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Když v zemi nastal hlad, odebral se 
Abrahamův vnuk Jákob spolu se svými 

dvanácti syny, jejich dětmi a 
služebnictvem do Egypta, aby se tam 
usídlili. V Egyptě se romnožili a bylo 

jich jako písku na mořském břehu.

Jákobovo jméno bylo změněno 
na Izrael. Brzy bylo Jákobových 

potomků více než Egypťanů.

Egypťané je začali na rozkaz 
faraóna surově zotročovat; 
ztrpčovali jim život tvrdou 
prací při výrobě cihel. V 
Egyptě strávili třista let. 

Zapomněli na sliby, které 
Bůh dal Abrahamovi a

 jejich otcům.  

Bůh řekl Abrahamovi, že jeho lidé se 
odeberou do cizí země, kde budou sloužit 
jako otroci. Slíbil také, že až uplyne 400 

let, bude tu zemi soudit a jeho lidé se 
navrátí zpět do zaslíbené země. 

Moje dítě 
nezabijou, Bůh jej 

zajisté ochrání.

Ha! Co zmůže Bůh 
proti všemocnému 

faraónovi?

Ne! Moje 
dítě ne! To 
nemůžete 

udělat!

Genesis 46:5-7; Exodus 1:1-12, 22

Faraóna znepokojoval rostoucí 
počet Židů, a tak se rozhodl, 

že  nechá zabít všechny jejich 
novorozené syny.

1706 před Kristem

Říkám vám, že to je pravda! Faraón se nás 
obává, protože jsme početnější  a zdatnější. 
Nařídil zabít všechna naše novorozeňata!
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Řekneš jim 
pravdu, že jsem
 dítě vhodila do 

řeky sama.

Matko, jsi si 
jistá, že se 
nepotopí?

Vymazala jsem 
ošatku smolou, 

nemůže se potopit.

Bůh ho ochrání, 
zůstaň poblíž a 
sleduj, co se s

 ním stane.

Uvidíme ještě někdy 
našeho malého bratra? 
Ach ti zlí Egypťani!

Faraónova dcera se přišla
 k řece vykoupat.

Poslouchejte! Z 
té ošatky se ozývá 

dětský pláč.

Zřejmě je 
jedním z 

hebrejských 
dětí.

Jak je 
roztomilý!

Ponechám si ho, 
pokud najdu 

někoho, kdo ho 
může kojit.

Tady jde jedna z 
hebrejských dívek, 

možná, že nám 
může pomoci.

Znám jednu ženu, jejíž 
dítě bylo vhozeno do 

řeky; zajisté má mnoho 
mateřského mléka.

Je určitě 
hladový.

Přibližně 1525 před Kristem

Exodus 2:3-9

Matko, co mám říct 
strážcům a sousedům, 

až se budou ptát po 
našem dítěti?
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Neměla jsi na výběr, 
nemohla jsi ho dále 

ukrývat. Dříve či 
později by ho 

strážci našli a zabili. 
Musíš věřit, že mu 

Bůh pomůže.

Co jsem to jen 
učinila? Uvidím 

někdy svoje 
dítě? Postará se 

o něj Bůh?

Matko, 
matko!

Matko, faraónova dcera našla 
mého bratra, když se šla k řece 

umýt. Chce si ho osvojit a hledá 
někoho, kdo by jej odkojil.

 Je na cestě k nám!

Chvála budiž 
věčnému 

Bohu!

Slyšela jsem, že
 jsi přišla o své dítě,
 to je mi moc líto. 

Tohoto chlapce jsem
 našla plačícího v

 řece. Když ho budeš
 kojit, dobře ti za to 

zaplatím.

Až odroste, přijdu si pro 
něj a odvedu ho do paláce, 
kde bude vychován jako 
příští  faraón. Pojmenuji 

ho Mojžíš.

Mojžíš rostl a jeho matka ho učila o jediném 
Bohu jeho otců. Bůh měl pro něj plán.

Naskoč, 
malý princi, 
pojedeme 
do paláce!

Jak rychle 
můžou 
uhánět?

Děkuji ti, že jsi Mojžíše 
odkojila. Vypadá velmi 
zdravě, stane ze z něho 
bohatý a mocný muž.

Exodus 2:8-10
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Mojžíš se stal mocným a bohatým 
mužem v Egyptě, nikdy však 
nezapomněl, odkud pochází.

Jak ti říkám, Mojžíši, Bůh našich otců  Abrahama, 
Izáka a Jákoba, řekl Abrahamovi, že jeho 

potomstvo se  rozmnoží a stane se cizincem v 
zemi, která jim nepatří. A nestalo se snad tak?

Ano a také řekl 
Abrahamovi, že 

budeme v té zemi po 
400 let, už jsme tady 

celkem 359, to 
znamená, že nám 

zbývá 41 let.

Také řekl Abrahamovi, že bude 
tuto zemi soudit za všechna příkoří,

 která nám způsobí; navrátíme
 se zpět do země zaslíbené 

s velkým jměním.

To je neuvěřitelné!  Faraón by 
nikdy své otroky nenechal jen tak odejít a 

navíc s bohatstvím. Ale kdo ví, třeba je 
to možné. Proč čekat dalších 41 let?

Hebrejci byli podrobeni těžké robotě při výrobě 
cihel, jejich otročina byla navíc ztrpčována 

surovostí. Mojžíš se nemohl na jejich utrpení 
dále dívat a rozhodl se, že s tím něco udělá.

Ebere, seber se!

Vstávej, ty 
špinavče!

Vstaň nebo tě 
ubije k smrti!

Exodus  2:10-11
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Jednoho dne Mojžíš spatřil 
nějakého Egypťana, jak bije 

Hebrejce, jednoho z jeho bratří.

