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Příběh Bible

Dvacátý sešit ze série „Co o tom říká Bib
le“ je poslední. V těch předchozích jsme 
prošli základní témata knihy, která už 
téměř dvě tisíciletí ovlivňuje životy mi
lionů křesťanů. Všichni se těšili na oka
mžik, kdy Ježíš naplní svůj slib a vrátí se 
na naši planetu, aby daroval život všem, 
kteří umírali s vírou ve věčné bytí v Bo
žím království.

I  dnes se mnozí čtenáři Bible ptají: 
„Pane Ježíši, kdy už přijdeš?“ To čeká
ní se nám může zdát dlouhé. Navíc nás 
zmáhá boj s hříchem a našimi závislost
mi. Toužíme po životě ve společnosti, 
kde už takový boj nebude. A tak se mož
ná i my ptáme: „Mohu získat svobodu, 
která nikdy neskončí? A pokud ano, pak 
kdy, kde a jak?“

Každý člověk, který už v minulosti bo
joval s nějakou závislostí na hříchu, ví, 
jak je těžké vydržet. Jak je složité odolat 
pokušení a jak je snadné znovu spadnout 
do problému.

Já celý život bojuji s váhou. Mám ka
marády, kteří mohou jíst, co hrdlo ráčí, 
a nepřiberou. Já z  jídla přibírám. Dřív 
jsem to bral jako nespravedlnost, ale 
pak jsem se s  tím smířil. Zjistil jsem, 
že mám zase výhodu třeba v oblasti al
koholu a kouření, protože ani jedno mi 
„nevoní“.

V Bibli je jedna nádherná pasáž. Apo
štol Jan, který navázal velice důvěrný 
vztah s Ježíšem, se s ním znovu setkal na 
ostrově Patmos, kde byl ve vyhnanství 
pro svou víru.
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Ježíš ho tam navštívil a odhalil mu ve 
zvláštních viděních budoucnost. Jan to 
vše později na Ježíšův příkaz sepsal, aby
chom i my mohli mít vhled nejen do dě
jin, ale i do toho, co je teprve před námi.

V  knize Zjevení mimo jiné napsal: 
„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh 
bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho 
lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a se-
tře jim každou slzu z očí. 

A smrti již nebude, ani žalu ani nářku 
ani bolesti už nebude – neboť co bylo, po-
minulo“ (Zjevení 21,3.4).

Umíte si představit prostředí bez bo
lesti, slz, žalu, nářku a  dokonce i  bez 
umírání a smrti? Tak to podle Bible bude 
vypadat v Božím království.

Chcete žít v takovém prostředí?
Pokud ano, pak je tu další otázka: „Jak 

se tam mohu dostat?“
Pojďme dnes naslouchat příběhu Bib

le – popisu cesty člověka do ztraceného 
ráje.

StVořeNi ke SVoBoDĚ

Většina dnešní společnosti věří mýtu, že 
jsme tu jen díky náhodě. Ta podle nich 
měla způsobit vznik vesmíru a později 
„zavinila“ vznik života a má na svědomí 
i to, že se ve vesmíru objevil člověk. Stá
le více lidí se i na svůj vlastní život dívá 
jako na náhodu. 

Pokud se ale na svět a na náš život po
díváme optikou Bible, uvidíme ho v úpl

ně jiném světle. Hned v úvodu můžeme 
číst, že nejsme hříčkou náhody: „Na po-
čátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla 
pustá a prázdná a nad propastnou tůní 
byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch 
Boží. 

I řekl Bůh: ‚Buď světlo!‘ A bylo světlo“ 
(Genesis 1,1–3).

Svět nevznikl jen tak, pro nic za nic. 
Je tu, protože Stvořitel, Bůh, měl plán: 
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obra-
zem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 
jako muže a ženu je stvořil. 

A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte 
a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji 
a panujte nad mořskými rybami, nad ne-
beským ptactvem, nade vším živým, co se 
na zemi hýbe.‘ 

Bůh také řekl: ‚Hle, dal jsem vám na 
celé zemi každou bylinu nesoucí semena 
i každý strom, na němž rostou plody se 
semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré 
zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu 
a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá 
duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou 
bylinu.‘ A stalo se tak. 

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je vel-
mi dobré. 

Byl večer a bylo jitro, den šestý“ (Ge
nesis 1,27–31).

Stvořitel si přál, abychom žili svobod
ně a věčně v dokonalém rajském prostře
dí. Udělal pro to vše. Dal nám nádher
nou zemi a nás samotné vybavil rozu
mem a emocemi v takové míře, že se tím 



5

co o tom říká bible

zásadně lišíme od ostatních živočichů, 
kteří žijí na naší planetě.

