Úvodem
Milí přátelé,
již pošesté jsme pro Vás připravili praktickou příručku pro kněze, katechety a animátory farních společenství dětí. Tato příručka je doplňkem sady
samolepek na školní rok 2013/2014. Pro tento školní rok nabízíme převyprávěné starozákonní příběhy. Jednotlivé příběhy byly vybrány tak, aby se na
43 setkáních konaných během školního roku děti seznámily se starozákonními postavami, jako byli Abrahám, Izák, Jakub, Mojžíš nebo Jozue. Tyto postavy nám mohou poodkrýt skutečnost, že nejen jim nabídl Bůh svou blízkost
a život v krásné zaslíbené zemi. Tato nabídka platí i pro každého z nás, ale
místo do země Kanaán jsme pozváni do Božího království.
Texty slouží jako inspirace pro animátora a místo čtení je doporučujeme
dětem raději převyprávět vlastními slovy. Texty v kurzívě vycházejí z probíraného příběhu a nabízejí možnou aplikaci do života dětí.
S praktickou příručkou vychází také sešit formátu A6, do kterého se každý týden nalepují samolepky s tematikou probíraného příběhu. Samolepky mohou děti dostávat například při nedělní či dětské mši svaté nebo při
pravidelných schůzkách ve farnosti. Celá sada je k dispozici na Centru pro
katechezi v Olomouci.
Vytrvalost, trpělivost a důvěru v Boží vedení při cestě do Božího království
Vám i svěřeným dětem, kterým se věnujete, vyprošují
pracovníci Centra pro katechezi
V Olomouci 7. 6. 2013
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ZÁrÍ
1. Abrahám pocházel z města Ur
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidé
tehdy neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili.
Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi Abrahám.
Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli bychom
tam letět dlouho letadlem a nesměli bychom si zapomenout opalovací krém
a sluneční brýle. Sluníčko tam totiž svítilo, jak jen nejlépe dokázalo, a proto tam bylo velké horko. Lidé nebydleli v domech jako my, ale ve stanech.
Měli velká stáda ovcí, koz, oslů a velbloudů. Ovce jim dávaly mléko a vlnu.
V zemi, kde žil Abrahám, pršelo jen málokdy. Proto tam tráva moc nerostla.
Ale všechna domácí zvířata se musela někde pást. A tak se občas stalo, že
když po nějaké době spásla vše, co rostlo kolem dokola, nezbývalo nic jiného, než aby služebníci sbalili stany, naložili vše na velbloudy a hledali jiné
místo, kde rostla tráva a keře. Když našli obzvlášť úrodné místo, postavili si
stany na delší dobu, a tak vzniklo jakési město. Lidé v této zemi byli velice
vynalézaví. Dokonce vynalezli i písmo (klínové). Protože ještě neměli papíry, psali špičatým klacíkem na hliněné destičky. Tito lidé ale nevěřili v Pána
Boha (Hospodina), který stvořil celý svět i člověka. Vymysleli si vlastní bůžky:
boha nebes, boha povětří, boha moře a boha slunce a měsíce. Jim stavěli
velké stavby z kamene. Věřili, že tito bůžci stvořili přírodu, řídí počasí a zajistí
lidem zdraví, štěstí a ochranu před zlými silami. Lidem, kteří si vymýšlejí své
bůžky, protože nevěří v Hospodina, říkáme pohané. Abrahám, o kterém si
povídáme, pravděpodobně také věřil v tyto vymyšlené bůžky. Jenže stejně
jako abeceda začíná písmenem A, tak se u Abraháma začíná dít něco nového, něco moc důležitého. Abrahám totiž uslyšel Hospodinův hlas a poslechl,
co mu řekl. Kdy se to událo a co Hospodin Abrahámovi řekl, se dozvíme
příště.
Abrahám žil v době, kdy lidé ještě neznali Pána Boha (Hospodina). Nevěděli, že on má rád všechny lidi a stvořil pro ně celý svět. I ty se můžeš setkat
s kamarády ve školce nebo škole i s dospělými žijícími ve vaší obci, kteří nikdy
neslyšeli o Pánu Bohu a nevědí, že si s ním mohou povídat a mít ho rádi. Pán
Bůh ale opravdu existuje. Dokázal bys říci třeba svému kamarádovi, co už
o Pánu Bohu víš a proč ho máš rád?
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2. Abrahám uslyšel, jak k němu mluví Hospodin
K Abrahámovi promluvil Hospodin. Řekl mu, aby odešel do krásné země
Kanaán. Slíbil, že mu bude žehnat a vzejde z něho velký národ.
Abrahám byl bohatý muž. Ne že by měl kapsy plné zlaťáků, ale patřila
mu velká stáda ovcí, koz a velbloudů, o která se starala spousta služebníků.
Abrahámovi se dařilo a zdálo se, že mu nic nechybí. Ptáte se, proč si právě
o tomto Abrahámovi povídáme? Čím byl tak významný? V Bibli se dočteme,
že se Abrahámovi přihodilo něco neobvyklého, co změnilo jeho život. Jednou když byl o samotě, uslyšel, jak k němu někdo promlouvá. Nikdy takový
přívětivý hlas neslyšel. Díval se kolem sebe, ale nikoho neviděl. Kdo by to
jen mohl být? Po chvíli poznal, že to není nějaký sen, ale že k němu promlouvá samotný Bůh (budeme mu říkat Hospodin). Poslechněte si, co mu
řekl: „Abraháme, vystěhuj se ze svého města, kde žiješ, z domu, kde bydlíš.
Vezmi s sebou manželku, příbuzné. Mám pro vás připravenou jinou zemi.
Tam budete mít děti a vnoučata, bude jich mnoho přemnoho. Budete jedna
velká rodina. A já vám budu pomáhat a chránit vás.“ Abrahámovi v tu chvíli
musel určitě přejít mráz po zádech. V srdci poznal, že k němu mluví Hospodin, kterého dříve neznal. Měl jiný hlas než lidé. A ten mu řekl, aby opustil
svou zemi a dům, kde žil se svou rodinou, a odešel do cizí země. Dokonce
mu slíbil, že bude mít děti – hodně dětí! No to by bylo úžasné, ale přitom
těžké. Vystěhovat se není jen tak lehká věc. Musel by všechny věci naložit na
velbloudy, vzít s sebou svou ženu Sáru, všechna stáda ovcí, oslů i celý zástup
služebnictva, aby se o jeho zvířata měl kdo starat. No to by byl zástup dlouhý jako nejdelší ulice ve vašem městě. Co myslíte, uvěřil Abrahám slovům,
která mu Hospodin řekl, a vydal se s celou rodinou a zvířaty vzhůru do nové
země?
Přestože Bůh chtěl po Abrahámovi, aby vykonal nebezpečnou, namáhavou cestu (byl už starý) z klidného zajištěného domova, Abrahám poslechl.
Představte si, kdybychom my měli odejít daleko jen s batohem na zádech…
To od nás ale Bůh nežádá. Co chce od nás? Abychom ho měli rádi, povídali
si s ním v modlitbě o všem, co děláme, z čeho máme radost, nebo i tom, co
nás trápí.
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3. Abrahám se vydal do neznámé země
Abrahám uvěřil Hospodinovým slovům. Rozhodl se proto
odejít s celou rodinou do neznámé země. Hospodin mu
ukazoval cestu.
Určitě se každý z vás někdy chystal na výlet nebo na nějaký tábor. Tehdy jste si s sebou mohli vzít jen ty nejpotřebnější věci a pár hraček, které se vlezly do batohu nebo tašky.
Možná jste tam nikoho neznali a nevěděli, jestli tam najdete
nějaké dobré kamarády. Ten, kdo to zažil, si dokáže představit, co Abrahám prožíval. Abrahám totiž přijal úkol odstěhovat se s celou
rodinou a všemi svými zvířaty a služebnictvem z města, ve kterém žil, do
země, kterou vůbec neznal, a dokonce ani nevěděl, kudy se tam jde. Nebylo
to vůbec jednoduché. Těžko se mu opouštěli dobří kamarádi z města, ve
kterém žil už mnoho let a znal tu tolik krásných míst. Přesto se však rozhodl poslechnout Hospodina a toto všechno opustit. Věřil Hospodinu, že ho
netahá za nos, že na něj čeká něco mnohem krásnějšího, než doposud znal
– krásná země, kterou měl pro Abraháma a jeho rodinu připravenou sám
Hospodin. Služebníci i manželka Sára se jistě Abraháma ptali, kam půjdou,
jak je to daleko a za jak dlouho se tam dostanou. Abrahám nic nevěděl,
ale všechny ujišťoval, ať se ničeho nebojí a připraví se co nejdříve na cestu.
Když bylo vše připraveno, Abrahám, který seděl v čele na velbloudu, zavelel
a vyšli. Věřil, že Hospodin mu cestu ukáže. Abrahám totiž neměl učebnici
zeměpisu, neměl atlas, neměl ani GPS. Cestu mu ukazoval samotný Bůh.
Procházeli neznámými krajinami. Šli hlubokými lesy i pouštěmi. Celou cestu
je chránila Hospodinova ruka. Abrahám se při tomto dlouhém putování učil
věřit, že Hospodin splní to, co slíbil, a dovede je do krásné nové země, ve
které budou žít a budou zde šťastní.
Abrahám šel, i když nevěděl, co ho potká a jak vypadá země, o které mu
Hospodin řekl. Určitě ho při té cestě bolely nohy. Kdyby to však vzdal a řekl
si: „Nikam nejdu, už mě to nebaví, a kdo ví, jestli se mi to tam bude líbit…“,
nikdy by nezažil tak krásné překvapení, jaké měl pro něj a pro jeho rodinu Hospodin připravené. Možná také nám dnes Pán Ježíš připravil nějaké
překvapení, například to, abychom se v kroužku, do kterého se nám zrovna
nechce, setkali s někým, kdo bude smutný a bude rád, když ho pohladíme či
se na něj usmějeme.
5
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4. Abrahám děkuje Hospodinu, protože ho dovedl
do země Kanaán
Protože byl Abrahám vytrvalý a důvěřoval Hospodinu,
doputoval do krásné země Kanaán. Za to Hospodinu poděkoval a postavil mu oltář, na něm zapálil oheň a modlil se.
Abrahám se se svou manželkou Sárou, příbuznými
a dobytkem vydal na cestu do země, kterou ně připravil
Hospodin. Putovali dlouhou dobu. Někteří už ani nevěřili,
že někam dojdou. Jednoho dne však dorazili k řece. Břehy
byly daleko od sebe a nikde nebyl žádný most ani loďka.
Abrahám našel takové místo, kde nebyla voda příliš hluboká, a všichni se
přebrodili na druhý břeh. Malé ovečky a děti by se však utopily, a proto je
museli pomocníci na druhý břeh přenést na rukou. Když se konečně všichni
šťastně ocitli na druhé straně řeky, dostali se do země, kterou jim Hospodin
slíbil. Jejich vytrvalost, to, že se nevzdali a nechali se vést Hospodinem, se
vyplatila. Před nimi se rozprostřela rozlehlá země. Byla nádherná. Vypadalo
to, jako by přišli do nebe. Všude kolem kvetly květiny, tekla čistá voda, rostla šťavnatá tráva pro dobytek. Kam se člověk podíval, musel obdivovat tu
krásu kolem. Ta země se jmenovala Kanaán. Abrahámovi a všem, kteří s ním
připutovali, se tu moc líbilo, hned si začali představovat, jak se jim tu bude
pěkně společně žít. Abrahám měl velikou radost. Věděl, že se na Hospodina
může spolehnout a jen jemu má poděkovat. Ukazoval jim totiž cestu do tak
krásné země a chránil je, aby šťastně dorazili do cíle. Abrahám na nic nečekal
a poděkoval Hospodinu, jak to bylo v té době ve zvyku – viditelně, ne jen
modlitbou. Postavil z kamení velkou hromadu, které se říkalo oltář. Na ni
položil dříví a plnou náruč klasů obilí. Když měl vše připraveno, dřevo s obilím zapálil a s velkou radostí a nahlas se modlil. Velký plamen a kouř, který
stoupal k nebi, měl být Hospodinu pro radost, tak jako dárek, když dává
člověk člověku. Kouř, který stoupal vzhůru k nebi, znamenal, že zapálená věc
už nepatří nikomu jinému než Hospodinu.
Abrahám poděkoval Pánu Bohu. I my mu můžeme poděkovat nejen při
modlitbě slovy, ale i písničkou nebo tím, že se hezky přežehnáme či v kostele
pěkně poklekneme před svatostánkem. Pánu Ježíši tak ukážeme svoji lásku
k němu. Vždyť právě pro nás stvořil tak krásný svět, pomáhá nám a je s námi
stále.
6
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Zkuste se společně naučit písničku, například „Dík, tobě, díky“ nebo „Za
maminku, za tatínka“ (Zpíváme si písničku, str. 19). Zkuste v ní myslet na
to, že ji zpíváte Pánu Bohu. Připojte i další vámi vymyšlené sloky, ve kterých
budete děkovat například za hračky, za sluníčko aj.

v

RÍJEN
5. Abrahám věří, že mu Hospodin splní slib – bude
mít potomka
Abraháma a jeho ženu Sáru trápilo, že stále nemají děti, i když jim je Hospodin slíbil. Hospodin Abraháma ujišťoval: „Tvá žena opravdu bude mít
syna a dáš mu jméno Izák.“
Abrahámovi bylo už přes sedmdesát let. Se svou krásnou manželkou
Sárou, kterou měl moc rád, žil v zemi Kanaán. Nic jim nechybělo, ale přesto
se našlo něco, co dokázalo Abraháma dovést skoro k pláči. Mrzelo ho, že
se jim ještě nenarodilo žádné miminko. Nemít žádné děti bylo v té době
ostudou. Rodině to přinášelo také velké trápení. Kdo se postará o všechna
jejich zvířata a služebníky, až Abrahám se Sárou zestárnou? Kdo převezme
všechno to bohatství, které mají? Co s nimi bude? Věřili, že Hospodin jim
potomka dá. Slíbil jim totiž, že v zemi, kterou ukázal Abrahámovi, budou
jedna velká rodina. Přešlo však mnoho let a Abrahám se Sárou byli stále
bez dětí. Jak dlouhé to bylo čekání. Sára si už říkala: „Hospodin na nás zapomněl. Děťátka se nedočkáme, protože jsme příliš staří!“ Byla velice smutná
a Abrahám také. Oba už z toho dlouhého čekání přestávali Hospodinu věřit,
že mluvil pravdu.
Hospodin však na Abraháma nezapomněl. Chtěl ho potěšit a ujistit, že
o svém slibu stále ví a v pravý čas ho splní. Jedné noci Abrahám uslyšel
zřetelně Hospodinův hlas, který řekl: „Nebuď smutný, Abraháme. Stále se
o tebe starám.“ Abrahám hned poznal, že k němu mluví Hospodin, dlouho se
nerozmýšlel a řekl mu, co má na srdci: „Pane, stále ještě nemám své děti.“
Když Abrahám řekl Hospodinu o svém zármutku, Hospodin se na něj
nerozhněval, naopak byl rád, že se mu svěřuje se vším, co ho trápí. Tehdy
Hospodin řekl Abrahámovi, ať jde ven ze stanu. „Podívej se nahoru – na
nebe! Vidíš ty hvězdy? Zkus je spočítat!“ Nebe bylo hvězdami poseté. Spo7
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čítat by je nedokázal ani ten nejlepší počtář ze školy. Hospodin řekl: „Abraháme, kolik hvězd je na nebi, tolik ti dám dětí a vnuků, pravnuků. Tak velká
bude tvá rodina, která bude bydlet tady v této zemi! Já se o tuto rodinu
budu starat. Jen mi musíš věřit a být trpělivý.“ Teď byl Abrahám znovu šťastný, protože Hospodinu uvěřil. Nedíval se už na své šediny a na bílé vlasy své
manželky Sáry. Každé ráno, když se probudil, si pomyslel: „Hospodin je dobrý! Určitě mi dá syna!“ A šel s novou chutí do práce. Věřil Hospodinu a snažil
se být trpělivý.
Abrahám nedostal potomka hned, jakmile o něj v modlitbě poprosil. Hospodin jej učil trpělivosti. Tobě se také hned nepodaří například trefit se balonem jedním kopnutím do branky nebo nakreslit napoprvé krásnou kočku, spočítat bez chyby příklady do matematiky apod. Všechno vyžaduje čas
a trpělivost. Něco musíme mockrát opakovat, abychom se to naučili. Není
to jednoduché. Pak ale, až se ti to podaří napoprvé – trefíš se do branky,
nakreslíš krásnou kočku, můžeš mít radost z dobře vykonané práce.

