ale pohotovo ponúkla 
svoju matku ako dojku pre dieťa, ktoré si faraónova dcéra privlastnila.  
Ktovie, koľko času uplynulo, čo Jochebed dala Mojžiša do košíka a kým ho dostala späť ako 
„náhradná matka“. Mojžiša mala odovzdať  na kráľovský dvor keď ho odkojí, tj. asi 3-5rokov. 
Dovtedy mu vštepil a všetko, čo sa dalo.

Jochebed bola nesebeckou matkou. Splnila to, čo bola povinná splniť: Odovzdať syna do služby 
Hospodinovej a On je odplatil svojou vernosťou a milosťou. 
Boh ju odmenil aj tým že:
1. mohla sa dokonale postarať o svoje dieťa – najlepšia strava, jej vlastné mlieko
2. mohla tráviť čas so synom – Boh naplnil jej materinský cit k vlastnému dieťaťu
3. mohla ho vyučovať viere a dôvere v Hospodina – to je vidieť neskôr, keď Mojžiš zabil 

Egypťana, že bil židovského otroka (Mojžiš, hoci rástol na dvore faraóna vedel kam patrí)

„Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť 
s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu, a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohat-
stvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. " (Žid. 11, 24-26)

-Z týchto slov je vidieť, ako je možné vychovávať dieťa v rannom veku, ako sa mu dá vštepiť 
láska k Bohu. Jochebed ho site neučil nejaké dejiny, ale vštepovala mu božie princípy a 
horlivosť. Dokonca môžem povedať, že vraždou Egypťana  porušil boží príkaz, ale Biblia to 
hodnotí ako vyjadrenie jeho horlivosti pre Hospodina. (Sk 7,22-24)

Jochebed je pre nás príkladom, ako viesť svoje deti, aby sa nestratili pre Božie kráľovstvo, 
aby neboli iba členmi cirkevi, či zboru, ale hľadali, prečo ci chce Boh použiť ich. Áron aj 
Miriam aj Mojžiš boli aktívnymi v živote s Bohom, hovorili  s Ním, takmer tvárou v tvár. To by sa 
nebol stalo, keby Jochebed a jej manžel neboli dôverovali Bohu a nevychovávali deti aj v 
ťažkom prostredí k dôvere v Hospodina.

Aj dnes je ťažká doba, tiež žijeme akoby v „egyptskom zajatí“ a exodus, ktorý čakáme je druhý 
príchod Pána Ježiša Krista. 
Je možný ale aj skorší exodus: Odovzdanie svojho života Pánovi Ježišovi Kristovi. Vtedy 
môžeme byť slobodní v neslobodnom svete a spoločnosti. Závislí na Bohu, ale nezávislí na 
podmienkach v ktorých žijeme, pretože dôverujeme Hospodinovi.
Pretože Boh nás už raz vyslobodil z moci hriechu a od trestu zaň, môžeme byť slobodný v 
Ježišovi Kristovi! Jemu za to sláva naveky!
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