Navíc nám dal svobodnou vůli a naše 
prarodiče seznámil s tím, jak mohou žít. 
Ukázal jim jejich možnosti a současně i dů
sledky, které přinese jejich rozhodování.

míSto SláVY PáD

Jaký byl ráj? Představme si zahradu, v níž 
rostou nádherné stromy a je v ní vše, co 
potřebujeme k životu. Ovoce, obiloviny, 
semena, ořechy. K  tomu čistá voda ve 
studánce i v řekách, příjemné teplo – ani 
zima, ani tropy.

Asi každý z nás máme představu ideál
ní země, toho správného prostředí, kde by 
se nám dobře žilo. Vraťme se ale do sku
tečného ráje. Stvořitel lidi varoval před 
jedním místem, kterému se měli raději 
vyhýbat. Bylo to jediné místo v rajské za
hradě, kde se mohli setkat s pokušitelem. 
Jenže lidé neposlechli: „Nejzchytralejší ze 
vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh uči-
nil, byl had. Řekl ženě: ‚Jakže, Bůh vám za-
kázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ 

Žena hadovi odvětila: ‚Plody ze stro-
mů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze 
stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh 
řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkně-
te, abyste nezemřeli.«‘ 

Had ženu ujišťoval: ‚Nikoli, nepro-
padnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy 
z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete 
jako Bůh znát dobré i zlé.‘

Žena viděla, že je to strom s plody dob-
rými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibují-
cí vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů 
a jedla, dala také svému muži, který byl 
s ní, a on též jedl. 

Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou 
nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali 
se jimi. 

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha pro-
cházejícího se po zahradě za denního ván-
ku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hos-
podinem Bohem uprostřed stromoví v za-
hradě“ (Genesis 3,1–8).

Člověk měl možnost žít věčně v nád
herném prostředí ráje. Stačilo, aby dů
věřoval svému Stvořiteli. Naši prarodiče 
ale vstoupili na „zakázanou půdu“, se
tkali se s ďáblem a podlehli jeho svodu. 
Uvěřili tomu, že je Bůh nemá rád. Při
stoupili na myšlenku, že jejich Stvořitel 
je zlá bytost.

To je také důvod, proč se tak bláhově 
snaží před Bohem ukrýt uprostřed stro
moví, jak říká Bible.

Bůh na tuto situaci musí reagovat. Po
kud by člověka nechal bez pomoci, ďábel 
by z naší krásné planety brzy udělal pus
tinu a poušť: „Hospodin Bůh zavolal na 
člověka: ‚Kde jsi?‘

On odpověděl: ‚Uslyšel jsem v zahra-
dě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem 
nahý, ukryl jsem se.‘ 

Bůh mu řekl: ‚Kdo ti pověděl, že jsi 
nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož 
jsem ti zakázal jíst?‘ 
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Člověk odpověděl: ‚Žena, kterou jsi mi 
dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho 
stromu a já jsem jedl.‘ 

Proto řekl Hospodin Bůh ženě: ‚Cos to 
učinila?‘

Žena odpověděla: ‚Had mě podvedl 
a já jsem jedla.‘ 

I řekl Hospodin Bůh hadovi: ‚Protožes 
to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech 
zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po 
břiše, po všechny dny svého života žrát 
budeš prach. Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. 
Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš 
patu.‘

Ženě řekl: ‚Velice rozmnožím tvé trápe-
ní i bolesti těhotenství, syny budeš rodit 
v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale 
on nad tebou bude vládnout.‘

Adamovi řekl: ‚Uposlechl jsi hlasu své 
ženy a  jedl jsi ze stromu, z něhož jsem 
ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země 
prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst 
v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a bu-
deš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš 
jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, 
z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se na-
vrátíš‘“ (Genesis 3,9–19).

Bůh přichází, aby našim prarodičům 
a skrze ně i nám oznámil, co nás čeká.

To, co slyší žena, není nic povzbuzu
jícího:

Hřích jí způsobí velké bolesti při tom, 
když bude prožívat radost z toho, že na 
svět přivádí nový život.

Hřích změní jejího muže. Vzájemný 
vztah bude poznamenán jeho snahou, 
aby si ji podřídil.

Ani muž neslyší nic příjemného:
Už nebude tak snadné získat obži

vu. Jeho zahradu zaplaví plevel, a pokud 
bude chtít získat úrodu, pěkně se nadře.

Společně se ženou prožijí celý život ve 
stínu toho, co doposud neznali – v oče
kávání smrti.