6. Hospodin plní slib Abrahámovi – narodil se mu
syn Izák
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu
oznámili, že Sára, i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil
se jim syn Izák.
Víš, kdy Hospodin splnil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo
se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním každý schovával
do stanu nebo alespoň do stínu. Abrahám zrovna seděl u vchodu do stanu.
Nespal, ale díval se kolem sebe. V jednu chvíli zpozorněl. Zdálo se mu totiž,
že vidí někoho přicházet. Když zbystřil, opravdu viděl, jak se k němu blíží tři
neznámí muži. Abrahám na nic nečekal a rychle jim spěchal naproti. Pravděpodobně tušil, že se jedná o velmi vzácnou návštěvu, že tito hosté jsou
poslové od Hospodina a přinášejí mu důležitou zprávu. Abrahám se před
nimi poklonil až k zemi a řekl jim: „Prosím, zůstaňte u mne. Dám přinést trochu vody, abyste si umyli nohy a odpočinuli si pod stromem. Přinesu kousek
chleba, posilníte se a pak můžete jít dál.“ Muži takové laskavé pozvání neodmítli. Abrahám měl radost. Rychle utíkal za Sárou, aby nachystala vzácným
hostům placky z té nejjemnější mouky. Pak přikázal svým služebníkům, aby
8
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upekli maso z telete. Sám pak připravený pokrm přinesl hostům a obsluhoval je. To byla panečku hostina. Abrahám s ničím nešetřil, dal hostům to
nejlepší, co měl. Hosté si to považovali a za jeho pohostinnost mu oznámili
velmi dobrou zprávu. „Příští rok se tady ukážeme znovu a uvidíš, tvá manželka Sára bude v náručí chovat malého kloučka,“ řekl jeden z mužů. Sára to
zaslechla – stála totiž tajně u vchodu do stanu – a začala se smát. Hned ji totiž
napadlo: „Ten člověk se asi pomátl na rozumu! Kdo to kdy slyšel, aby se tak
staré ženě, jako jsem já, narodilo miminko!“ Hospodin to však dokázal. Pro
něj přece není nic nemožného. Za rok se Abrahámovi a Sáře opravdu narodil
chlapeček – Izák. Stalo se tedy tak, jak muži řekli. Sára s Abrahámem si byli
jistí, že k nim tehdy zavítal sám Hospodin v podobě tří vzácných mužů.
Mezi lidmi se rozšířilo pořekadlo „host do domu, Bůh do domu“. To mělo
připomínat, že ke každé návštěvě se má člověk chovat hezky, má ji mít rád,
jako kdyby na návštěvu přišel samotný Pán Ježíš. Až u vás doma někdo zazvoní (kamarád, známí, příbuzní), zkus se k této návštěvě chovat hezky. Ukaž
jim například svůj uklizený pokojíček, nakresli nějaký pěkný obrázek na rozloučenou. Možná tě ještě napadne něco úplně jiného, jak bys návštěvě ukázal, že ji máš rád.

7. Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru
– má obětovat svého syna Izáka
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však
chtěl vyzkoušet, koho má Abrahám raději – jestli Hospodina, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka
obětoval.
Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší
radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tomu, co by měl znát každý správný
muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak
správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který
se mu dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu,
ať odejde do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu
připravenou. Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic
z toho nevymýšlí.
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Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se
totiž přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna Izáka. Ve snu Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného
syna Izáka, kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Moria a tam mi jej
obětuj jako zápalnou oběť.“ Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka
na připravenou hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat
ho shořet.
Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlouho a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď
dělat?“ uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina?
To dítě, které mu Hospodin daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece
říkal, že se mu narodí hodně dětí a budou jedna velká rodina. Toto Abrahám
nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl vůbec spát.
Musel na to stále myslet… Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smutný. Měl Hospodina rád a chtěl splnit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto
časně zrána, aby vše připravil na odchod k hoře v zemi Moria.
Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu.
Například když se s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem
dostal od tety. Oběť také znamená, že udělám něco, i když se mi zrovna dvakrát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem, půjčím kamarádovi
svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když přiberu mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem.
Přes celý den tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého.
Uvidíš, že z toho pak budeš mít i velkou radost.

8. Abrahám dokazuje svou věrnost Hospodinu
Abrahám dokázal, že je pro něj Hospodin důležitější než vlastní syn. Šel
s Izákem na horu Moria, aby ho tam obětoval Hospodinu. K oběti však
nedošlo, anděl Abraháma zastavil.
Abrahám se rozhodl splnit to, co po něm žádal Hospodin – tedy to, aby
mu dal svého jediného syna Izáka, kterého měl moc rád. Věřil, že když Hospodin něco říká, tak je to vždycky dobré, i když se to člověku zdá divné.
Abrahám proto brzy ráno vzal osla, aby na něj naložil připravené dříví. Pak
zavolal svého syna Izáka a služebníky, rozloučili se se Sárou a vyšli. Nikdo kromě Abraháma netušil, co se bude dít. Tři dny šli až k jedné hoře. Tam nechal
10
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Abrahám služebníky a osla. Řekl jim: „Zůstaňte zde. Izák se mnou půjde na
horu. Až se pomodlíme a přineseme Bohu oběť, vrátíme se.“ Izák nesl dříví,
Abrahám zase nůž a nádobu se žhavým uhlím na rozdělání ohně (v té době
totiž nebyly zápalky). „Otče,“ řekl Izák „máme dříví a oheň. Chybí nám však
něco, co na oltář dáme.“ „Hospodin se o to postará,“ odpověděl pohotově
Abrahám. Když byli na vrcholu, postavili společně oltář z kamení a nahoru
poskládali dříví.
Pak Abrahám s velkou bolestí v srdci svázal Izákovi ruce a nohy a takto svázaného ho položil na připravený oltář. Vzal nůž. Když zvedl ruku s nožem, aby
Izáka zabil, objevil se anděl a zadržel mu ji se slovy: „Abraháme, Abraháme,
zastav se, nedělej chlapci nic zlého! Ukázal jsi, jak máš Hospodina rád a jak
mu důvěřuješ. Teď už Hospodin ví, že jsi ochotný dát mu i to nejdražší, co
máš – svého jediného syna.“ V té chvíli spadl Abrahámovi nejen nůž z ruky,
ale i kámen ze srdce! Ještě nikdy nebyl tak šťastný a vděčný. Hned za to
Hospodinu poděkoval a na připraveném oltáři mu obětoval berana, který se
nedaleko od nich zachytil v keři. Od té chvíle Hospodin žehnal Abrahámovi
a jeho synu Izákovi a stále je chránil, protože se Abrahám osvědčil ve zkoušce, když mu byl z lásky ochotný dát i vlastního syna.
Hospodin Abraháma za to, že mu ukázal, jak ho má rád, odměnil. Nemusel zabít svého syna Izáka, a dostal tak velkou radost. Hospodin mu pak až
do smrti pomáhal. Abrahám tak jde příkladem – máme kolem sebe dělat
dobré věci a ukazovat rodičům, sourozencům, spolužákům a jiným dětem, se
kterými se setkáváme, že je máme rádi. Učme se také dělat radost druhým
lidem a nemyslet jen na to, co udělá radost nám samotným. Pak nám spolu
v rodině, ve třídě, ve společenství dětí bude dobře. Vždyť právě toto si Pán
Ježíš přeje ze všeho nejvíc – abychom se měli mezi sebou rádi.

LISTOPAD
9. Izákovi se narodila dvojčata – Ezau a Jakub
Izák měl dva syny – Ezaua a Jakuba. Jejich maminka Rebeka věděla, jaký
bude mezi dvojčaty vztah. Starší Ezau bude sloužit mladšímu Jakubovi.
Starý Abrahám viděl, jak jeho syn Izák roste v dospělého muže. Byl nejvyšší čas, aby se oženil. Oženil se proto s Rebekou, protože byla ze země, ze
11
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které pocházel jeho tatínek Abrahám. Po čase se Izákovi a Rebece narodili
dva synové – dvojčata. Když se Izák na své syny zadíval, viděl, že každý je jiný.
První měl ryšavé vlasy. Na zádech, na nohou i na rukou byl zarostlý a připomínal „chlupatý kožíšek“, proto dostal jméno Ezau (to v překladu znamená
chlupatý). Mladší z dvojčat vypadal jako všechny ostatní děti. Tomu dali jméno Jakub (to v překladu znamená držící za patu). Když se totiž narodil, držel
svého staršího bratra za patu.
Než se bratři narodili, stala se zvláštní věc. Když je maminka Rebeka nosila
pod srdcem, strkal jeden do druhého. Mamince Rebece to přišlo zvláštní.
Když se jednou Rebeka modlila, řekl jí Hospodin, že její starší syn bude jednou sloužit mladšímu.
V časech Abraháma a Izáka bylo v rodině pravidlo, že první narozený syn
měl prvorozenecké právo. To znamenalo velkou výhodu, skoro jako výhru ve
velké soutěži. Prvorozený totiž po rodičích, když zestárli, dostal více majetku (ovcí, koz, služebníků, věcí) než ostatní sourozenci (dvojnásobnou část).
Prvorozenému synovi pak dal otec ještě před svou smrtí požehnání, které
mu zaručovalo Boží ochranu, lásku a to, že se mu bude ve všem dařit.
Teď už víme, co znamenalo, když Hospodin Rebece řekl, že starší z dětí
bude jednou sloužit mladšímu. Znamenalo to, že výhody, které patřily prvorozenému Ezauovi, měly připadnout mladšímu z bratrů Jakubovi. A to je
veliká věc.
I s tebou, když jsi byl v maminčině bříšku, měl Bůh velký plán. Měl vymyšlené, na koho budeš podobný, jaké budeš mít vlasy a v čem budeš šikovný.
Tak jako Pán Bůh chtěl, aby se narodili Jakub a Ezau, tak má radost z každého miminka. Má velkou radost, že ses narodil i ty, že jsi tak veliký a šikovný.
Každé miminko s sebou totiž přináší velikou radost. Maminky a tatínkové
a všichni známí se na ně moc těší. Víš o nějakém miminku,
které se má brzy narodit? Těšíš se, až ho uvidíš v kočárku?

10. Ezau prodává svému bratrovi
prvorozenectví
Ezau prodal svému mladšímu bratru Jakubovi své prvorozenectví. Stalo se to, když Ezau přišel hladový z lovu
a Jakub mu dal hrnec čočky.
12
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Čas utíkal, chlapci Ezau a Jakub žili ve stanech s rodiči Rebekou a Izákem.
Když povyrostli, moc se spolu nebavili. Každý si hleděl toho, co ho bavilo. Ze
staršího a silnějšího Ezaua se stal lovec. Nebál se odejít na více dní daleko od
domova a lovit tam divokou zvěř. Tatínek Izák na něj byl hrdý a těšil se, že on,
protože byl prvorozený, po něm převezme starost o rodinu a stáda a jednou
mu udělí vzácné požehnání. Mladší Jakub byl postavou menší, byl poklidný,
rád si s druhými povídal a nejraději zůstával v blízkosti rodiny. Pracoval jako
pastevec – staral se o ovečky. Znal skoro všechny byliny a vyznal se také ve
vaření.
Jednoho dne uvařil Jakub čočku s vínem a s listy všech druhů, které znal.
Vůně od pece se nesla široko daleko. Tu přišel domů Ezau, vrátil se z lovu,
byl unavený a velice hladový. Příprava ulovené zvěřiny by mu trvala aspoň tři
hodiny. Protože nebyl v okolí nikdo jiný, kdo by mu dal něco k jídlu, než jeho
bratr, poprosil ho, aby mohl ochutnat té čočkové kaše. Jakub na to odpověděl: „Rád ti dám, bratře, ale nebude to zadarmo!“ „Co bys rád? Za takovou
pochoutku ti dám cokoli!“ řekl Ezau. Jakub byl vychytralý a pohotově mu
odpověděl: „Prodej mi své prvorozenectví.“ „Vždyť umírám – k čemu je mi
prvorozenectví?“ Ezau svraštil čelo a takto přemýšlel: „Copak to je prvorozenectví? Na co je vůbec dobré? To, že mi tatínek dá vzácné požehnání a stanu
se hlavou rodiny, dostanu nejvíce majetku ze všech? Však jsem sám dost
šikovný na to, abych se uživil i bez otcova majetku. A požehnání mi otec určitě také dá, i když se nebude jednat o to vzácné.“ Ezau toto uvažování zakončil slovy: „Přísahám na tomto místě, že se prvorozenectví zříkám. Klidně si
ho vezmi a mně dej hrnec s tou pochoutkou.“ Vzal si pak rychle hrnec čočky
a snědl ji jako malinu, napil se a pak odešel. Ezau ani netušil, co kvůli hrnci
čočky ztratil – výhody prvorozenectví.
Jakub byl lstivý, chtěl využít toho, že má bratr hlad, a tak s ním smlouval.
Chtěl něco za něco. My se také rádi s někým o něco rozdělíme – o kousek
čokolády, o samolepky, ale vyžadujeme, aby on nám za to dal něco jiného, a častokrát něco lepšího. Pak se chováme jako Jakub. Ezau zase naletěl
mladšímu bratrovi a za chvilkové potěšení, za chutné jídlo, dal bratrovi velmi
vzácnou věc – své prvorozenectví. Dávejme si pozor, abychom se také my
nenechali zlákat nějakým kamarádem. Ten nás může navádět ke špatným
věcem, například k tomu, abychom si koupili v obchodě hračku, která se stejně brzy pokazí, nebo zmrzlinu, i když víme, že nás z ní bude bolet v krku.
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11. Jakub lstí dostává prvorozenecké požehnání
Izák chtěl před svou smrtí udělit Ezauovi požehnání, které patřilo prvorozenému synu. Mladší Jakub obelstil slepého otce. Vydával se za Ezaua,
a tak dostal prvorozenecké požehnání on.
Izák byl velmi starý, slabý a neviděl už na krok – oslepl. Každým dnem to
vypadalo, že brzy zemře. Ležel na lůžku ve svém stanu. ŘekI si: „Jistě brzy
umřu! Kdopak bude bydlet v mém stanu a stane se hlavou rodiny, kdo se
postará o všechna zvířata, co mám, a komu dám vzácné požehnání? Ezauovi! Ano, Ezauovi, vždyť je prvorozený!“ Nechal si jej proto zavolat a řekl mu:
„Můj synu, jsem už starý, a než zemřu, rád bych ti předal to nejvzácnější, co
ti právem patří – požehnání. Připrav mi teď mé oblíbené jídlo. Až se najím,
požehnám ti otcovským požehnáním.“ Ezau měl správně říct: „Ne, tatínku,
mně už toto požehnání nepatří, patří Jakubovi. On musí dostat tvé požehnání, já jsem je vyměnil za hrnec s čočkou.“ Ezau se však nepřiznal. Myslel si:
„Co je mi po tom, co jsem komu slíbil? Nikdo o tom neví. Určitě mi to projde.
Já chci být hlavou rodiny, dostat velkou část majetku po otci a chci k tomu
mít otcovo požehnání.“ Odešel proto do polí, aby tam ulovil něco k jídlu.
Rozhovor Izáka s Ezauem o požehnání slyšela Rebeka (maminka Ezaua
a Jakuba). Utíkala za Jakubem. „Musíme vymyslet nějakou lest,“ řekla, „abys
dostal vzácné požehnání ty. Jakube, běž rychle ke stádu a vezmi dva kozlíky.
Já je upeču na ohni tak, jak je má Izák rád, jídlo doneseš otci sám. On ti pak
udělí slíbené požehnání. Musíš se ale chovat a mluvit jako Ezau! Tvůj otec
je slepý, určitě nic nepozná.“ Jakubovi se do toho moc nechtělo. „Otec to
pozná, stačí, když zjistí, že nejsem tak chlupatý jako můj bratr.“ Jakubova
maminka si však hned věděla rady. Když bylo jídlo připravené a vonělo široko
daleko, přivázala na Jakubovy ruce a krk chlupatou kůži z kůzlat a oblékla mu
Ezauovy sváteční šaty. Takto upravený pak přistoupil k otcovu lůžku. Izák nic
nepoznal. Když totiž chytil Jakuba za ruku, která byla chlupatá, usoudil, že je
to určitě starší Ezau. Po jídle si pak Jakub klekl před Izáka. Ten mu položil obě
ruce na hlavu a požehnal mu. Modlil se nad ním: „Kéž ti Hospodin pomáhá,
abys měl hojnou úrodu na poli, ať se ti klanějí všichni lidé z okolních zemí
a slouží ti tví bratři.“ Když Jakub dostal od svého tatínka vzácné požehnání,
rychle odešel, aby se nesetkal s bratrem Ezauem, kterého právě podvedl.
Na závěr každé mše svaté dostávají všichni lidé požehnání. Děti si ještě
chodí za knězem pro „křížek“, což je také požehnání. Co se při tomto požehnání děje? Kněz při něm lidem a dětem vyprošuje: „Ať ti Bůh žehná a provází
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tě ve tvém životě.“ Požehnání si v některých rodinách udělují navzájem. Například rodiče dávají požehnání dětem před spaním nebo když někdo z nich
odchází z domu. Rodiče tak dětem a sobě navzájem vyprošují ochranu Pána
Boha, sílu do všeho, co budou dělat, odvahu říkat pokušením „ne, to dělat
nebudu“.

