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Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, 
Mojžíš velebil Boha zpěvem.  Složil  
píseň chvály.  „Hospodinu chci 
zpívat, neboť se slavně vyvýšil.”  
Mojžíš zpíval písně o všech velkých 
věcech, co Bůh pro Izraelity 
vykonal. 



Po třech dnech v poušti našli 
žízniví lidé vodu.  Ale nemohli 
ji pít protože byla hořká.  
Místo toho, aby se modlili, 
stěžovali si Mojžíšovi.  Ale Bůh  
           byl velmi laskavý.   
 
 
 
 
 
                 Nechal vodu  
                 zesládnout 
                 aby byla  
                 dobrá k pití. 



                                 Zdálo se, že lidé si stěžovali o 
všem.  „Měli jsme jídlo v Egyptě.  V poušti zemřeme 
hlady,” křičeli.  Toho večera Bůh poslal ptáky  
zvané křepelky, které se daly snadno chytit. 



Druhý den ráno 
Bůh poslal manu.  
Byl to chléb z 
nebe, který 
chutal jako 
medové oplatky.   
 
Každé ráno mana 
ležela na zemi 
připravena ke 
sběru.  Tímto 
způsobem Bůh 
živil svůj lid  
v poušti. 



Bůh chtěl, aby mu lidé důvěřovali s každodenní  
zásobou čerstvého jídla.  Ale někteří lidé sbírali 
více než potřebovali, i když Bůh řekl, že se jim 
mana přes noc zkazí. 



A samozřejmě, včerejší mana byla plná červů!  S 
výjimkou soboty.  V tomto svatém sedmém dni lid 
manu nesbíral, ale odpočíval a jedl manu z 
předešlého dne. 



Bůh se o  
Izraelity na  
poušti staral.   
Dal jim jídlo a  
vodu - a také je  
chránil před nepřátely.   

Když je napadl 
Amálek, Izrael 
vyhrával bitvy 
tak dlouho, 
dokud Mojžíš 
držel hůl Boží    
     nad hlavou. 



Bůh řekl Izraelcům: „Pokud mě budete  
poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete  
Mým vyvoleným národem.”  „Tak jak Bůh říká, 
budeme dělat,” všechen lid slíbil.  



Zatímco byl 
Mojžíš s 
Bohem na 
hoře Sínaj 
čtyřicet dní, 
Bůh napsal 
Desatero na 
dvou deskách 
z kamene.  
Řekl Mojžíšovi 
jak chtěl, aby 
jeho lidé žili. 



1. „Nebudeš mít 
jiného boha 
mimo mne.”  
 

2. „Nezobrazíš si 
žádné podoby 
nebo se jim 
budeš klanět.” 

 

3. „Nezneužiješ  
     jména  
     Hospodina.”   
 
4. „Pamatuj na den  
     odpočinku, že ti  
     má být svatý.” 
 
5. „Cti svého otce i  
     matku.” 



6. „Nezabiješ.” 
 
7. „Nesesmilníš.”  
 
8. „Nepokradeš.” 

9. „Nebudeš   
     lhát.”  
 
10. „Nebudeš  
       chtivý.” 



Zatímco byl 
Mojžíš s Bohem 
na hoře Sínaj, 
Izraelci udělali 
něco děsivého.  
Nařídili Áronovi, 
aby vyrobil zlaté 
tele - a klaněli se 
mu místo Bohu.  
Bůh byl velmi 
rozzlobený.  
Také byl Mojžíš. 



Když Mojžíš 
viděl tele a jak 
lidé kolem něj 
tančí, rozbil 
kamenné desky o 
zem.  Rozzlobeně 
Mojžíš zničil 
zlatou modlu a 
potrestal zlé 
muže, kteří ji 
uctívali. 



Bůh nahradil dvě kamenné  
desky a přikázal Mojžíšovi  
postavit svatyni - velký  
stan s plotem kolem - kde  
bude Bůh přebývat se svým lidem.   
Ve dne ho bude  naplňovat sloup 
oblaku a večer sloup ohnivý.   
Tím bude Bůh  
prokazovat,  
že je  
přítomen. 



Když se lid přiblížil do Kanaánu, Mojžíš poslal 
dvanáct zvědů, aby prohlédli zemi, kterou jim Bůh 
zaslíbil.  Všichni vyzvědači se schodli na tom, že 
byla překrásná!  Ale pouze dva, Jozue a Káleb,  
věřili, že by mohli zemi  
        dobýt s Boží pomocí. 



Ostatních deset  
vyzvědačů mělo  
strach ze silných  
měst a z  
obrů v zemi.   
"Nemůžeme  
zemi dobýt,"  
reptali.   
 
Zapomněli  
na velké věci,  
které Bůh  
učinil když je  
vysvobodil z  
Egypta. 



Lidé následovali deset nevěřících zvědů.  Byli 
připraveni se vrátit do Egypta.  Dokonce se snažili 
zabít Mojžíše! 



Ale Bůh zachránil Mojžíšovi život.  Pak řekl lidu: 
„Čtyřicet let budete bloudit po poušti.  Ale jenom 
Káleb, Jozue a jejich děti vstoupí do země, 
kterou jste pohrdli.” 



Čtyřicet let 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

2. knize Mojžíšově 15  -  
4. knize Mojžíšově 14 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 
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