První smrt – oběť nevinného 
zvířete
Po tomto rozhovoru se pak stane něco, 
co bychom neměli přehlédnout: „Hospo-
din Bůh udělal Adamovi a jeho ženě ko-
žené suknice a přioděl je“ (Genesis 3,15). 
Bůh jejich nahotu přikrývá koženým 
oděvem. Musí kvůli tomu zemřít dvě 
nevinná zvířátka. Lidé poprvé vidí, co je 
to smrt.

Dlouhou dobu jsem nemohl pochopit, 
proč jim Stvořitel neutkal a neušil oděv 
třeba ze lnu. Pak jsem jednou pochopil, 
že se tu odehrála první oběť. Díky ní si 
naši prarodiče uvědomili, že každý hřích 
má své negativní následky. A co je horší, 
pro můj hřích často trpí i nevinní. Nejen 
obětní zvířata, často dokonce i moji blízcí.

V  ráji tehdy zemřel první beránek, 
který se stává symbolem naší záchrany. 
Do země se vsákla krev prvního obětní
ho zvířete, které se stalo symbolem Boží 
lásky a Božího řešení našeho problému, 
který má jméno hřích.
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Dobrá zpráva
Adam s Evou by rádi vrátili čas, jenže 
zjišťují, že to není možné. Přesto nemu
sejí propadat beznaději. Stvořitel přináší 
i dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva zazněla 
už v jeho rozhovoru s ďáblem, kterému 
řekl: „Mezi tebe a ženu položím nepřátel-
ství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti roz-
drtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu“ (Ge
nesis 3,15). Člověk má naději. Jednou, až 
přijde vhodný čas, se ženě narodí dítě, 
k  jehož početí nebude potřeba „sémě 
muže“. Toto dítě porazí ďábla a získá nám 
nazpět naši ztracenou svobodu.

Adam s Evou úplně nechápou, co jim 
to Stvořitel vlastně říká. Jedno ale vědí – 
jejich problém má řešení. Jednou se zno
vu vrátí do dokonalého prostředí a zno
vu získají ztracenou svobodu.

Bůh dál miluje člověka, přestože ten 
tak snadno a rychle uvěřil tomu, že jeho 
Stvořitel nemá dobré srdce. Bůh už šest 
tisíc let dokazuje, že to není pravda. Kaž
dý, kdo chce, může projevy Boží lásky za
kusit na vlastní kůži.

NA DNĚ

Po pádu do hříchu museli naši prarodiče 
opustit ráj. Život se změnil. Hřích narušil 
životní prostředí i jejich vzájemné vzta
hy, které už nebyly tak harmonické jako 
dřív. Poznali, co jsou to hádky.

Brzy se jim narodili dva synové a po 
nich další a další děti. Protože žili stovky 

let, odpovídal délce jejich života i počet 
jejich dětí. Ale vraťme se k prvním sy
nům. Když se narodili, Eva věřila, že je
den z nich je tím slíbeným zachráncem, 
který rozdrtí ďáblovi hlavu.

Dočkala se nesmírného zklamání. 
Mezi oběma syny se stupňovalo napě
tí. A jednou: „Když byli na poli, povstal 
Kain proti svému bratru Ábelovi a za-
bil jej“ (Genesis 4,8). To, co je na tom 
příběhu nejsmutnější, je fakt, že na po
čátku této tragédie byla oběť. Zatímco 
Ábel přináší jako oběť beránka, Kain 
přichází s  inovací. Má pocit, že není 
třeba krev, a tak svůj oltář vyzdobí plo
dy ze své zahrady. Bůh tuto svévolnou 
oběť nepřijal.

Pád lidstva pokračuje
Bratrovraždou to neskončilo. Eva se za
chránce nedočkala. Lidstvo stále více za
bředávalo do bažiny zla a hříchu. Zlo se 
neustále rozmáhalo a  právo silnějšího 
mělo stále více navrch. Ten, kdo měl ši
roké lokty, byl ve výhodě před slušnými 
a poctivými.

Bůh se musel rozhodnout pro radikál
ní řešení. Vybral si rodinu muže jménem 
Noe. Patřil k hrstce těch, kteří ještě stá
le čekali na vysvoboditele, který přijde, 
aby porazil zlo. V Bibli o něm můžeme 
číst: „Ale Noe našel u Hospodina milost“ 
(Genesis 7,8). Ne, ani Noe nebyl dokona
lý a bezhříšný. Nebyl svatý. Přesto si ho 
Stvořitel vybral.
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V čem byl Noe výjimečný? Uměl na
slouchat Bohu a byl ochotný nejen na
slouchat, ale také ho i poslechnout. Díky 
tomu dostává milost a  s  ní i  zvláštní 
úkol: „I řekl Bůh Noemu: ‚Rozhodl jsem 
se skoncovat se vším tvorstvem, neboť 
země je plná lidského násilí. Zahladím je 
i se zemí. Udělej si archu z goferového dře-
va. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji 
uvnitř i zvenčí smolou. 