12. Ezau poznává, že ho bratr podvedl. Jakub před
ním utíká
Když Ezau zjistil, že ho bratr Jakub podvedl, velice se rozhněval. Chtěl ho
dokonce zabít. Jakub proto utekl ke svému strýci Lábanovi, který žil v daleké zemi.
Zajímá vás, co se stalo s Ezauem? Ezau netušil, že se
jeho bratr vydával za něj a tak ho okradl o vzácné požehnání. Přišel za otcem Izákem, chtěl mu nabídnout jídlo,
které sám připravil, a přijmout od něj slíbené požehnání.
Z dálky volal: „Otče, už se to nese. Připravil jsem ti jídlo,
které sis přál.“ Starý a slepý Izák se úplně polekal. „Kdo
to volá? Vždyť už jsem po jídle. Komu jsem vlastně vůbec
požehnal?“ Oba ihned věděli, kdo to byl. Mladší Jakub!
Ezau propukl v hlasitý pláč, uvědomil si totiž, že otcovo
požehnání, které zaručuje Boží ochranu a pomoc, dostal
mladší bratr Jakub. Toto požehnání bylo mimořádné
a nebylo možné ho zrušit. Zkusil se ale zeptat: „To máš jenom jedno požehnání? Otče, požehnej také mně!“ Ale Izák odpověděl: „Ne, nejde to. Jakuba jsem určil za hlavu celé rodiny, dal jsem mu své služebníky, obilí, víno
a vyprosil mu od Hospodina pomoc a ochranu. Ty, přestože to všechno mělo
patřit tobě, protože jsi starší, musíš teď bratrovi sloužit.“ V tu chvíli Ezau zlostí vykřikl: „Už dvakrát jsi mě podvedl, Jakube. Však počkej, až otec odejde
z tohoto světa, zabiju tě, Jakube!“ Pobíhal pak sem a tam a srdce měl plné
hněvu.
Když maminka Rebeka viděla Ezauovu zlost a slyšela slova plná hněvu,
utíkala za Jakubem. Poradila mu, aby si rychle sbalil věci a odešel do země
jejího bratra Lábana. Řekla mu: „Zůstaň u Lábana do té doby, než pro tebe
pošlu. Určitě se časem zlost tvého bratra vytratí a on zapomene, co jsi mu
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provedl.“ Co Jakubovi zbývalo? Dal opět na maminčinu radu. Sbalil se, rozloučil a s těžkým srdcem se hned zrána, když všichni spali, vydal na cestu.
Někdy se to možná i ve vaší rodině takto semele. Rodiče se pohádají. Jak
z toho ven? Poslechni si, jak to vyřešila jedna holčička Verunka. Při modlitbě ji něco napadlo. S bratry vystříhala z koupených barevných papírů srdce
a květy a připevnila je do jedné místnosti. Maminku a tatínka, kteří sledovali
televizi a vůbec se spolu nebavili, pak pozvali do tohoto pokoje. Když to rodiče viděli, vzájemně se omluvili. Verunka se podívala na kříž a v duchu řekla:
„Pane Ježíši, děkuji Ti.“

PROSINEC
13. Jakubovi se na útěku zdál zvláštní sen
Jakub měl na cestě ke strýci Lábanovi zvláštní sen. Viděl anděly sestupovat
z nebe na zem a vystupovat zase k nebi. Jakub na tom místě postavil sloup
z kamene a polil jej olejem.
Jakub podvedl svého tatínka Izáka a bratra Ezaua. Nezbývalo mu teď nic
jiného než před bratrem utéct. Ten ho totiž chtěl zabít. Časně ráno ještě
před východem slunce si vzal nejnutnější věci a chystal se odejít. Zavolal si
ho ale tatínek Izák. Ne kvůli tomu, že by se zlobil, ale chtěl mu znovu požehnat a poradit, že v zemi, do které dorazí, si má najít manželku, která bude
věřit v Hospodina. Po tomto požehnání se Jakub vydal na cestu do neznáma. Den po dni putoval neznámou pustou krajinou, kde nepotkal žádného
člověka. Stále se mu honilo hlavou: „Kdypak asi uvidím maminku a tatínka?
Odpustí mi někdy můj bratr Ezau? A co Hospodin, nedostanu od něj nějaký
trest, vždyť viděl moje chování?“
Když jednou večer usnul, přihodilo se mu něco velice neobvyklého. Ve
snu spatřil velké krásné schodiště (žebřík), které vedlo až do nebe. Ale krásnější než schodiště byl pohled na anděly, kteří po schodech sestupovali dolů
a zas vystupovali nahoru. Když se na ně chvíli díval, najednou uslyšel hlas.
Přestože tento hlas dříve neslyšel, věděl bezpečně, že je to hlas Hospodina.
Ten mu řekl: „Já jsem Hospodin, ke kterému se modlil tvůj dědeček Abrahám a tatínek Izák. I přes tvé špatné chování tě mám rád a nabízím ti, abys
zůstal mým přítelem! V této zemi, kde jsi teď usnul, budou jednou bydlet
16
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tvoje děti, kterých bude mnoho. Já budu s tebou, budu tě chránit, kamkoli
půjdeš. Neopustím tě.“
Všechno, co Jakub před chvílí viděl a slyšel, nebyl jen obyčejný sen. Hospodin opravdu slíbil, že se bude o Jakuba starat. Když se Jakub probudil, měl
srdce sevřené; uvědomoval si totiž, že vykonal mnoho špatností a mnoho
nepěkného. Měl ale i velkou radost – Hospodin mu dává novou šanci. Chtěl
za to všechno Hospodinu nějakým způsobem projevit svou vděčnost, a to
nejen slovy. Vzal velký kámen, který měl v noci pod hlavou, postavil ho jako
sloup a polil olejem. Tento sloup z kamene měl připomínat, že se zde setkal
s Hospodinem, který mu nabídl, aby se opět stal jeho dobrým přítelem.
Kolem cest můžeme vidět různé kapličky, kříže, sochy svatých. Bylo totiž
zvykem, že lidé z vděčnosti za vyslyšení svých proseb postavili Pánu Bohu
něco viditelného. Bůh jim například uzdravil člena rodiny, uchránil jejich stavení před vojáky apod. Když kolem kříže, sochy či kapličky procházeli, vzpomněli si na Boží dobrotu. Procházíš i ty, například cestou do školky, kolem
něčeho, co nám může připomínat Pána Ježíše? Příště se zde můžeš zastavit
a říci: „Pane Ježíši, děkuji Ti, že mě máš moc rád. I já Tě mám moc rád/a.“

14. Jakub pracuje u svého strýce Lábana jako
pastýř
Jakub pracoval několik let u svého strýce Lábana jako pastýř ovcí. Naučil se
tak trpělivosti, věrnosti, pokoře a důvěře. Během těchto let se oženil a měl
dvanáct synů.
Poté, co se Jakub probral ze snu, v němž viděl anděly na schodišti, pokračoval na cestě do země, kde žil jeho strýc Lában. Cesta byla dlouhá, vedla
nebezpečnou pouští. Nakonec však díky Boží ochraně dorazil do cíle – do
země Cháran, kde vyhledal svého strýce Lábana. Ten byl velmi bohatý, měl
velká stáda oveček a jiného dobytka a spoustu služebníků, kteří se o zvířata
starali nebo pomáhali v domácnosti. Jakub ale místo toho, aby se tu jen tak
povaloval a nechal se obskakovat služebníky, musel u strýce pracovat jako
prostý pastýř. Hospodin to tak zařídil, aby se Jakub naučil pokoře a vědomí,
že všechno nemusí mít tak, jak si to on naplánuje.
Jakub se tedy staral o Lábanova velká stáda oveček, která vodil na místa s dostatkem potravy. Ukázal se jako spolehlivý služebník, který se staral
17
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o stáda tak dobře, že by to nikdo lépe nedovedl. Během té doby si Jakub
udělal dostatek času na to, aby se modlil k Hospodinu. Jakub byl moc vděčný, že mu Hospodin odpustil jeho špatný skutek, kterým podvedl svého bratra. Litoval toho a moc si přál se jednou s bratrem Ezauem usmířit.
Hospodin ho po celý čas, co pracoval pro Lábana, učil trpělivosti, pokoře
a důvěře. Musel zakusit i to, že ho druzí podvedli. To se stalo, když si chtěl
po sedmi letech služby vzít Lábanovu dceru Ráchel a její otec mu místo ní
podstrčil její sestru Leu. Jakub na podvod přišel až během svatby, ale protože o Ráchel pořád stál, musel sloužit u strýce dalších sedm let, aby si ji mohl
vzít.
Možná nám připadá divné, že měl Jakub nakonec dvě ženy. Rodina totiž
potřebovala mít hodně dětí, aby se měl kdo postarat o stárnoucí rodiče
a o majetek včetně zvířat. A čím více dětí se do rodiny narodilo, tím víc za
to Hospodinu děkovali. Dokázali byste odhadnout, kolik synů se dohromady
narodilo Jakubovi? Nestačily by nám na to prsty na obou rukách, bylo jich
totiž dvanáct.
Jakub se každý den staral o ovečky strýce Lábana. Tak se učil trpělivosti
a vytrvalosti. Každý člověk, ať je malý či velký, má různé povinnosti, které
musí dělat každý den (vařit, uklízet, vyzvednout děti ze školky aj.). Máš i ty
doma přidělenou nějakou práci, kterou máš vykonávat? Nezapomněl jsi ji
v minulém týdnu udělat?

15. Jakub zápasí s neznámým cizincem
Jakub se chtěl usmířit s bratrem Ezauem. S celou svou
rodinou se vydal na cestu. Bojoval s neznámým cizincem
– Hospodinem. Zvítězil nad ním a dostal od něj požehnání.
Hospodin Jakubovi požehnal. Jakub se však u strýce
Lábana necítil jako doma. Věděl, že mu Hospodin slíbil
jiný domov, a to v zemi, kde žil jeho bratr Ezau. Toho před
mnoha lety podvedl, aby získal tatínkovo vzácné požehnání. Ezau ho za to
chtěl zabít. Jakub proto musel před bratrem utéct. Často však na bratra myslel. Moc mu záleželo na tom, aby se spolu usmířili. Věděl ale, že odstranit
z Ezauova srdce zlobu a touhu po pomstě dokáže jedině Hospodin. Jakub
proto Hospodinu často v modlitbě předkládal toto své trápení.
18
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Jednoho dne se Jakubovi ukázal anděl, který mu oznámil, že se má vrátit zpět do krajiny, kterou mu ve snu Hospodin slíbil. Jakub se proto vydal
s celou svou rodinou, služebníky a vším, co mu patřilo, do zaslíbené země.
Cesta byla dlouhá a odehrála se na ní spousta věcí.
Dnes si řekneme o tom, jak během tohoto putování dostal Jakub od Hospodina nové jméno – Izrael. Stalo se to jednou, když se Jakub s celou rodinou, služebníky a zvířaty utábořil u řeky Jabok. Všichni byli unavení a šli už
spát. Jen Jakub usnout nemohl. Vyšel proto ze stanu a našel si opuštěné
místo. Chtěl být sám a nikým nerušený.
Setkal se tu s nějakou tajemnou osobou. Ta ho vyzvala na souboj. Jakub
se jí odvážně postavil. Bojovali velmi dlouho, celou noc. Jakub se ukázal jako
zdatný bojovník. Když tajemná osoba poznala, že Jakuba nepřemůže, prosila
ho: „Pusť mě, už svítá.“ Ale Jakub odpověděl: „Nepustím, dokud mi nepožehnáš.“ Neznámý se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“ Jakub na to: „Jakub.“
Cizinec prohlásil: „Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael, protože jsi
bojoval s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi.“ Potom mu neznámý bojovník požehnal a zmizel. Vycházelo právě slunce.
Jakub už věděl, kdo byla ta tajemná osoba a s kým měl tu čest bojovat.
Ten neznámý bojovník byl samotný Hospodin. Ten mu dal nové jméno – Izrael, které znamená „muž bojující s Bohem“ nebo „Hospodin zápasí“. Jakub
na tento okamžik nikdy nezapomněl, protože od tohoto boje s Hospodinem
kulhal na jednu nohu.
Jakub dostal druhé jméno – Izrael, to znamená „Hospodin zápasí“. Potomci, tedy jeho děti, vnuci a všichni příbuzní, se pak podle Jakuba jmenovali Izraelité a dnes bychom je našli ve státě Izrael. Této zemi se dnes dokonce říká
i Svatá země, protože se v ní o mnoho let později narodil a žil v ní Pán Ježíš.

16. Jakub s Ezauem se usmířili
Jakub se těšil na Ezaua, ale měl také strach, že mu bratr ještě neodpustil.
Proto poslal k Ezauovi své posly s mnoha dary. Nakonec došlo k radostnému setkání bratrů a k odpuštění.
Jakuba stále trápila myšlenka na bratra Ezaua, kterého před mnoha lety
podvedl. Po celé ty dlouhé roky o něm nic neslyšel. „Jak se mu asi daří? Zlobí
se na mě stále?“ říkal si v duchu. Jakub věděl, že teď když se vrací zpět do
země, kterou má pro něho Hospodin připravenou, se setká s bratrem Ezau19
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em, kterého kdysi dávno podvedl. Jak se k němu Ezau zachová? Nevyzve ho
na souboj? Nebude se mu mstít? To všechno se Jakubovi honilo hlavou. Čím
více na to myslel, tím rostl jeho strach. Bratr Ezau byl vždycky velmi tvrdý
a s nikým se nemazlil.
Jakubovi moc záleželo na tom, aby se s bratrem usmířili. Rozhodl se proto
poslat k němu posly se zprávou, že se vrací a jde poprosit o odpuštění.
Co myslíte, jak na to bratr reagoval? Ezau mu sice vyšel naproti, ale bylo
s ním asi čtyři sta mužů. „Co to znamená? Snad nedojde k souboji?“ řekl si
Jakub a dostal velký strach. Začal se proto takto modlit k Hospodinu: „Hospodine, ty, ke kterému se modlil Abrahám i Izák, vím,
že si nezasloužím, abys mi odpustil a žehnal mi. Přesto tě však prosím, vysvoboď mne z ruky mého bratra
Ezaua. Bojím se, aby na mě nezaútočil. Vždyť jsou se
mnou maminky a děti.“
Hospodin mu při modlitbě vnukl myšlenku, aby
poslal svému bratru dar. Jakub proto vybral ze svého stáda kozy, ovce, krávy, velbloudy a osly. Bylo jich
velice mnoho. Toto veliké stádo pak poslal Ezauovi.
Řekl si, tento velký dar snad obměkčí Ezauovo srdce. Doufal, že Hospodin mu pomůže a oba bratři se
usmíří.
Všichni čekali, co se stane. Dopadlo to všechno dobře. Když Jakub viděl Ezaua z dálky přicházet,
sedmkrát se před ním poklonil. Ezau na nic nečekal
a běžel mu naproti, objal ho, políbil jej a oba plakali. Hospodin totiž z Ezauova srdce odstranil všechnu zlobu. Jakub svými dary ani velkou úklonou by
Ezauovo srdce nezměnil. A Hospodin to udělal, protože Jakub s ním bojoval,
aby mu požehnal ke všemu, co ho čeká a co bude dělat. Ezau a Jakub si
potom dlouho povídali. Jakou měli oba radost, že se usmířili.
Ezau a Jakub se nakonec usmířili. Možná to zní jako dobře skončená pohádka. Sami víte, jak je usmíření těžké. Když tě například kamarádi nepřiberou do hry, půjčí si bez dovolení tvou hračku apod. Pohádat se je jednoduché,
ale usmířit těžké. Když budeš vytrvale prosit Pána Boha, abyste se dokázali
usmířit, jistě tě napadne, co bys měl udělat, aby se z vás zase stali kamarádi.
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17. Ze svých synů měl Jakub nejraději Josefa
Jakub měl ze svých dvanácti synů nejraději Josefa, kterému daroval barevný plášť. Josef míval zvláštní sny. Bratři Josefovi záviděli a nejraději by ho
zabili.
Josef byl jedním z Jakubových synů. Měl deset starších a jednoho malého bratříčka, kterého pojmenovali Benjamín. Toho měl Jakub velmi rád, ale
Josefa měl nejraději. Nejen proto, že se narodil, když už byl Jakub starý, ale
také kvůli jeho moudrosti a mimořádné dobrotivosti. Dá se říci, že mu nadržoval a trochu ho i rozmazloval. Jednoho dne mu například daroval překrásný
pestrobarevný plášť, který mu sahal až ke kotníkům. Když si jej Josef oblékl,
vypadal jako princ. Malý Benjamín zůstával skoro vždycky doma s tatínkem.
I Josef pobýval často doma. Ostatních deset bratří páslo v polích ovce, krávy
a jiný dobytek. Někdy jim při tom pomáhal i Josef. Ale u bratří se mu moc
nelíbilo, protože se k němu většinou nechovali pěkně. Záviděli mu. Víš proč?
Není divu. Protože dostal pěkné šaty, a oni ne. Jindy zase proto, že provedli
něco zlého a Josef to pověděl tatínkovi. Bratři Josefa nenáviděli, dokonce se
s ním nechtěli ani bavit.
Josef měl zvláštní dar: uměl vykládat sny, ve kterých Hospodin odkrýval,
co se stane v budoucnosti. Josefovi se například ve snu zdálo, že na poli
stavěli s bratry snopy z posečeného obilí. Josefův snop stál pěkně zpříma
a snopy bratří se mu klaněly až k zemi. V dalším snu se slunce, měsíc a jedenáct hvězd klanělo před jeho hvězdou. Když Josef bratřím vyprávěl o těchto
snech, zlostně na něj doráželi: „To nám chceš rozkazovat jako král? To se ti
budeme muset klanět a poslouchat tvé příkazy? Jsi namyšlený snílek.“ Jejich
nenávist k Josefovi rostla a nejraději by byli, kdyby jim bratr zmizel z očí.
Josef za to ale mohl i sám, moc se totiž před bratry vytahoval a předváděl.
Rád zneužíval toho, že ho má tatínek nejraději. Kdyby se bratři nebáli tatínka
Jakuba, klidně by se odvážili Josefa i zabít.
V každé rodině se musíme učit k sobě hezky chovat a nezapomínat, že
každý člen rodiny je stejně důležitý. Každému člověku dal Pán Bůh jiné dary
a jiné schopnosti. Josef uměl vykládat sny, jeho bratři zase dobře pást ovečky. Každý od Pána Boha dostal jiné dary. I my zjišťujeme, že dětem, se kterými se setkáváme například ve školce, škole, našim sourozencům jde něco
lépe než nám. Umějí například krásně kreslit, jiný dobře běhá, další dokáže
druhé, když jsou smutní, rozesmát. Každý umí něco jiného. I když jsme roz21

PŘÍBĚHY STARÉHO ZÁKONA I

dílní, musíme se mít rádi a nevytahovat se jeden nad druhého. Dokázal bys
vyjmenovat, v čem jsou šikovní tví sourozenci a kamarádi?

LEDEN
18. Bratři prodali Josefa do otroctví
Když přišel Josef bratry zkontrolovat, hodili ho do prázdné cisterny. Pak ho prodali za otroka kupcům směřujícím
do Egypta. Lhali tatínkovi Jakubovi, že Josefa roztrhala
divá zvěř.
Jednou pásli Josefovi bratři stáda daleko od domova.
Když se dlouho nevraceli domů, byl z toho Jakub celý
neklidný. Proto za nimi poslal Josefa, aby zkontroloval, zda
jsou stáda i bratři v pořádku. Bratři ho viděli přicházet už
z daleka. „Podívejte se,“ řekli jeden druhému, „snílek se blíží. Tak konečně
ho máme! Víte, co uděláme? Zabijeme ho. Doma řekneme otci, že ho sežrala
divoká zvěř. Pak se uvidí, co bude s těmi jeho sny.“ Naštěstí se proti tomuto
návrhu postavil nejstarší Ruben. Doporučil ostatním, aby Josefa nezabíjeli,
ale hodili ho do staré vyschlé cisterny (sloužila pro zásobu vody), která byla
poblíž. Když pak Josef přišel za nimi, strhli z něj bratři ten pěkně barevný
plášť a hodili ho do cisterny.
Josef plakal a naříkal, ale bratři na to nedbali. Neměli s ním žádné slitování. „Tak,“ volali, „tady se ti bude dobře ležet. Můžeš si tu dál snít o tom, jak
budeš naším pánem.“ Naštěstí v cisterně nebyla žádná voda. Josef se nemohl utopit. Nemohl se však ani dostat ven. Stěny cisterny byly příliš vysoké
a hladké. Jeho otec však nic netušil. Byl daleko a nemohl mu pomoci. Josef
měl veliký strach. Plakal, ale potom si vzpomněl na Hospodina. Ten ho jistě
vidí. Jedině on mu může pomoci. Když si to uvědomil, neměl už strach.
Jeho bratři zatím seděli poblíž cisterny a jedli. Dokázali klidně sedět a jíst,
přestože jejich bratr nedaleko od nich v cisterně plakal. Až tak na něho byli
nazlobení. Když tak seděli, uviděli kupce s karavanou velbloudů naložených
těžkými balíky. V balících měli zboží, které vezli na prodej do dalekých zemí.
Právě měli namířeno do Egypta. Juda, další z bratrů, dostal nápad: „Prodejme Josefa do otroctví, zbavíme se ho a ještě na tom vyděláme!“ Ostatní
souhlasili, a tak byl Josef prodán za dvacet šekelů stříbra, což byla v té době
22
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cena za jednoho velblouda. Potom zabili kozlíka, jeho krví ušpinili Josefův
plášť, přinesli jej otci a řekli mu: „Toto jsme našli.“ Podvod se bratrům podařil, tatínek Jakub totiž uvěřil, že svého milovaného syna navždycky ztratil.
Dlouho a hořce plakal nad jeho ztrátou.
Bratři Josefovi tak záviděli, až jej začali nenávidět. Může se stát, že i my
závidíme něco ostatním dětem – hračky, výlety, pochvalu od paní učitelky, to,
že někdo udělal při písemce méně chyb než my sami. Žárlíme na ně a nejsme
k nim laskaví. Měli bychom se naučit přát druhým, aby se i jim dařilo, a mít
z toho radost. Můžeme se tomu učit například tím, že až se zase někomu
něco povede, v duchu si řekneme: „Pane Ježíši, děkuji Ti, že se Martě, Víťovi…
podařilo…“

19. Josef byl v Egyptě nespravedlivě uvězněn,
Hospodin jej ale neopustil
Josef pracoval v Egyptě jako otrok. Dělal poctivě svou práci, proto mu svěřili úkol starat se o majetek jednoho bohatého pána – Potifara. Odtud se
ale dostal do vězení.
Josef, kterého bratři prodali do otroctví, doputoval s karavanou do Egypta.
Velitel faraonovy stráže si ho koupil jako otroka. Josef tedy musel poslouchat
jeho rozkazy. Velitel byl s Josefovou službou velmi spokojený. Neodmlouval
a snažil se dělat věci poctivě. Hospodin Josefovi žehnal. Josef byl tak moudrý
a schopný, že z něj jeho pán brzy udělal správce veškerého svého majetku.
Stalo se však, že se Egypťanova manželka do Josefa zamilovala, protože se
z něj stal velmi pohledný muž. Josef od ní utekl, protože ho chtěla svést ke
hříchu. Potifarova žena byla zlá, a tak jej začala nenávidět. Její zloba zašla až
tak daleko, že před svým mužem Josefa pomlouvala. Ten pak nechal Josefa
zavřít do vězení, aniž by ho vůbec vyslechl.
Ve vězení byli zloději, vrazi a jiní darebáci. Přestože Josef neudělal nikomu nic zlého, byl stejně jako oni takto potrestán. Chopili se ho a vsadili ho
do žaláře, na místo, kde byli drženi v poutech královští vězni. Tam seděl ve
vězení. Myslíte, že se teď Josef zlobil tak, že by křičel a kopal do dveří? Ne,
tohle Josef nedělal. Vždyť on tam nebyl sám. Hospodin byl s ním a dával mu
sílu, aby to dokázal ve vězení vydržet. Viděl ho a dobře věděl, že Josef nic
špatného neudělal.
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Hospodin se dokonce postaral o to, aby si Josefa všiml muž, který hlídal
vězně a nosil jim jídlo. Hlídače zaujalo, že se Josef vůbec nevzteká. Pomyslel si, že tenhle vězeň jistě není žádný darebák, proto mu nabídl: „Josefe,
pojď sem. Můžeš mi klidně pomáhat roznášet ostatním vězňům jídlo.“ Josef
s radostí svolil. Věděl dobře, kdo mu to tak všechno zařídil – Hospodin. Byl
vděčný, že mu Hospodin žehná i zde ve vězení.
Josefa tato práce moc bavila. Mohl si totiž povídat s vězni a povzbuzovat
je. Dokonce těm, kterým se v noci zdály nějaké sny, řekl, co znamenají a co
na ně čeká. Josef si s Hospodinovou pomocí dokázal získat náklonnost strážného a snažil se pomáhat a být užitečný také spoluvězňům. Tak zažil Josef ve
vězení, že se o něj Hospodin stará a má s ním svůj plán.
Bůh byl stále s Josefem, dokonce i ve vězení, kde si Josef nebyl jistý, zda se
opět dostane na svobodu. I v dnešní době jsou lidé ve vězení. Někteří udělali
opravdu něco moc špatného, někteří však byli uvězněni nespravedlivě. Například jen řekli, že věří v Boha, a snažili se o Bohu mluvit před ostatními. Je
dobré, když se za ně budeme modlit.

20. Josef dokázal faraonovi vyložit jeho sny
Egyptskému faraonovi se zdály zvláštní sny. Protože Josef dostal od Hospodina dar vykládat sny, oznámil faraonovi, že v Egyptě bude sedm úrodných
let a sedm let hladu.
Josef musel být dlouho v egyptské věznici. I když na něj všichni zapomněli,
neztratil nikdy důvěru v Hospodina. Ten o něm věděl a měl s ním svůj velký
plán.
Po dvou letech, co byl Josef ve vězení, se zdál faraonovi, vládci Egypta,
divný sen. Viděl v něm vystupovat z řeky Nilu sedm velkých, tučných, vykrmených krav, které se pásly na břehu. Pak uviděl vycházet ze stejné řeky
sedm jiných krav. Byly jen kost a kůže – vyhublé a ošklivé. Tyto krávy pak
sežraly všechny ty velké vypasené. Faraonovi se však zdál ještě jiný sen, tentokrát s obilnými klasy. Na poli vyrůstalo sedm krásných klasů. Za nimi však
vyrostlo sedm vysušených, nehezkých a prázdných.
Když se faraon z tohoto snu probudil, byl nešťastný. Chtěl vědět, co tyto
sny znamenají, ale nikdo mu je neuměl vyložit. Tu se dověděl od svého služebníka, že ve vězení je nějaký Josef, který umí vykládat sny. Nechal si Josefa
předvést a on mu vysvětlil, že oba dva sny mají stejný smysl: „Sedm tučných
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krav a sedm plných krásných klasů znamená, že příštích sedm let bude velmi
úrodných. Vyhublé krávy a prázdné klasy znamenají, že po nich bude následovat sedm let hrozného hladu a nouze, které zničí celé království, pokud se
neuchovají dobré zásoby z úrodných let.“
Když si egyptský vládce vyslechl od Josefa výklad snů, byl zděšený. Pochopil, že sedm let sucha bude znamenat hlad a smrt. „Vaše Výsosti,“ pokračoval Josef, „smím navrhnout, co byste měl udělat? Vyberte si některého ze
svých mužů a ustanovte ho správcem nad zásobami potravin. Bude dohlížet
na uložení obilí, kterého bude sedm let nadbytek, aby bylo možné všechny
nakrmit v dobách, kdy úroda nebude. Lidé pak nebudou umírat hlady.“ Faraon byl udivený, s jakou moudrostí Josef mluví. Dlouho neotálel a jmenoval
Josefa správcem země – to znamená, že mu svěřil starost o celé království.
Faraon z něj udělal správce neboli svého zástupce. Dal ho obléci do královského pláště, kolem krku mu zavěsil zlatý řetěz a na prst navlékl svůj prsten.
Všichni ho teď museli poslouchat a vážit si ho. Když projížděl egyptskou krajinou a viděl, jak se mu všichni klanějí a oslavují ho, nikdy nezapomněl, že
za toto veliké štěstí musí děkovat jedině Hospodinu. Byl si vědom, že dostal
velký a zodpovědný úkol, který musí poctivě splnit, aby všichni lidé z Egypta
později netrpěli hlady.
Bůh dal Josefovi velký dar – porozumět faraonovým snům. Tento dar ale
nedostal, aby se s ním chlubil, ale aby uchránil faraona a všechny Egypťany
před velkou tragédií. Nikdo z nás asi dar vykládat sny nedostal, ale obdrželi
jsme od Boha spoustu jiných darů. Víš, jaké jsi dostal právě ty? Těmito dary
se nemáme chlubit a vytahovat se s nimi, ale dělat jimi druhým radost.

21. Josef se stará o to, aby Egypťané
neměli hlad
Josef jako správce Egypta nechal v období úrody postavit sýpky a do nich složit obilí. V období hladu pak dohlížel na to, aby si Egypťané i cizinci mohli obilí nakoupit,
a neměli tak hlad.
Josefovy předpovědi o sedmi úrodných a sedmi neúrodných letech byly pravdivé. V Egyptě se urodilo obrovské množství obilí. Lidé ho měli tolik, že by napekli chléb,
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aniž by ho všechen mohli sníst. Josef se svými pomocníky projížděl egyptskou zemí křížem krážem a vyzýval lidi: „Přivezte do skladů všechno obilí,
které máte navíc! Schováme ho do sýpek a skladů, a až bude zapotřebí, společně se o ně rozdělíme!“ Na oslících naložených velkými pytli sváželi lidé
přebytky obilí do skladů. Josef měl plno práce. Neustále musel nechat stavět
nové a nové stodoly. Tolik toho obilí bylo. Lidé byli spokojeni, protože měli
dostatek jídla. A sklady byly plné.
V Egyptě pak skončilo sedm let hojnosti. Nepršelo a nastala velká sucha.
Na vyschlé půdě obilí nerostlo. Tak začalo sedm let neúrody a hladu, které Josef předpověděl. Nikde už nebylo vidět krásná obilná pole. V okolních
zemích lidé neměli co jíst. V Egyptě však tomu bylo jinak. Zde měli obilí na
chléb plné stodoly a sklady. Josef byl zaměstnanější než kdy jindy. Nechal
stodoly otevřít a dohlížel na to, aby si lidé mohli nakoupit obilí, jak kdo
potřeboval.
Brzy se lidé z okolních zemí, které byly rovněž postiženy hladem, doslechli, že v Egyptě snad má být obilí. Přijížděli za Josefem a žádali, aby mohli
odkoupit obilí a dovézt je domů do svých zemí. Tehdy si Josef vzpomněl na
tatínka a na své bratry. Jestlipak nemají také hlad?
Z Josefa, který byl nejdříve vězněm, se stal králem pověřený správce. To
byla pořádná změna. Bůh se o Josefa staral, aby se zase on postaral o Egypťany v době neúrody. Také za tebou posílá Bůh mnoho lidí, aby ti pomáhali.
Potkal jsi dnes někoho takového? Vzpomeneš si, jestli i ty jsi dnes někomu
pomohl?