A uděláš ji takto: Délka archy bude tři 
sta loket, šířka padesát loket a výška tři-
cet loket. Archa bude mít světlík; na loket 
odshora jej ukončíš a do boku archy vsa-
díš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí 
patro. 

Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, 
a zahladím tak zpod nebe všechno tvor-
stvo, v němž je duch života. Všechno, co 
je na zemi, zhyne. 

S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš 
do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena 
i ženy tvých synů. 

A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, 
uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou 
zůstali naživu; samec a samice to budou. 
Z rozmanitých druhů ptactva a z rozma-
nitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů 
rozmanitých druhů, z každého po páru 
vejdou k tobě, aby se zachovali při živo-
tě. Ty pak si naber k obživě různou potra-
vu, nashromáždi si ji, a bude tobě i  jim 
za pokrm.‘ 

Noe udělal všechno přesně tak, jak mu 
Bůh přikázal“ (Genesis 6,14–22). 

Noe nejen vyslechl Stvořitelova slova, 
ale také ho poslechl, a proto vše udělal 
přesně tak, jak mu to Bůh přikázal. Kázal 
o tom, že přijde potopa. Lidé se mu smá
li. Protože – kde by se vzalo tolik vody, 
aby zaplavila celou zemi? On ale kázal 
dál a pokračoval ve stavbě korábu. Stavěl 
loď, jejíž plány dostal od Stvořitele. Byla 
to těžká, dlouhá a vyčerpávající práce, ale 
on pokračoval, dokud ji nedokončil. 

Pak přišla potopa a z  lidí přežil jen 
Noe se svou ženou a  jeho tři synové 
s manželkami. Když po více jak roce vy
stoupili z lodi, která jim zachránila život, 
měli spoustu otázek. Jedna z nich je trá
pila víc než ostatní: „Nepřijde další poto
pa?“ Byl to pro ně tak strašný zážitek, že 
by ho nikdy nechtěli znovu prožít.

Na začátku potopy, když začalo pršet 
a voda se valila i z hlubin země, slyšeli 
křik topících se lidí. Rádi by jim pomoh
li, ale nebylo jak. Ještě teď, když si na to 
vzpomněli, měli husí kůži po celém těle. 

Dívají se kolem sebe. Vidí úplně jiné 
prostředí. Voda změnila jejich planetu. 
Přemýšlejí o  tom, co prožili, a v  jejich 
nitru se objevuje strach. Stvořitel ale vidí 
do jejich nitra, a  proto ihned reaguje: 
„Dále Bůh řekl: ‚Toto je znamení smlouvy, 
jež kladu mezi sebe a vás i každého živého 
tvora, který je s vámi, pro pokolení všech 
věků: Položil jsem na oblak svou duhu, 
aby byla znamením smlouvy mezi mnou 
a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem 
a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se 



9

co o tom říká bible

na smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým 
živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpů-
sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Uká-
že-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni 
a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi 
Bohem a veškerým živým tvorstvem, které 
je na zemi‘“ (Genesis 9,12–16).

Noe se svou rodinou pak vděčně při
nášejí obětní zvíře. Uvědomují si svou 
hříšnost, ale současně v tom, co prožili, 
cítí nesmírnou Boží milost.

VYVoleNí

Potopa světa podle biblické zprávy zpo
malila šíření zla na naší planetě, ale ne
zastavila ho. Jen zpomalila. Mezi po
tomky Noema se začíná znovu šířit ne
věra a svět se pomalu dostává do kolejí, 
v  jakých byl předtím, než ho postihla 
potopa. Bůh znovu hledá řešení. Vybí
rá rodinu, ze které časem vzejde národ, 
kterému svěří zodpovědnost za připo
mínání principů platných už od samého 
stvoření.

Volba překvapivě padla na Abrama, 
bezdětného muže. Sledujme, co mu Bůh 
slibuje v okamžiku, kdy ho povolává do 
služby, která se bude přenášet z genera
ce na generaci: „I řekl Hospodin Abramo-
vi: ‚Odejdi ze své země, ze svého rodiště 
a z domu svého otce do země, kterou ti 
ukážu. Učiním tě velkým národem, po-
žehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň 
se požehnáním! Požehnám těm, kdo žeh-

nají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě 
dojdou požehnání veškeré čeledi země.‘ 

A  Abram se vydal na cestu, jak mu 
Hospodin přikázal“ (Genesis 12,1–4). 
Stvořitel slibuje bezdětnému Abramovi, 
že z  jeho potomků vzejde velký národ. 
Obdivuji toho muže. Věděl, že nemůže 
mít děti, a přesto uvěřil tomu, co slyšel.