ÚNOR
22. Josefovi bratři přišli do Egypta nakoupit obilí
Josefovi bratři přišli do Egypta nakoupit obilí. Josef na sobě nedal znát,
že je jejich bratr. Vyžádal si od nich, aby přivedli do Egypta nejmladšího
bratra Benjamína.
Jednoho dne Josefovi oznámili: „Pane, jsou tu nějací cizinci a chtějí nakoupit obilí.“ Josef jim dovolil předstoupit. Když je uviděl, okamžitě poznal, že
jsou to jeho bratři, kteří jej před několika lety prodali egyptským kupcům.
Vůbec s ním tenkrát neměli slitování. Josef je dobře poznal, ale oni ho už
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nepoznali. Když před něj bratři předstoupili, hluboce se uklonili. Aniž by to
tušili, tím, že se mu poklonili, se vyplnil Josefův sen o snopech a hvězdách,
které se mu klaněly.
Teď měl Josef bratry ve své moci. Mohl je docela snadno potrestat za
jejich zlé chování. Klidně je mohl uvěznit nebo nechat zabít. To ale Josef
nechtěl. Přestože se tenkrát postarali, aby pracoval jako otrok, už se na ně
nehněval. Chtěl se k nim zachovat docela jinak a všechno to zlé chování
jim odpustit. Říkal si: „Mám prozradit, že jsem Josef? Ne, ještě to neudělám, nejprve musím vědět, zda jsou stále tak zlí. Ale kdepak je vůbec můj
nejmladší bratr Benjamín? Snad ho také neprodali?“ Rozhodl se, že bratry
vystaví zkoušce.
Josef se tedy zatvářil přísně a ptal se: „Odkud přicházíte?“ Oni odpověděli:
„Ze země Kanaán, pane.“ A vyprávěli mu o svém starém otci, bratru Josefovi,
který již není naživu, a o nejmladším bratrovi, který zůstal doma, a o tom,
jak mají hlad. Josef dělal, že jim nevěří, a přísně jim pravil: „To říkáte jen tak,
abyste mě oklamali. Co když jste vyslaní zvědové a špioni a později nás chcete okrást.“ Bratři se polekali a začali se ospravedlňovat, že jsou poctiví lidé,
kteří nemají žádné zaječí úmysly. Všechna slova však byla zbytečná. Josef jim
řekl: „Uvidím, zda jste mluvili pravdu. Běžte domů a přiveďte nejmladšího
bratra, pak vám uvěřím. Jednoho z vás, Simeona, však vsadím do vězení jako
záruku toho, že se určitě vrátíte.“ A stalo se tak.
Když bratři odešli, doma všechno tatínkovi Jakubovi dopodrobna vysvětlili.
On je vyslechl, ale svého milovaného syna Benjamína pustit nechtěl. Bál se,
že by se mu mohlo stát něco zlého. Už ztratil jednoho syna Josefa, a kdyby
se něco stalo s Benjamínem, to by už neunesl. Nakonec
však přece musel svolit, začaly jim totiž pomalu docházet zásoby obilí. Jakub se se svými syny rozloučil slovy:
„Budu se za vás modlit, aby vás Hospodin ochraňoval.“
Bratři se pak vydali na cestu do Egypta.
Z příběhu jsme se dozvěděli, že se bratři ve svém
chování změnili. Nemysleli jen na sebe. Šli společně do
Egypta, aby odtamtud dovezli obilí pro celou rodinu.
Už se dokázali zastat jeden druhého. Záleželo jim na
druhých. To, že se jim změnilo srdce, však nebyla jejich
zásluha. Bůh sám odstranil z jejich života zlost a závist.
Jak jsi na tom ty? Na kom ti nejvíce záleží? Dokázal by
ses ho zastat?
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23. Josef chtěl zjistit, jestli bratři změnili své
chování a litují toho, co způsobili
Bratři přivedli do Egypta svého nejmladšího bratra Benjamína. Při zpáteční
cestě k Jakubovi je dostihl egyptský dozorce a zjistil, že v pytli s obilím, který vezl Benjamín, byl schovaný stříbrný pohár. Bratři se proto vrátili zpět
do Egypta.
Bratři se opět vydali na cestu a šťastně dorazili do Egypta. Tam také všechno dobře proběhlo. Byli zavedeni do královského paláce. Setkali se opět se
svým bratrem Simeonem. Josef se k nim tentokrát choval přátelsky. Vždyť
měl v sobě velikou radost. Když uviděl Benjamína, radostí plakal. Rychle však
odběhl do jiného pokoje, aby bratři neviděli jeho slzy. Pak jim nechal vystrojit velikou hostinu. Když celí roztřesení vešli k prostřenému stolu, překvapilo
je, že je rozesadili podle věku. „Jak se jen mohl dovědět, jak se po sobě
narodili?“ divili se mezi s sebou. Největší porce dostával na Josefův příkaz
Benjamín.
Po hostině, když všichni usnuli, nechal Josef naplnit všechny prázdné pytle svých bratří obilím a tajně vložit do Benjamínova pytle stříbrný pohár, ze
kterého při hostině pil. Bratři neměli ani tušení, co se stalo. Druhého dne
brzy ráno se vydali na cestu domů. Měli radost, že vše dobře dopadlo. Žádný z bratrů jim nechybí a vezou dostatek obilí pro celou rodinu. Cesta jim
rychle ubíhala. Spěchali, jak jen mohli, aby už byli doma a mohli potěšit otce
Jakuba.
Najednou uviděli, jak k nim z dálky míří jezdec na koni. Když přijel blíž,
poznali v něm služebníka egyptského správce. „Stůjte! Co jste to udělali? Jak
jste se mohli opovážit ukrást stříbrný pohár mého pána?“ křičel, když k nim
odrazil. Bratři se moc polekali. Služebník narychlo prohledal jejich zavazadla.
Rozvazoval jeden pytel s obilím po druhém. Když otevřel pytel, který patřil
Benjamínovi, zaleskl se ve slunci hledaný pohár. Bratři hrůzou strnuli.
Marně se Benjamín obhajoval, že to neudělal. Nic mu nepomohly jeho
prosby o smilování. Musel zpět do Egypta. Bratři to tak ale nechtěli nechat.
Nebyli už tak zlí jako kdysi. Záleželo jim na tom, aby se domů za otcem Jakubem vrátili všichni a Benjamín především. Proto Benjamína neopustili a šli
s ním zpět do Egypta. Chtěli tam prosit Josefa, aby se mohl Benjamín vrátit
k jejich otci. Otec by totiž z velkého smutku umřel.
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Bratřím záleželo jednomu na druhém a především na jejich tatínku Jakubovi. Pán Bůh i nám dal rodiče a sourozence ne proto, abychom se pořád
prali a záviděli si, kdo co má a co umí, ale abychom si pomáhali a dělali tak
radost svým rodičům a příbuzným. Zkus se sourozenci připravit rodičům nějaké překvapení, které jim udělá radost.

24. Josef se dal poznat svým bratrům
Josef se dal bratrům poznat a odpustil jim všechno zlé.
Hospodin změnil srdce Josefa i jeho bratrů.
Josefovi bratři putovali zpátky ke správci Josefovi kvůli
ukradenému stříbrnému poháru, který byl nalezen v zavazadle nejmladšího bratra Benjamína. Nikdo z nich netušil,
že vše, co se stalo, je součástí Josefova plánu, aby zjistil,
jestli se bratři polepšili. Když bratři vešli do Josefova domu, vyslechl si správce Josef služebníkovu zprávu o tom, co se stalo, a prohlásil: „Nikdo z vás
nezůstane v mém otroctví, jen muž, který pohár ukradl.“ Bratři padli před
Josefem na kolena a prosili Josefa o smilování pro Benjamína. Dokonce
vystoupil Juda a statečně prohlásil: „Pokud si zde ponecháš Benjamína, můj
otec zemře smutkem. Prosím, vezmi si místo bratra za otroka mě a on odejde společně s ostatními domů.“
Josef nevěřil svým uším. Jeho bratři dnes byli jinými lidmi než v dobách,
kdy ho bezcitně prodali za otroka a otci namluvili, že je mrtvý. To už Josef
déle nevydržel. Začal velice plakat, že to šlo slyšet po celém paláci. Pak řekl:
„Já jsem Josef. Můj otec ještě žije?“ Ještě nikdy se bratři tak nepolekali jako
právě teď. Nebyli schopni vydat ze sebe ani půl slova. „Tento mocný pán,
tento správce Egypta že je Josef? Josef, kterého jsme neměli rádi a zachovali
jsme se k němu velmi krutě? Za to všechno nás teď určitě potrestá,“ honilo
se jim hlavou. Ale Josef je vybídl: „Pojďte blíž. Nebojte se a nebuďte smutní!
Já už se na vás nezlobím. Všechno jsem vám odpustil. Chovali jste se ke mně
sice velmi zle, ale Hospodin změnil moje i vaše srdce. Já jsem vám to všechno odpustil, protože vím, že bylo v Hospodinově plánu, abych se dostal do
Egypta. Kdyby tomu tak nebylo, tak byste teď neměli co jíst vy ani nikdo jiný
široko daleko.“ Bratři zůstali jako opaření. Josef bratry políbil a objal. Potom
je však rychle poslal domů pro tatínka Jakuba a celou rodinu, která zůstala
v zemi Kanaán, aby se přestěhovali k němu do Egypta. Dal jim s sebou vzác29
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né dary a také krásný vůz. Josef se pak nemohl dočkat, až se jeho tatínek
přestěhuje do Egypta, kde se o něj a celou rodinu bude dobře starat.
Josef se přesvědčil, že bratři litují svého špatného činu. Z celého srdce jim
odpustil. Chtěl na všechno, co bylo zlé, zapomenout. Místo toho, aby bratry
potrestal, povzbudil je a řekl, že je nutné odpouštět. Jen tak spolu lidem
bude dobře.
Když tě někdo ze sourozenců nazlobí – vezme ti hračku, nepočká na tebe
a na kole ti ujede před nosem…, určitě bys mu nejraději ukázal, jak máš silné
ruce. Josef z dnešního příběhu ukazuje, že je lepší, abychom si místo vzájemného oplácení navzájem odpouštěli. Víš, ve které modlitbě se dokonce říká:
Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům…?

25. Jakub přišel s celou rodinou do Egypta a setkal
se se svým synem Josefem
Celá rodina se odstěhovala za Josefem do Egypta. Tatínek Jakub byl vděčný
Hospodinu, že se ještě mohl setkat se svým synem Josefem.
Josefovi bratři se v doprovodu egyptských vojáků vydali do země Kanaán,
aby tatínkovi Jakubovi oznámili radostnou zprávu. Ten je už nedočkavě vyhlížel. A dočkal se. Jakub netušil, že mu jeho synové nesou velmi radostnou
zprávu. Nadšeně mu ji oznámili: „Tatínku, tvůj syn Josef žije! A dokonce je
správcem celé egyptské země!“ Tatínek Jakub jim nechtěl věřit. Když však
viděl krásný vůz a tolik vzácných darů, které přivezli z Egypta, musel dát
svým synům za pravdu. Radostí se smál i plakal zároveň. Tak šťastný ještě
nebyl. „Jedu s vámi do Egypta,“ řekl s velkou rozhodností. „Můj syn Josef
žije,“ opakoval si stále. „Tak ho přece jen uvidím, dříve než zemřu! Hospodine, děkuji ti.“
Zakrátko se Jakub a jeho velká rodina vypravili na cestu. Sbalili si stany a veškerý svůj majetek. Shromáždili svá stáda oveček a jiného dobytka
a vydali se na cestu do Egypta, aby se zabydleli v zemi, ve které žil Josef.
Když byl Jakub nedaleko od Egypta, syn jménem Juda rychle ujížděl napřed,
aby Josefovi oznámil, že je tatínek na cestě. Josef mu pak vyjel naproti ve
faraonově voze. Moc se těšil, až se s tatínkem setká. Jakmile ho uviděl, vysedl z vozu a utíkal k němu. Padl mu kolem krku a plakal dlouho v jeho objetí.
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Tatínek Jakub (Izrael) měl velkou radost. Po tak krásném setkání řekl: „Josefe, můj milý synu, teď už mohu umřít, když jsem tě viděl živého.“
V Egyptě, v té cizí zemi, ve které byl Josef královským správcem, zůstal
pak Jakub se svými dětmi, vnuky a celým majetkem. Bydlel v krajině, která
se nazývala Gosen. Celá Jakubova rodina se pak nazývala Izraelité, protože Jakub měl ještě jedno jméno – Izrael, které mu dal Hospodin. Josef se
o ně staral. Kdyby nebylo jeho, museli by jistě všichni zemřít hlady. Josef je
zachránil před jistou smrtí. Všichni věděli, že všechno zapadá do Hospodinova plánu.
Jakub děkoval Hospodinu za to, že mohl na vlastní oči vidět svého syna
Josefa. Myslel si totiž, že ho už nikdy neuvidí. Bůh ho však překvapil. Dokázal
bys Pánu Bohu v modlitbě poděkovat za rodiče, sourozence, za to, že jste se
všichni spolu, že jste se například šťastně vrátili z výletu, že máte kde bydlet…?

v

BREZEN
26. Izraelský národ se během let v Egyptě rozrostl
Izraelité se zabydleli v Egyptě. Mezitím se na trůně vystřídalo mnoho
faraonů. Jeden z nich však Izraelity neměl rád a bál se jich. Rozhodl se, že
z Izraelitů udělá své otroky.
Jakub se se svými syny a jejich rodinami zabydlel v egyptské zemi. Hospodin jim žehnal. Měli dostatek jídla i místa, na kterém mohli spokojeně pást
velká stáda ovcí, koz a jiného dobytka. Žilo se jim krásně, a tak zapomněli na
zemi Kanaán, kterou jim Hospodin dal, aby se do ní vrátili a v ní šťastně žili.
Pomalu zapomínali i na to, že se tak mají dobře díky Hospodinovu požehnání.
Uplynulo mnoho let. Umřel starý Jakub, bohatý a moudrý Josef i všichni
jeho bratři. Jakubova rodina, které se říkalo Izraelité, stále bydlela v Egyptě.
Izraelité však nebyli u Egypťanů ani trochu oblíbeni. Dostali od nich posměšnou přezdívku „Hebrejové“, to znamená „lidé z druhé strany“, tedy cizáci,
kteří vypadají jinak než oni. Hebrejové měli skutečně jiné, tmavší tváře, nosili jiné oblečení, měli jiné zvyky, mluvili jinou řečí a hlavně věřili v jediného
Boha Hospodina. Egypťané si představovali, že bohů je mnoho a mají lidskou
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či zvířecí tvář a každý z nich se stará o rozdílný úkol. Za největšího a nejdůležitějšího boha považovali faraona. Tomu se klaněli a vzdávali mu úctu.
Hospodin Izraelitům žehnal, rodilo se jim stále mnoho dětí. Jenže z Izraelitů žijících v Egyptě, kterým se dařilo a bylo jich čím dál více, neměl radost
nový vládce Egypta – faraon. Přepadl ho strach: „Těchto Hebrejů bude co
nevidět více než nás Egypťanů! Co když se z izraelských chlapců, až vyrostou, stanou silní vojáci a ve válce se spojí s našimi nepřáteli?! Co s námi
bude?“ Faraon si proto lámal hlavu, co by Izraelitům provedl, aby k něčemu
takovému nedošlo. Takto přemýšlel: „Mám je vyhnat ze země? Ne, to by
bylo nemoudré. Zbavil bych se užitečných poddaných.“ Faraon chtěl Izraelity
využít ke svému prospěchu. Pak si řekl: „Uděláme z nich naše otroky. Budou
muset dělat těžkou práci – stavět vlastníma rukama města s vysokými budovami. Určitě se jim pak nebude rodit tolik dětí.“ Jak hloupý byl faraon; myslel
si, že díky svým nápadům zabrání Hospodinu, aby Izraelitům žehnal a chránil
je.
Faraon přímo zuřil, že je Izraelitů čím dál více. Byl sice bohatší než oni, měl
krásný palác, zlaté náramky, spoustu služebníků, jeho bohatství bylo ale ve
věcech. Izraelité byli bohatí jinak. Narodila se jim spousta dětí a měli Hospodinovo požehnání a to je mnohem větší bohatství než všechno faraonovo
zlato a stříbro. I my se můžeme společně radovat jeden ze druhého, z toho,
že máme sourozence, kamarády, že si můžeme společně hrát apod. Vždyť
to, že se máme rádi a je nám spolu dobře, je vzácnější, než kdybychom měli
třeba kolo ze zlata nebo značkové oblečení.

27. Faraon udělal z Izraelitů své otroky, kteří
museli těžce pracovat
Z Izraelitů se stali otroci. Museli těžce pracovat. Faraon dokonce nařídil,
aby všichni narození izraelští chlapci byli usmrceni.
Všichni izraelští muži, staří i mladí, pracovali jako faraonovi otroci. Byla
to práce těžká a špinavá. Museli kopat hluboké a dlouhé kanály, budovat
silnice a stavět domy. Faraon nařídil, aby postavili dvě velká města, o kterých
se bude mluvit široko daleko, jak jsou krásná a slavná. Za tím účelem byli
Izraelité přinuceni vyrobit celé hory cihel. Jedni otroci vybírali na březích
řeky Nil těžké hliněné bahno, jiní je odnášeli na zádech v těžkých nádobách
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k jiným otrokům. Ti z bahna dělali cihly. Aby byly cihly pevnější, míchali do
bahna slámu. Další otroci cihly sušili na slunci nebo vypalovali ve velkých
pecích. Hotové cihly pak otroci odnášeli na staveniště, kde časem vyrostla
obrovská pyramida. Otrok, který nemohl unést těžký kámen nebo si chtěl
odpočinout, dostal ránu od egyptských dozorců, kteří stáli Izraelitům za zády
s holí a bičem.
Jenže čím hůře se s Izraelity zacházelo, tím více se jim
rodilo dětí. Faraon dostal znovu strach. Když nevyšel první plán, vydal jiné nařízení. Svolal všechny porodní báby
a přikázal jim: „Když se některé izraelské ženě narodí
miminko a bude to chlapec, usmrťte ho. Bude-li to děvče, ať zůstane naživu.“ To byl hrozný rozkaz! Porodní
báby ale faraona neposlechly. Věděly, že to není dobré nařízení. Raději poslouchaly Hospodina a nechávaly
chlapce naživu. Faraon se proto velmi rozzlobil a poručil všem Egypťanům: „Každého chlapce, který se narodí
Hebrejům, hoďte do řeky Nil, děvčata nechte naživu!“
Faraon si myslel, že tentokrát už na Hospodina vyzraje.
Je pravdou, že Izraelité se měli skutečně zle, museli těžce pracovat jako
otroci a báli se, co s nimi bude. Hospodin to však všechno viděl a slyšel.
Faraon je trápil a pronásledoval, ale Hospodin je chránil a dával jim sílu, aby
vydrželi. Měl dokonce připravený plán k tomu, aby všechny Izraelity vysvobodil z otroctví a vyvedl z Egypta do země Kanaán. O něm si začneme povídat příště.
Být otrokem je něco zvláštního. S otrokem zachází jeho pán jako se svým
majetkem. Otrok musí poslouchat na slovo rozkazy svých nadřízených, musí
těžce pracovat bez dostatku jídla. Nemůže si skoro nikdy odpočinout. V naší
zemi otroctví není. Máme velké štěstí, protože v některých zemích i z dětí
dělají otroky, kteří musejí chodit do továren, obsluhovat v domácnosti. Majitelé si s nimi mohou dělat, co se jim zamane. Musíme se za ně moc modlit.

28. Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí – stal se
z něj egyptský princ
Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí. Jeho maminka ho položila v košíku
do řeky Nil. Hospodin Mojžíše chránil a z Mojžíše se stal egyptský princ.
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V té době, kdy Izraelité museli těžce pracovat jako otroci v Egyptě, se stalo něco velmi důležitého. Do jedné rodiny se narodilo třetí miminko, které
mělo pro všechny Izraelity velký význam. Když ho jeho maminka Jokebed
porodila a zjistila, že je to chlapec, byla velice smutná. Víte proč? Faraon
totiž rozkázal svým vojákům, aby všechny narozené izraelské chlapce hodili
do řeky Nil. Když maminka viděla, jak je chlapec krásný, nechtěla, aby mu
někdo ublížil, a skrývala ho před vojáky. Dlouho ho ale takto ukrývat nemohla, protože pláč miminka nejde utajit. Co si teď počít? Napadlo ji, že pro
chlapečka vyrobí košík, ve kterém by plaval po vodě jako na loďce. Pustila
se do práce. Upletla košík z rákosí, vymazala ho pryskyřicí a asfaltem, aby
se dovnitř nedostala voda. Se slzami v očích pak miminko uložila do košíku
a položila jej do rákosí na břehu řeky Nil. Jeho starší sestra Miriam dostala za
úkol se postavit opodál, aby dávala pozor, co se bude s děťátkem dít.
Miriam brzy zaslechla, jak se k řece blíží hlouček krásně oblečených mladých dam. Byly to služebnice, které doprovázely faraonovu dceru – princeznu. Ta se chtěla v řece Nil vykoupat.
Miriam se prudce rozbušilo srdce, když uviděla, že se princezna zastavila
u řeky a ukazovala na místo s košíkem. „Podívejte se,“ řekla princezna, „tam
v rákosí leží košík. Přineste ho.“ Jedna její otrokyně se brodila kousek vodou,
vzala košík a podala ho princezně. Když ho princezna otevřela, uviděla krásného kloučka, který plakal. I když poznala, že je to miminko Izraelitů, a těch
si Egypťané nemají všímat, hned se do něj zamilovala a chtěla si ho nechat.
Miriam, která zatím byla tichá jako myška a krčila se v úkrytu za rákosím, sebrala odvahu, přišla k princezně a zeptala se jí: „Chtěla byste pro toto
miminko nějakou chůvu?“ „Ano,“ řekla princezna. Miriam na nic nečekala a přivedla svou maminku. Princezna pak mamince
Jokebed svěřila chlapce, kterému dala jméno Mojžíš.
To znamená „vytažený z vody“.
Mojžíšova maminka musela mít velkou důvěru
v Boha, že se o Mojžíše postará, když tak malé miminko uložila do košíku mezi rákosí. A Hospodin Mojžíše
opravdu ochránil. Poslal k němu princeznu, která ho
měla moc ráda a starala se o něj. O nás se také starají
nejen rodiče, ale i Bůh. Rodiče s námi přece nejsou pořád. Bůh ale ano. Dokážeme mu za to poděkovat?
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29. Mladý Mojžíš zabil Egypťana, a proto musel
uprchnout
Mojžíš věděl, že je Izraelita. Jednoho dne viděl, jak Egypťan bije izraelského otroka. Chtěl otroku pomoci, a tak Egypťana zabil. Musel proto uprchnout daleko, kde ho nikdo neznal.
Faraonova dcera přijala Mojžíše za svého syna, takže byl vychováván jako
princ ve faraonově paláci. Dostal krásné šaty, jedl nejvybranější jídla a obsluhovali ho otroci. Ve faraonově paláci se s ostatními princi naučil číst a psát
egyptské hieroglyfy.
Když byla volná chvíle, rád se projížděl na koni nebo se jen tak potloukal ulicemi. Stále častěji vyhledával místa, kde Izraelité museli pracovat jako
otroci. Dozvěděl se totiž, že je také Izraelita – tedy patří mezi ně. Když byl
jednou na procházce, uslyšel křik. Byl to izraelský muž. Určitě nepracoval
dost rychle a teď ho nějaký Egypťan tloukl holí. Mojžíš se velice rozhněval.
Dobře se kolem sebe rozhlédl. Když neviděl nikoho nablízku, skočil po Egypťanovi a zabil ho. Egypťan ležel na zemi mrtev. Mojžíš si uvědomil, co udělal,
a dostal strach. Co kdyby se o jeho skutku dozvěděl samotný faraon! Mojžíš
rychle vyhrabal díru do písku, položil do ní mrtvého muže a zase ho pískem
zasypal. Když byl hotov, vypadalo to místo, jako by se tam nic nestalo. Mojžíš
si myslel, že ho nikdo neviděl a nikdo se o tom nedozví. Kráčel pak pomalu
zpět k paláci. Jeho srdce tlouklo jako o závod. Věděl, že to, co udělal, nebylo
správné.
Druhého dne šel Mojžíš opět na procházku a zase slyšel křik. Byli to dva
izraelští muži, kteří se spolu hádali a začali se dokonce i prát. Mojžíš zesmutněl a myslel si: „Přece proti sobě nemůžou bojovat dva Izraelité, vždyť ti
by si měli spíše pomáhat.“ Proto se obrátil na jednoho z mužů a řekl mu:
„Zastavte, vždyť jste oba Izraelité. Proč se bijete?“ Muž se na Mojžíše drze
podíval a odpověděl: „Kdo si myslíš, že jsi? Do toho ti nic není. Ty nejsi naším
pánem! Nebo mne chceš také zabít jako včera toho Egypťana?“ Mojžíše tato
slova velice polekala! Myslel si, že o včerejší události s Egypťanem nikdo neví,
a zatím se to rozšířilo mezi všechny lidi. Určitě o tom ví i faraon… Ano, faraon
už to věděl. Okamžitě poslal vojáky, aby Mojžíše zajali a odsoudili k smrti.
Vojáci však přišli pozdě, protože Mojžíš utekl. Utekl daleko do světa.
Mojžíš si myslel, že nikdo neviděl zločin, který udělal. Ale lidé to viděli
a Bůh také. Když my provedeme něco špatného, víme, jak se těžko přizná35
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váme, nechceme říci pravdu a nejraději bychom se schovali, aby nás nikdo
neviděl. Určitě jste to zažili na vlastní kůži. Mrzí-li nás naše chování, máme
poprosit Pána Boha o odpuštění a jít za tím člověkem, kterému jsme ublížili.

30. Mojžíš se při útěku skryl u kněze Jitra a potom
pásl jeho stáda ovcí
Mojžíš putoval pouští, až se dostal k jedné studni. Přišly sem také dívky.
Mojžíš jim pomohl před cizími pastýři a ony ho za to přivedly ke svému otci
Jitrovi. Mojžíš u Jitra pracoval jako pastýř.
Mojžíš už nebyl princem. Protože udělal špatnou věc – zabil člověka,
musel utéct z Egypta někam, kde ho nikdo neznal. Dostal se tak do cizí země,
kde byly vysoké hory. Tato země se jmenovala Midjan. Zastavil se u jedné
studny. Přišel zrovna ve chvíli, kdy ke studni přišlo sedm dívek se stádem
oveček. Chtěly jim dát napít. Tu najednou přišli cizí pastýři. Měli také stádo
ovcí a začali dívky od studny odhánět. „Už ať jste odtud pryč,“ řekli, „nejprve se musejí napít naše ovce. Počkejte si, až budeme hotoví.“ Dívky se
bály a rychle mužům uvolnily místo. Když Mojžíš viděl, jak drzí jsou ti muži,
rozhněval se. Postavil se proti nim a zakřičel: „Ať jste okamžitě pryč! Hněte
sebou. Ty dívky tu byly první, a proto mají právo dát jako první napít svým
ovečkám. Neodvažujte se jim ještě ublížit!“ Zavolal dívky zpět a pomohl jim
postarat se o ovečky. Když byly hotové, vydaly se na cestu domů k tatínkovi
Jitrovi. Vzaly s sebou Mojžíše.
A tak se Mojžíš dostal do domu starého kněze Jitra. Pozvali ho na večeři
a poskytli mu i nocleh. Nakonec u nich zůstal bydlet několik let. Dokonce se
oženil s jednou z jeho sedmi dcer, Sipporou. Mojžíš tu pilně pracoval. Každý
den vyháněl ovce na pastvu. Vyhledával pro ně šťavnatou trávu, chránil je
před divokou zvěří a vodil je ke studni, kde jim načerpal vodu. Pastýřský život
mu přirostl k srdci a myslel si, že pastýřem zůstane až do smrti. Vždyť už byl
pokročilého věku.
Mojžíš se za tu dobu, co se staral o ovečky tchána Jitra, hodně změnil. Dříve byl bohatým princem, ale nyní byl jen chudým pastýřem. Dříve žil pohodlně, teď však musel každý den pracovat. Dříve se také snadno rozhněval
a zlobil, teď se však naučil být trpělivý a vytrvalý.
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Co dobrého Mojžíš v tomto příběhu vykonal? Vzpomeneš si, kdy jsi se i ty
zastal kamaráda nebo sourozence, kterému se někdo posmíval (kvůli brýlím,
rovnátkám, že chodí do kostela) nebo se k němu choval špatně (předbíhal
v řadě na oběd, schoval mu hračky či boty apod.)? Zastat se ale neznamená
někoho zbít, boxovat s ním, ale říci, jak se věci mají. Vyžaduje to odvahu
a někdy i pomoc od dospělých lidí.

DUBEN
31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře
Když jednou Mojžíš pásl ovce, uviděl v dálce hořící keř, který však neshořel. Z keře na něj promluvil Hospodin, který mu řekl, aby se vrátil do Egypta a vysvobodil Izraelity z otroctví.
Jednoho dne, když hnal Mojžíš ovce na pastvu, dostal se na vysokou horu
Choreb a uviděl tam něco podivného. Hořel tam keř. Divné bylo to, že keř
hořel, ale neshořel. Jeho listí i větve se ani trochu nezměnily. „Ale to je přece
zázrak,“ pomyslel si Mojžíš. „Na to se musím podívat zblízka.“ A zvědavě se
blížil k ohni. Najednou uslyšel hlas, který volal: „Mojžíši, Mojžíši!“ Byl to hlas
Hospodina, který vycházel z hořícího ohně. Mojžíš hned odpověděl: „Tady
jsem.“ Hospodin řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj si opánky z nohou, neboť
místo, na kterém stojíš, je svaté.“ Pak pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce,
já jsme Bůh Abrahámův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův.“ Mojžíš si uvědomil, že
k němu mluví Hospodin. Proto si zakryl tvář, jako by se na něj bál podívat.
Hospodin mu dále řekl: „Slyšel jsem křik a nářek svého lidu, který je v egyptském otroctví, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil
z ruky Egypťanů a vyvedl je z Egypta do země úrodné a krásné, do země
oplývající mlékem a medem, do země Kanaán. Jdi tedy, Mojžíši, já tě posílám
k faraonovi, abys můj lid, Izraelity, vyvedl z Egypta do země, kterou jsem jim
slíbil. Lidem, kteří se budou ptát, jak se jmenuje ten, který tě posílá, řekni, že
mé jméno je ,Jsem, který jsem‘.“
„Já ne, Hospodine,“ pospíšil si Mojžíš s prosbou. „Neposílej mě, prosím
tě. Já nic neznamenám. Nedokážu to. Oni mi neuvěří.“ „Já budu s tebou,“
přislíbil Hospodin. „S mou pomocí se ti to podaří. Přivedeš můj lid právě na
tuto horu, aby mi zde sloužil.“ Mojžíš se nechtěl vracet do Egypta. Snažil se
pokračovat ve výmluvách, ale Hospodin všechny jeho námitky vyvracel. Hos37
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podin jej nepřestal povzbuzovat, aby se ničeho nebál, vždyť se o něj postará
a pošle mu dokonce na pomoc bratra Árona. Mojžíš Hospodinu nakonec
uvěřil a pevně stiskl v ruce hůl, kterou mu daroval Hospodin. Touto holí měl
před faraonem předvést zázračné věci, aby poznal, že Hospodin skutečně
existuje a má velkou moc.
Když pak utichl Hospodinův hlas a keř už nehořel, Mojžíš zahnal stádo do
ovčince a šel domů. O ovce se teď bude muset starat někdo jiný, když Mojžíš dostal takové poslání – pomoci Izraelitům, aby se z egyptského otroctví
mohli dostat do nové zaslíbené země. Mojžíš pak doma pověděl své manželce a dětem, co všechno se mu přihodilo. A tak se začali chystat na dalekou
cestu do Egypta.
Verunka často doprovází babičku Růženku do kostela. „Když babička přijme Pána Ježíše,“ vypráví Verunka, „dívám se na svatostánek a hovořím s Ježíšem. Prosím ho, aby vložil do mého srdce světlo a lásku… pak poslouchám
v srdci, co mi chce říci. Když skončí mše svatá, svěřuji babičce všechno, co
mi Ježíš řekl. Každý den mi Ježíš říká něco jiného. Třeba: ,Udělej radost své
sestře, hraj si s ní!‘ Nebo: ,Všimni si, že je tvá maminka unavená… Pomoz jí
trochu!‘“ Náš Bůh, který nás má rád, mluví nejen k Mojžíšovi, babičce Růžence, Verunce, ale i k tobě. Mluví k tobě nejen při mši svaté, ale i přes den.
Mluví k tobě i teď a chce, abys věděl, že tě má rád. Má velkou radost, když si
na něj uděláš čas, chceš být chvilku s ním a slyšet, co ti říká.

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 pověděli jim, že Hospodin chce, aby všichni mohli brzy vyjít z Egypta do
nové země Kanaán. Lidé byli nadšeni takovou zprávou a volali: „Konečně už
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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 velikém 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 jím 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.
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.