Stvořitel se pak s Abramem setkává 
ještě několikrát. Ve stu letech mu dává 
zaslíbeného syna. Rodina se poma
lu rozrůstá. Jeho pravnuk se zvláštním 
způsobem stává spoluvládcem Egypta 
a přivádí do této země i své rodiče a sou
rozence.

Uplynou čtyři století. Z Abrahamo
vých potomků se stali otroci. Pracují pro 
své egyptské otrokáře až do chvíle, kdy se 
konečně naplní čas. Tentokrát Stvořitel 
povolává Mojžíše.

I on byl málem vládcem Egypta, ale 
jeho horká hlava způsobila, že musel uté
ci na poušť, kde ho Bůh dalších čtyřicet 
let připravuje na to, co má udělat. Pak se 
Mojžíš setkává s Hospodinem a dostává 
od něho úkol: „‚Věru, úpění Izraelců do-
lehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, 
jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu 
tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, 
z Egypta.‘

Ale Mojžíš Bohu namítal: ‚Kdo jsem 
já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce 
z Egypta?‘

Odpověděl: ‚Já budu s  tebou! A  toto 
ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až 
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 vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu 
na této hoře‘“ (Exodus 3,9–12).

krev beránka
Příběh, který popisuje, co vše se muselo 
ještě stát, než mohli Abrahamovi potom
ci konečně opustit Egypt, by sám vydal 
na knihu. Chci však vaši pozornost na
směrovat k něčemu, co bychom nemě
li přehlédnout. Biblická zpráva popisuje 
složitý proces, který předcházel okamži
ku, kdy farao konečně dovolil svým ot
rokům, aby opustili Egypt. Koneckonců, 
který otrokář by se dobrovolně zbavil la
ciné pracovní síly?

Bůh ho k tomu donutil sérií katastrof, 
které postihly Egypt kvůli zatvrzelos
ti faraona. Poslední katastrofa připravi
la Egypt o prvorozené děti. Přitom o ně 
nemuseli přijít. Stačilo, kdyby udělali to
též, co jejich otroci, které stále nechtěli 
propustit.

Co to bylo? Čtěme dál biblickou zprá
vu: „Mojžíš svolal všechny izraelské starší 
a řekl jim: ‚Jděte si vzít kus z bravu po-
dle vašich čeledí a zabijte velikonočního 
beránka. Potom vezměte svazek yzopu, 
namočte jej v misce s krví a krví z mis-
ky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať ni-
kdo z vás až do rána nevychází ze dveří 
svého domu. Až Hospodin bude procházet 
zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na 
nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty 
dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho 
domu vešel zhoubce a udeřil na vás. 

Dbejte na toto ustanovení. To je pro-
vždy platné nařízení pro tebe i  pro tvé 
syny. Až přijdete do země, kterou vám 
Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto 
službu. Až se vás pak vaši synové budou 
ptát, co pro vás tato služba znamená, od-
povíte: »Je to velikonoční obětní hod Hos-
podinův. On v Egyptě pominul domy synů 
Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy 
vysvobodil.«‘

Lid padl na kolena a klaněl se. 
Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, 

jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přiká-
zal“ (Exodus 12,21–28). Opět se setká
váme s beránkem – symbolem záchrany. 
V domech, které byly označeny krví be
ránka, nezemřel nikdo prvorozený.

Po této poslední pohromě pak Egyp
ťané vyhánějí Abrahamovy potomky 
a Židé konečně získávají svobodu. 

Z té sebranky chceš udělat národ?
S Mojžíšem vyšel z Egypta zvláštní dav 
lidí. Nebyli v něm jen Židé. Přidali se 
k  nim mnozí Egypťané, kteří uvěřili, 
že jim s  tím novým Bohem bude lépe 
než v Egyptě. Většina těch, kteří odešli 
z Egypta a měli vytvořit „vyvolený ná
rod“, neznala cenu života a neuměla ani 
svobodně žít. To vše je musel Hospodin 
prostřednictvím Mojžíše naučit.

Jednoho dne se ocitají pod horou, na 
níž Stvořitel pověřil Mojžíše rolí vůdce 
vyvoleného lidu. Začíná dlouhé školení, 
které má otroky proměnit ve svobodné 