33. Na Egypt přišlo deset ran
Protože faraon nechtěl Izraelity propustit z otroctví, dopustil Hospodin,
aby na Egypt dolehla těžká trápení – říkáme jim deset egyptských ran.
Egyptský faraon nechtěl za nic na světě Izraelitům povolit, aby odešli
z Egypta, třebaže na něj Áron s Mojžíšem naléhali. Hospodinu na Izraelitech
záleželo, a proto poslal na Egypt deset těžkých trestů, které měly faraona
přinutit, aby své rozhodnutí změnil a nechal Izraelity odejít do země, kterou
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má pro ně Hospodin připravenou. Tyto tresty se však Izraelitům vyhnuly.
Podle Bible těmto trestům říkáme deset egyptských ran.
Nejprve byla v Egyptě všechna voda proměněna v krev a lidé se nemohli ničeho napít. Pak najednou kde se vzalo, tu se vzalo, skákalo po ulicích,
v domech a všude, kam se jen mohly dostat, obrovské množství kvákajících
žab. Nikde nebyl ani kousek místa, kde by měli lidé od žab pokoj. To už se
faraon začal bát. Dal si zavolat Mojžíše a Árona. „Nechám izraelský národ
vyjít, ale nejprve se postarejte o to, aby zmizely ty odporné žáby,“ řekl jim.
Mojžíš se radoval. Modlil se k Hospodinu a všechny žáby pomřely. Když trest
pominul, přestal se faraon bát a řekl: „Slíbil jsem sice,
že nechám Izraelity odejít, ale neudělám to. Všichni
zůstanou tady.“ A tak přišel další trest. Přilétli komáři,
kteří bodali lidi a neušetřili ani královsku rodinu. Faraon
zase sliboval, že pustí Izrael, ale jakmile trest pominul,
svůj slib nedodržel.
A tak se Egyptu dařilo ještě hůř, ale zavinil to sám
faraon svým lhaním. Onemocněla a pak i uhynula
všechna zvířata – krávy a ovce, kromě těch, které patřily Izraelitům. Onemocněli dokonce i samotní Egypťané.
Na jejich tělech se objevily vředy, které velice bolely.
Pak nastalo krupobití, které všechno poničilo. Obilí bylo
pomlácené, listy ze stromů otlučené. K tomu přilétly
kobylky, že z nich byl úplný mrak. Spustily se na zem a požraly všechno listí,
trávu a květy. Faraon však ani teď nechtěl poslechnout. Najednou se setmělo, že nebylo vidět ani na krok. Sice bylo poledne, ale slunce nesvítilo. Tahle
tma trvala tři dny. Lidé seděli pospolu, byli ustrašení a neodvažovali se vyjít
na ulici. Faraon celý zoufalý seděl ve svém paláci, ale stále ještě nechtěl udělat to, co po něm Hospodin žádal – propustit Izraelity z otroctví. Hospodin
proto dopustil poslední trest, který dovedl faraona k tomu, aby jim konečně
dovolil svobodně odejít.
Všiml sis v příběhu, jak Hospodin chránil Izraelity, kteří mu věřili? Tresty,
které přišly na Egypťany, se jim vyhnuly. Nebyla to nějaká náhoda či štěstí.
Izraelité totiž věřili Hospodinu a ten se o ně skutečně staral. Bůh se stará také
o každého z nás. Pomáhá nám a chce, abychom věděli, že je stále s námi
a má nás moc rád. I když budeš smutný a budeš se něčeho bát, uvědom si, že
Pán Ježíš je s tebou a slyší všechno, co mu říkáš.
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34. Před odchodem z Egypta slavili Izraelité večeři,
které se říká Pascha
Izraelité beránkovou krví potřeli prahy svých domů. Tak se zachránili před
desátou ránou. Po této ráně, která zasáhla také faraonova syna, dovolil
faraon Izraelitům odejít z Egypta.
Po devíti ranách musel přijít poslední trest, nejhorší ze všech, které dosud
byly. Stalo se to jednoho večera. Lidé v Egyptě se ukládali ke spánku a vůbec
netušili, že by se v noci mohlo dít něco neobvyklého. Nikdo z Izraelitů však
spát nešel. Naopak, všichni se dobře oblékli, aby jim po cestě nebylo zima,
protože se chystali vyjít z Egypta. Všechno, co si chtěli vzít s sebou, dobře
zabalili. Museli se připravit na dalekou cestu. Hospodin totiž řekl Mojžíšovi:
„Tuto noc Izraelité vyjdou z Egypta do zaslíbené země Kanaán. Nejprve však
ať každá rodina povečeří beránčí maso s chlebem. Krví z beránka potře prahy dveří.“ V každém domě maminky pekly nekvašený chléb. Tatínkové zabili
beránka a nechali jej upéct nad ohněm. Takové jídlo pak připravili na stůl.
Bylo to jako na sváteční hostině. Však to také byl svátek, protože tu noc měli
být všichni Izraelité svobodní. Slavili svátek osvobození.
Než však začali večeřet, potřel otec rodiny beránkovou krví prahy dveří
přesně tak, jak jim to Mojžíš řekl. Tu noc přišel poslední, nejkrutější trest.
Z nebe sestoupil anděl. Procházel všechny ulice a domy. A kam přišel, tam
zemřel v rodině nejstarší syn. Najednou ležel mrtvý v posteli. Anděl přišel
i k domům, kde bydleli Izraelité. Jejich domky byly malé a chatrné. Klidně
by vešel dovnitř a usmrtil nejstaršího syna. Ale neudělal to. Když přišel ke
dveřím a uviděl na nich krev z beránka, šel pryč. Tak mu to Hospodin nařídil:
„Kde bude na dveřích beránkova krev, tam nevstupuj.“ Anděl se pak vrátil
zpět do nebe. Izraelité byli šťastní. Hospodin je zachránil před smrtí.
A Egypťané? Ti byli velice smutní. V každé rodině byl totiž někdo mrtvý,
proto všichni velice plakali. Egypťané věděli, proč se tak stalo. Mohl za to
jejich faraon, protože nechtěl pustit Izraelity z Egypta. Teď na ně padl veliký
strach. I faraon se velice bál. Umřel mu totiž jeho nejstarší syn, který po
něm měl vládnout. Faraon proto zvolal: „Vezměte si, co chcete, jen rychle
odejděte!“ Na to Izraelité čekali. Když se rozednělo, dlouho se nerozmýšleli
a vydali se na cestu do zaslíbené země. Šli se svými dětmi, zvířaty a všemi
potřebnými věcmi. Měli velkou radost. Byli svobodní a mířili do zaslíbené
země – do krásného Kanaánu.
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Hospodin řekl Mojžíšovi, aby si tuto událost připomínali každý rok v tom
čase. Neměli tak nikdy zapomenout, že Bůh zachraňuje. Proto i my slavíme
každý rok Velikonoce. Na Bílou sobotu si proto v kostele připomínáme, že
tak jako byli tehdy pro Boha důležití Izraelité, tak je pro něj důležitý každý
z nás.

v

KVETEN
35. Izraelité prošli suchou nohou přes Rudé moře
Izraelity pronásledovalo faraonovo vojsko. Izraelité došli
k moři a volali k Hospodinu o pomoc, ten udělal zázrak:
moře se rozdělilo na dvě části a Izraelité mohli projít na
druhý břeh.
Egyptský faraon nakonec Izraelity propustil. Byla teď
před nimi dlouhá cesta. Po třech dnech putování, když
přišli k moři, uslyšeli za svými zády hluk. Copak se to dělo?
Z dálky zahlédli koně a vozy, na kterých přijížděli egyptští
vojáci v čele s jejich zlým faraonem. Faraon totiž litoval
toho, že dovolil Izraelitům odejít, a teď je chtěl zahnat
zpět. Izraelité se moc polekali a začali plakat a naříkat.
Nevěděli totiž, co s nimi bude. Před nimi se rozprostíralo moře a z druhé
strany se blížil zlý faraon se svými vojáky. Mojžíš věřil Hospodinu. Stoupl si
na vysoký kámen a začal všechny nahlas povzbuzovat: „Nebojte se přece!
Vždyť se o nás Hospodin stará. Nemusíme vůbec proti vojsku bojovat! Uvidíte, Hospodin nás zachrání! Pojďte za mnou!“ Všichni spěchali za Mojžíšem
a Mojžíš šel k moři a modlil se k Hospodinu.
Moře bylo hluboké a jeho vlny se zvedaly vysoko k nebi. Mojžíš napřáhl
ruku s holí nad vodou, to mu totiž řekl Hospodin, aby udělal. Zvedl se pak
vítr, který rozehnal vodu na dvě strany. Tak vnikla v moři cesta, kterou mohli
Izraelité projít. První přešel Mojžíš, za ním šli všichni ostatní.
Když se faraon a jeho vojáci přiblížili k moři a rozhlédli se, byli celí bez
sebe. Uviděli, jak Izraelité procházejí mezi dvěma vodními stěnami! Faraon
i vojáci byli tak rozzlobeni, že je nenapadlo, jaký zázrak se tu stal. „Kupředu!“
zakřičel faraon. „Musíme je dohonit! Pak jim ukážeme! Všechny je pobijeme.“ A pak vjel se svým krásným vozem na cestu středem moře a vojáci za
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ním. Jak nejrychleji mohli, tak se hnali za Izraelem. Když byli uprostřed moře,
Izraelité už stáli na druhém břehu. Egypťané je však dohonit nemohli. Hospodin tehdy řekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad moře.“ Jakmile to Mojžíš udělal, voda se v tu ránu vrátila nazpět. Zavalila koně, vojáky i faraona. A tak už
nebylo vidět nic než samou vodu. Všichni vojáci i koně se utopili. Už nemohli
Izraelitům škodit.
Teď byl izraelský národ svobodný. Jak se lidé radovali! Na břehu moře
slavnostně jásali a tančili. Zpívali i píseň, kterou složil Mojžíš. Děkovali v ní
Hospodinu těmito slovy: „Chvalte Hospodina, protože je dobrý. Utopil koně
a vojsko v moři. Hospodin je naším králem.“
Izraelité si mysleli, že jsou v pasti a bude s nimi amen, ale Bůh je zázračně
vysvobodil. Izraelité si uvědomovali, že ten, kdo je zachránil, byl Hospodin,
a byli mu za to náležitě vděčni. I my, když nevíme kudy kam, nevíme, jak
něco dopadne, prosíme Boha, aby nám pomohl… Modlíme se za to, aby se
například podařilo vystoupení, které nás čeká, prosíme za to, aby se někdo
uzdravil, aby tatínek přijel šťastně domů… Když nás Bůh vyslyší a vystoupení
se podaří, lidé se uzdraví a tatínek už je s námi doma, nezapomínáme za to
Pánu Bohu poděkovat?

36. Během cesty pouští zakusili Izraelité, že se o ně
Hospodin stará
Během cesty pouští zakusili Izraelité, že se o ně Hospodin stará. Když Mojžíš udeřil holí do skály, vytryskla z ní voda.
Izraelité díky Hospodinově pomoci prošli mořem po souši, a tak unikli zlému egyptskému faraonovi. Konečně byli svobodní a mohli putovat dál do
zaslíbené země Kanaán. A jak poznali, kudy mají jít? Následovali Mojžíše.
Mojžíš kráčel vpředu s holí v ruce. Ale ani on nevěděl, kudy se do této země
jde. Neměl mapu ani navigátory. Mojžíš ale vlastně nepotřeboval znát cestu, nešel totiž úplně první. Víš, kdo šel první? Hospodin. Ve vzduchu visel
z modravého nebe dolů mrak, který vypadal jako sloup. Šel před putujícími
Izraelity a ukazoval jim cestu. V tomto oblaku byl sám Hospodin. Tedy sám
Hospodin šel před Izraelity po cestě do slíbené země, ukazoval jim cestu
a dobře se o ně staral. Lidé nemuseli mít vůbec strach. Nemohlo se jim přihodit nic zlého.
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Ale přesto Izraelité často Hospodinu nevěřili. Byli pořád nespokojení.
Museli totiž projít pouští. A jak určitě víte, na poušti je velké horko, a kam
oko dohlédlo, všude je jen písek, kamení a suché, tvrdé, rozpálené skály.
Když Izraelité takovou pouští putovali dlouho, dostali velikou žízeň, ale široko daleko nebyla voda, aby se napili. Skupina rozzlobených mužů obstoupila
Mojžíše. Vyhrožovali mu se zaťatými pěstmi a křičeli: „Proč jsi nás vyvedl
z Egypta? Jen proto, abychom zemřeli na poušti i s našimi dětmi a zvířaty?“
Někteří z nich dokonce brali do rukou kameny, mířili na Mojžíše a chtěli ho
zabít, pokud jim nedá vodu, které by se mohli napít. Mojžíš si před ně stoupl
a řekl jim: „Proč se se mnou chcete hádat? Kdo vás vyvedl z Egypta? Nebyl
jsem to já, ale Hospodin. Svým reptáním ukazujete, že mu nevěříte. Zkoušíte
jeho trpělivost.“ Po těch slovech odešel Mojžíš do samoty a tam se takto
nahlas modlil k Hospodinu: „Hospodine, co mám s těmito lidmi dělat? Vždyť
mě chtějí ukamenovat!“ Hospodin tehdy řekl Mojžíšovi: „Jdi k Izraelitům,
vezmi do rukou hůl a udeř s ní do skály. Z toho místa vytryskne voda.“ Mojžíš Hospodina poslechl. Když stoupal na skálu, všichni Izraelité na něj měli
upřeny oči. Mojžíš pak zvedl hůl a vší silou udeřil do tvrdé skály. A vtom ze
skály vytryskl proud křišťálové vody. Každý, kdo to viděl, musel uznat, že se
stal zázrak. Všichni, kteří předtím reptali a stěžovali si na Mojžíše a nevěřili
Hospodinu, se zastyděli. Vody bylo dostatek. Každý se mohl napít do sytosti
a nabrat si i do zásoby. Hospodinu se však nelíbilo, že jsou Izraelité tak netrpěliví a stále na něj
zapomínají. Proto dopustil, aby se jim cesta do
země Kanaán prodloužila – museli pak putovat
o čtyřicet let déle.
Voda je velký Boží dar. Ne všude na světě je
samozřejmé, že je v domě kohoutek, ze kterého
teče voda, a dokonce voda teplá či studená. Jsou
místa, kde lidé nemají co pít nebo si pro vodu
musejí chodit s kbelíkem daleko, třeba i několik
kilometrů. Někteří lidé dokonce na vodu musejí
čekat, až ji přivezou ve velkém autě. Za všechno, co máme – vodu, jídlo, oblečení, střechu nad
hlavou –, musíme být Pánu Bohu vděční. Vždyť
všechno dobré v životě dostáváme od něho.
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37. Izraelité od Hospodina dostali pravidla pro život
Izraelité dostali od Hospodina pravidla pro život, kterým říkáme desatero
Božích přikázání. Největším přikázáním bylo, aby měli Hospodina na prvním místě.
Izraelité pokračovali dál ve svém putování do země Kanaán. Cestu jim
ukazoval Hospodin ukrytý v oblačném sloupu. Tak se dostali do kraje, kde
byla hora jménem Sinaj. U ní se lidé zastavili, aby si na nějaký čas odpočinuli
a hlavně uspořádali velikou slavnost. Tatínkové, maminky i všechny děti si
oblékli, co měli nejhezčího, a všichni přišli na slavnost. Ptáte se na jakou
slavnost? Mohli bychom říci slavnost deseti přikázání. Mojžíš se totiž vydal
na horu Sinaj a tam se setkal s Hospodinem. Když se vrátil, oznámil všem
Izraelitům to, co mu Hospodin řekl. Bylo to deset přikázání neboli pravidel,
která mají všichni zachovávat, aby byli šťastní.
Tato pravidla byla především pro dospělé, ale pro děti z nich platila tato:
Za prvé – Hospodin je náš Bůh. Jen jemu musíme věřit a jemu se máme
klanět. To on vyvedl Izraelity z egyptské země a on je všemohoucí. Za to
musíme být Hospodinu stále vděční. Za druhé – nesmíme špatně používat
jeho jméno. Nesmíme se mu smát. Za třetí – poslední den v týdnu je jiný než
všechny ostatní. Tento den je velkou slavností. A tak jako je na každé oslavě
nejdůležitější oslavenec, tak je v neděli nejdůležitější Bůh. S ním máme trávit nejvíce času, protože nás má rád a my máme rádi jeho. Za čtvrté – každý
z nás musí být rád, že má maminku a tatínka, a musí se k nim hezky chovat.
Za páté – nesmíme nikoho zabít, ale také nikomu ubližovat. Šesté je pravidlo,
které chrání naše tělo a lásku mezi lidmi. Za sedmé – nesmíme krást. Tedy
vzít si bez dovolení věci, které patří někomu jinému. Za osmé – nikdo nesmí
mluvit špatně o druhých a nikdo nesmí lhát. Za deváté a za desáté – nikdo
nesmí druhým závidět a chtít to, co mu nepatří. Ani když bratříček nebo sestřička nebo jiné z dětí má něco, po čem on sám tolik touží.
Lidé z těchto pravidel měli velikou radost a slíbili, že je budou společně
dodržovat. Ale dlouho jim jejich slib nevydržel. O tom si však povíme příště.
Lidé, kteří mají řidičský průkaz, vědí, jak je důležité sledvat dopravní značky a semafory. Kdyby si řekli, že je nebudou respektovat, a rozhodli se například přejet křižovatkou na červenou, může dojít k velkému úrazu. Desatero
Božích přikázání jsou zase nejdůležitější značky pro náš život. Když se je budeme snažit dodržovat, zažijeme méně karambolů a bude se nám spolu lépe
žít.
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38. Izraelité byli netrpěliví, proto si nechali ulít
zlatého býčka
Když se Mojžíš dlouho nevracel z hory Sinaj, přemluvili Izraelité Árona, aby jim odlil ze zlata sochu býčka, kterého pak
prohlásili za boha. Tak porušili největší přikázání.
Hospodin dal Izraelitům desatero přikázání. Aby na ně však
nezapomněli, řekl Hospodin Mojžíšovi, aby vyšel na horu
Sinaj, kde mu předá kamenné desky. Na nich bude napsáno
těchto deset přikázání – pravidel. Proto Mojžíš vystoupil na horu Sinaj. Udělal to rád. Těšil se, že uslyší Hospodinův hlas.
Lidé jej viděli, jak jde na horu, a těšili se, že se brzy vrátí i s deskami desatera. Mojžíš však dlouho nepřicházel. Uběhlo několik dní, týdnů a Mojžíš
stále zůstával s Hospodinem na hoře Sinaj. Lidé se začali bát a říkali si mezi
s sebou: „Mojžíš se třeba už nevrátí. Určitě se mu tam nahoře něco stalo. Co
když umřel? Kdo nás teď dovede do země Kanaán? Teď už nemáme nikoho,
kdo by se o nás postaral.“ Byli to netrpěliví lidé. Opět zapomněli, že je s nimi
Hospodin a že jim bude pomáhat. Lidé ale řekli: „Hospodina nevidíme. Lidé
na světě mají obrazy a sochy, ke kterým se modlí a klanějí se jim. Vyrobili si
bohy, aby je viděli na vlastní oči. My chceme mít také takového boha.“ Šli
proto za Áronem. Byl teď zástupcem Mojžíše a doléhali na něj: „Udělej nám
sochu boha, kterého uvidíme a poneseme ho před sebou do země Kanaán.“
Áron se lekl. Věděl, že je to špatná věc, přímo hřích, když si vyrobí svého
bůžka. Vždyť Hospodin je jediný pravý Bůh a jen jemu se máme klanět. Áron
se ale neodvažoval lidem říci, že je to špatný skutek a že se to Hospodinu
ani Mojžíšovi nebude líbit. Bál se, aby ho třeba Izraelité nezabili. A tak Izraelity vyzval: „Ano, uděláme ho, ale potřebuji vaše zlaté prsteny a náušnice.
Doneste je!“ Myslel si, že to lidé neudělají. Ale zmýlil se. Donesli všechno
své zlato. Přestože Áron věděl, že je to špatná věc, připravil formu a odlil ze
zlata sochu býčka.
Izraelité pak uspořádali slavnost, při které před sochou hodovali, tancovali
a provolávali: „To je ten bůh, který nás vyvedl z egyptské země.“ Úplně zapomněli na Hospodina, který jim tolikrát pomohl a dal jim deset přikázání.
Když Mojžíš dlouho nepřicházel, začali Izraelité myslet na sebe a vymysleli
si svého boha, kterému se klaněli. My často myslíme jen na sebe a děláme
to, co chceme jen my. Vyrábíme si tak bohy, kterým se klaníme. Jaký je můj
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bůh, poznám, když si odpovím na otázku, čemu věnuji nejvíce svého volného
času. Počítačovým hrám? Sledování televize?

v

CERVEN
39. Mojžíš rozbil zlatého býčka
Když se Mojžíš vrátil a viděl, jak se všichni klanějí zlatému býčku, kterého
považovali za boha, velice se rozzlobil. Sochu býčka rozbil a ty, kteří svého
chování nelitovali, potrestal.
Hospodin o tom, že se Izraelité místo jemu klanějí vyrobenému zlatému
býčkovi, věděl a vůbec se mu to nelíbilo. Bylo potřeba dát všechno do pořádku a zlo (hřích) potrestat. Hospodin řekl Mojžíšovi, aby se vrátil k Izraelitům
a zlatého býčka rozbil. Řekl také, že má být hřích Izraelitů potrestán, aby se
už nikdy nic podobného neopakovalo.
Mojžíš věděl, že to, co Izraelité udělali, si zaslouží nejen nějakou pokutu,
ale měli by být usmrceni. Proto se za ně začal u Hospodina přimlouvat: „Hospodine, Izraelité udělali veliký hřích. Zaslouží si, aby byli potrestáni. Můžeš
ještě smazat jejich hřích? Jestliže ne, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!
Potrestej raději mě než je!“ Ano, tohle chtěl Mojžíš udělat! Měl totiž přes to
všechno Izraelity moc rád. Hospodin mu však řekl: „Proč bych měl vymazat
tvé jméno? Ty za jejich hřích nemůžeš. Ale uvědom si, že kdo hřeší proti
mně, trestá především sám sebe. Nyní veď Izraelity dál do míst, kam jsem
vám řekl. Do cíle však dorazí až jejich děti.“
Po těchto slovech začal Mojžíš sestupovat z hory Sinaj s deskami desatera
do tábora Izraelitů. Když viděl, jak se lidé klanějí zlatému býčku, velmi se
rozhněval. Rozbil desky desatera, vzal sochu býčka a přede všemi ji zničil tak,
že z ní zůstal jen prach, který museli Izraelité vypít.
Mojžíš se pak obrátil na svého bratra Árona, který ho měl zastupovat po
dobu, co byl na hoře Sinaj. Zeptal se ho: „Proč jsi jim dovolil, aby se dopustili
tak hrozného hříchu?“ obvinil Mojžíš svého bratra Árona. „Nehněvej se na
mne,“ hájil se Áron, „všechno je to vina těch bezbožných a zatvrzelých lidí.“
Když to lidé slyšeli, zastyděli se a nejraději by se schovali před Mojžíšovou
rozzlobenou tváří.
Mojžíš si pak našel vyvýšené místo a přede všemi řekl: „Kdo věří v Hospodina, chce mu sloužit, a tedy lituje toho, co udělal, ať se shromáždí u mne.“
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Muži, kteří svého špatného chování litovali, byli zachráněni. Ti však, kteří
litovat odmítali, nevěřili Hospodinu a nechtěli se polepšit, museli být krutě
potrestáni.
Izraelité se otočili k Bohu zády. Těm, kteří si uvědomili, že
se chovali špatně, svého chování litovali a prosili Hospodina za odpuštění, Hospodin odpustil. Opravdové rozhodnutí
se pro Boha s sebou nese podmínku, že to špatné musí jít
pryč. Izraelité například rozbili zlatého býčka. Jestli to s Pánem Bohem myslíme vážně a chceme být lepší, možná taky
musíme něco „rozbít“, opustit, vyhodit, aby nás to nesvádělo ke špatnému chování.

40. Hospodin uzavřel s Izraelity smlouvu
Přestože Hospodin věděl, jak jsou Izraelité nestálí, rozhodl se s nimi uzavřít
smlouvu. Chtěl jim ukázat, že je má moc rád. Mojžíš přinesl nové desky
desatera, které uložili do archy úmluvy.
Přestože si to Izraelité vůbec nezasloužili, chtěl s nimi Hospodin uzavřít
smlouvu, tj. dát jim slib, že je nikdy neopustí a bude je mít rád. Chtěl z nich
udělat nejšťastnější lidi na celém světě. Proto jednoho dne řekl Mojžíšovi,
aby opět vyšel na horu Sinaj a vzal si s sebou nové kamenné desky. Na hoře
pak na ně Mojžíš zapsal desatero Božích přikázání, tj. pravidel. Pak Hospodin udělal něco velmi důležitého, uzavřel smlouvu s Izraelity. Řekl Mojžíšovi: „Uzavírám s vámi smlouvu. Slibuji, že se vás nikdy nevzdám a budu vás
chránit.“
Mojžíš pak rychle sestupoval z hory Sinaj s kamennými deskami s desaterem. Takovou radostnou zprávu přece musí oznámit Izraelitům. Řekl jim však
také toto: „Musíte teď začít úplně znovu. Musíte opět slíbit, že se budete
řídit Hospodinovými přikázáními.“ Všichni ochotně souhlasili.
Mojžíš pak nechal vyrobit schránu ze vzácného dřeva ozdobenou pravým
zlatem. Na její okraj připevnil sošky dvou andělů s velkými křídly, kterým
říkáme cherubové. Stáli tam jako stráž, která hlídá vzácný poklad. Do této
krásné schrány byly totiž uloženy kamenné desky desatera. Sám Hospodin
oznámil Mojžíšovi, z čeho má být vyrobena, jaký má mít tvar a velikost. Tuto
truhlu, které se říkalo „schrána úmluvy“ nebo také „archa úmluvy“, pak nosi48
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li všude s sebou. Připomínala jim slib, který uzavřel Hospodin s Izraelity. Když
ji měli s sebou, věděli, že je s nimi Hospodin. Byla pro ně velice vzácná.
V kostele najdeme něco, co nám může připomínat schránu úmluvy – svatostánek. Je to většinou krásně zdobená skřínka, ve které se v nádobě zvané
ciborium uchovává proměněný chléb – Pán Ježíš v podobě chleba. I mimo
mši svatou sem lidé přicházejí a modlí se. U svatostánku svítí červené světýlko, ve dne i v noci. Říkáme mu věčné světlo. Svítí i tehdy, když v kostele
nikdo není. Připomíná nám přítomnost Pána Ježíše. Zastavíš se dnes za ním
a pozdravíš ho? Stačí mu říci: „Ahoj Pane Ježíši. Mám Tě rád. Amen.“

41. Izraelité postavili stan, v němž bude přebývat
Hospodin
Mojžíš vyzval všechny Izraelity, aby pomáhali při stavbě stánku setkávání,
do kterého pak uložili archu úmluvy. Mojžíš se ve stanu každý den modlil.
Naslouchal, co mu Hospodin říká.
Hospodin měl Izraelity rád. Věděl, že potřebují něco viditelného, aby nezapomínali na to, že je Hospodin s nimi. Řekl Mojžíšovi, aby nechal postavit
stan setkávání. Ano, přesně tak! Šlo o krásný stan, který měl kolem dokola
postavenou zeď z látek a tyčí. Stan se dal rychle postavit a složit, aby mohli
Izraelité pokračovat na své cestě do zaslíbené země Kanaánu, kde již dříve žil
Abrahám, Izák, Jakub a jeho dvanáct synů. Mojžíš pak vyzval lidi, aby mu přinesli potřebné věci, dary a materiál, z něhož by mohl být stan postavený. Lidé
přijali Mojžíšovu výzvu s velkou radostí a začali mu přinášet velké množství
všeho, čeho bylo ke stavbě zapotřebí. Muži nosili dřevo na sloupy. Ženy pak
donesly své zlaté a stříbrné ozdoby a nádoby, které si nesly z Egypta. Šikovné
ženy se pustily do výroby barevných látek. Vyrobily i krásné koberce a plátno
na střechu stanu. Bohatí přinesli vzácné drahokamy a všelijaké voňavé oleje.
Snesli toho tolik, že musel Mojžíš rozhlásit po táboře: „Už dost! Není třeba
dalších darů.“ Bylo krásné, že lidé tyto dary věnovali dobrovolně a z lásky
k Hospodinu. Těšili se z toho, že je má Hospodin rád a chce být s nimi. Mojžíš
pak určil schopné muže, kteří řídili stavbu stanu setkávání. Těm také velice
záleželo na tom, aby tento stan pro Hospodina byl co nejkrásnější. Uplynulo
asi půl roku a stánek byl postavený. Uvnitř stanu bylo ukryto něco moc důležitého. Byla to zlatem zdobená archa úmluvy s deskami desatera.
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Do stanu však měli Izraelité zakázáno vcházet. Mohl tam jen Mojžíš a určení kněží. Mojžíš do stanu přicházel každý den. Modlil se tam a naslouchal,
co mu Hospodin říká. Od Hospodina se zde dozvídal všechny potřebné informace o tom, co má dělat a co má říci Izraelitům. Když Mojžíš vycházel ze stanu, kde se setkal s Hospodinem, měl tvář ozářenou zvláštním jasem. Lidem
z této záře oči přecházely, proto si Mojžíš musel tvář přikrývat závojem.
Taková to byla zář. Když se nad stanem během dne vznášel oblak a v noci se
proměnil v ohnivý sloup, Izraelité věděli, že Hospodin je mezi nimi.
Tak jako se Izraelité pustili do stavby stánku setkávání, tak lidé, kteří věřili
v Boha a měli ho rádi, nechávali stavět Boží domy – kostely, do kterých dnes
chodíme my a ve kterých je Bůh zvlášť oslavován. I nám by mělo záležet na
tom, jak to bude v kostele vypadat. Jestli bude hezky nazdobený a čistý. Víš,
kdo se u vás stará o výzdobu a úklid? Můžeš jim za tuto práci poděkovat
a zeptat se, jestli jim můžeš nějak pomoci.

42. Izraelité si pohledem na bronzového hada
zachránili život
Kvůli reptání Izraelitů se v táboře objevili jedovatí hadi. Každý, koho uštkli,
zemřel. Izraelité, kteří litovali svého chování a podívali se na bronzového
hada, si zachránili život.
Izraelité se opět vydali na cestu do zaslíbené země Kanaán. Oblak Hospodinův šel před nimi a lidé kráčeli za ním. Cesta se však zdála nekonečná. Každé ráno jim sice Hospodin seslal z nebe manu – nebeský chléb, aby neměli
hlad. Jenže lidé byli nevděční. Začali si na manu stěžovat. Říkali: „Ta mana
už nám nechutná. Každý den máme pořád stejné jídlo.“ A zašlapávali ji do
písku. A to nebylo správné chování. Hospodin proto dopustil, že se do tábora
Izraelitů připlazili hadi. Bylo jich mnoho a kousali lidi. Kousnutí bylo bolestivé a jedovaté. Každý uštknutý člověk brzy zemřel. Nikomu nebylo pomoci.
Lidé byli zděšení. Uvědomili si, že se nechovali dobře, a litovali toho, že si
stěžovali a něco Hospodinu vyčítali. Běželi k Mojžíšovi a volali: „Pomoz nám!
Modli se k Hospodinu, aby nám odpustil! Popros ho, aby ti hrozní hadi zmizeli!“
Mojžíš se tedy usilovně modlil k Hospodinu a on jeho prosbu opravdu vyslyšel. Nevyhnal sice hady z tábora, ale zato udělal jinou věc, aby se
50

PŘÍBĚHY STARÉHO ZÁKONA I

nemuseli zlých hadů bát. Na Hospodinův rozkaz si Mojžíš stoupl mezi Izraelity a zvedl do výšky dlouhou hůl, na které byl namotaný had. Nebyl to
ale had opravdový, byl z mědi. Vyrobil ho sám Mojžíš. Pak jim řekl to, co
mu sdělil Hospodin: „Lidé pokousaní jedovatými hady, když se podíváte na
hada z mědi, neumřete.“ Tak to řekl Hospodin a tak se i stalo. Někteří však
Mojžíšovi nevěřili a říkal: „To je příliš snadné. Je přece nesmysl, abychom se
uzdravili jediným pohledem na měděného hada. Tak takové hlouposti nevěříme.“ Co se stalo s těmi lidmi, kteří tak mluvili? Zemřeli. Zemřeli proto, že
se nepodívali na hada. Kdo však poslechl a udělal to, co Hospodin vzkázal po
Mojžíšovi, zachránil si život.
Když někoho uštkne jedovatý had, musí se rychle přivolat doktor. Ten se
snaží o to, aby se jed z těla co nejrychleji dostal ven a tak nenakazil celého
člověka. Hadi v dnešním příběhu symbolizují pokušitele. Ten člověka často
navádí k tomu, aby si na něco stěžoval. Když ho poslechneme a stěžujeme
si například na jídlo, na to, že se nám nedaří, že musíme chodit do školky,
že má někdo lepší hračku, je to podobné, jako by nás „uštkl had“. Ztrácíme
radost, stydíme se, jsme na někoho hodně nahněvaní a nechceme se s ním
udobřit. Potřebovali bychom tento „jed“ dostat ven z těla co nejdříve. Víš, na
koho se můžeš obrátit s prosbou o pomoc? Poradím ti, prohlédni si pořádně
kostel a možná ho tam uvidíš.

43. Izrael nakonec doputoval do zaslíbené země
Kanaán
Izraelité se díky Hospodinu a Jozuovi dostali přes řeku
Jordán do krásné zaslíbené země Kanaán. Jozue Izraelitům stále připomínal, aby nezapomínali na Hospodina,
který je do této země přivedl.
Izraeli zbývalo ujít jen kousek cesty, aby doputovali do
krásné zaslíbené země Kanaán. Byla již nadosah. Jediné,
co jim bránilo vstoupit do této krásné země, byla právě
rozvodněná řeka Jordán. Ani tentokrát Hospodin nenechal Izraelity propadnout smutku. Pomohl jim. Sdělil Jozuovi – Mojžíš už
totiž zemřel – přesné pokyny, co mají Izraelité dělat. Jozue pak řekl mužům,
kteří nesli vzácnou schránu s deskami desatera, aby se nebáli a vstoupili do
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řeky jako první. Když udělali první krok, začala voda v těch místech odtékat, ale nové nepřibývalo. Jozue pak řekl: „Jděte až doprostřed řeky a tam
se zastavte.“ A muži šli a uprostřed řeky se zastavili. Na místě, kde se voda
rozestoupila, bylo vidět veliké kameny. Muži je vzali s sebou na druhý břeh.
Když všichni Izraelité přešli na druhou stranu řeky, vynesli určení muži archu.
Na břehu pak kameny položili na sebe, aby všem připomínaly tuto událost.
Izraelité pak uspořádali velikou slavnost. Kdo by se také neradoval. Po tolika
letech je Hospodin dovedl do krásné země Kanaán.
Nyní bydleli Izraelité v nové a krásné zemi, které se od té doby začalo
říkat Izrael. Stavěli domy. Zasévali obilí. Krávy a ovce se pásly na šťavnatých
pastvinách. Tato země byla krásná, všude byla zelená tráva, kopce, stromy
a v dálce i moře. Teď měli Izraelité to, co si přáli. Nemuseli žíznit, protože
měli dostatek vody a mléka. Nejedli už manu, ale chléb upečený z vlastního
obilí. A jak nádherné ovoce rostlo v této zemi. Bylo tam také hodně medu.
Jak krásně se teď Izraelitům žilo. Jozue jim však velice kladl na srdce toto:
„Nesmíte nikdy zapomenout, že vám tuto zemi daroval Hospodin. Lidé, kteří
tady bydleli před námi, si vymysleli své neživé bůžky. Neznali totiž pravého
Boha – Hospodina. Chovali se jako pohané. Těmto bůžkům věřili a nosili jim
nejrůznější dary. To vy ale dělat nesmíte! Máte živého Boha, Hospodina,
ke kterému se budete modlit, kterého budete s láskou vždycky poslouchat.
K tomu nepotřebujete žádný namalovaný obraz ani vyrobenou sochu. Slibujete, že to tak budete plnit?“ Všichni volali: „Ano, tak to uděláme. Hospodin
je naším Bohem a Pánem.“

Kéž by na tento slib nikdy nezapomněli. Potom by byli navždycky
šťastní.

Země Kanaán nám má připomínat nebe – nebeské království, do kterého jsme všichni zváni. Kousek nebe ale můžeme zažívat už dneska a může
k tomu přispět každý z nás. Nebe je místo a chvíle, kde a kdy je nám dobře,
kdy víme, že se máme rádi a že je Bůh s námi. Když někoho pozveme na
zmrzlinu a je nám spolu dobře – máme mezi sebou kousek nebe. Když se
ve schóličce, spolču, na táboře rozdělíme o balení bonbonů a uděláme tak
druhým radost, přispěli jsme k tomu, aby byl kus nebe mezi námi. Během
prázdnin budete mít určitě mnoho příležitostí snažit se o to, aby byl kus nebe
už tady na zemi.

52