Nastal čas 
vysvobození. S 

utlačováním je konec.

Mojžíš zabil Egypťana a 
zahrabal jeho tělo do písku. 

Někdo ho však viděl a 
nahlásil to faraónovi.

Je 
konec!

Bože, co 
jsem to jen 

učinil?

Stůj! Za vraždu 
musíš být předveden 

před soud!
To je přece 

Mojžíš!

Mojžíš opustil Egypt a utekl 
do pustin. Bez rodiny a přátel 

se cítil osamělý. Vyvést 
soužený lid z Egypta se 

mu nepodařilo.  

Přibližně 1491 před Kristem

Exodus 2:11-15

PRÁÁÁSK!
PRÁÁÁSK!

41



Mojžíš byl na cestě mnoho 
dní. Zcela vyčerpaný 

přišel k táboru pastýřů.

Podívej! 
Muž!

Vypadá, že
 je na pokraji 

smrti.

Je z Egypta!

Mojžíš se usadil v Medianské zemi, 
oženil se a stal se pastýřem. Uplynulo 40 let a 

události v Egyptě už pro něho byly jen
 dávnou vzpomínkou. Mojžíš se vzdal 

naděje, že by znovu viděl svůj lid. 

To je ale divné! Jak se ten 
keř mohl vznítit a proč  

neshoří? Jen hoří a hoří!

Mojžíši, zuj si boty, neboť 
místo, na kterém stojíš, je 

posvátné. Já jsem Bůh tvého 
otce, Bůh Abrahamův, Bůh 

Izákův a Bůh Jákobův.

Dobře znám utrpení a 
úpění svého lidu, který je v 
Egyptě. Nastal čas, aby byl 

můj lid vysvobozen a vyveden 
z Egypta do země, kterou 
jsem zaslíbil jejich otcům.

Vyvedeš můj lid z Egypta. Vím, 
že vám egyptský král nedovolí 
odejít, jedině z donucení. Proto 
vztáhnu ruku na Egypt a budu 

jej bít všemožnými ranami, 
dokud vás faraón nepropustí.

Exodus 2:16-3:10
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Neuvěří mi, že jsi 
mě poslal a budou 

se mi jen smát.

Hoď svoji hůl 
na zem.

Cože? Moji 
hůl?

Natáhni 
ruku a chyť 
ho za ocas!

Stal se z ní 
jedovatý 

had!

V dlani se
 z něho stala 

opět hůl!

Běž do Egypta. Budu 
tě učit, co máš mluvit 

a řeknu ti, co máš 
dělat. Tvůj bratr 

Áron půjde s tebou.

Exodus 4:1-4, 12-16
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1445 před Kristem Vracíš se zpět do Egypta? Vždyť ti 
tam ukládají o život!

Uplynulo 40 let, 
všichni, kdo mi 

ukládali o život, jsou 
již po smrti.

Dokud faraón 
Boží lid 

nepropustí. 

Jak dlouho 
budeš pryč?

Svolejte všechny 
izraelské starší! Nastal 

čas vysvobození!

Kdo jsou ti 
muži?

To je Áron, z rodu Lévi a 
ten druhý vypadá jako jeden z

 nás, ale není otrokem.

Mojžíš se narodil před 80 
lety, v době, kdy faraón 
rozkázal zabít všechny 

novorozené chlapce. Jeho 
matka ho uložila do ošatky a 
vhodila do řeky, kde jej podle 

Boží vůle našla faraónova 
dcera a  vychovala ho na 

královském dvoře.

Před 40 lety se Mojžíš rozhodl, že bude raději 
trpět mezi vlastním lidem, než vládnout v egyptském 

paláci. Pokusil se nás vysvobodit sám, bez Boží 
pomoci však selhal. Po 40 let žil v zemi, kterou Bůh 

zaslíbil našim praotcům. Nyní k němu Bůh promluvil 
a ukázal mu, jak nás má z Egypta vysvobodit. Mojžíš 

vám teď ukáže znamení, které přesvědší
 faraóna, aby nás nechal odejít.Přistupte 

všichni izraelští 
starší!

Exodus 4:29-31
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Abrahamův Bůh ke mně 
promluvil z ohnivého keře a 

vyslal mne, abych vás vyvedl z 
Egypta do země zaslíbené. 

Toto je Boží znamení.

Jeho hůl se 
proměnila v 
jedovatého 

hada!

Nebojte se! Podívejte!

Bůh seslal 
vysvoboditele!

Ano! Ten 
faraónovi 

ukáže!

Učiněný 
zázrak!

Teď půjdeme 
k faraónovi!

Abrahamův 
Bůh!

Exodus 4:17, 30
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Za 40 let, co jsem 
byl pryč,  se to tu 
vůbec nezměnilo. 
Pamatuj na to, že 
povíš jen to, co ti

 já řeknu.

Promluvil k nám
Bůh Izraele. Dovol izraelskému 

lidu odejít do pouště na vzdálenost 
tří dnů cesty, aby mohl přinést 

oběť jejich Bohu.

Ha! Bůh Izraele? Ha ha ha. 
Neznám Boha Izraele. Kdo je 

jejich Bůh, že bych ho měl 
poslechnout? To je k popukání! 

Nedovolím, aby opustili  
práci na tři dny.

Slyšel jsem, jak odvádíte
 lid od jeho prací a teď navíc žádáte,

 aby nechali svých povinností a odešli
 uctívat Boha, kterého ani neznám?!? 

Osobně se postarám, aby měli více práce
 a nedali na lživé řeči.

Od této chvíle ať si jdou slámu na 
výrobu cihel nasbírat sami. A teď se 

mi kliďte z očí a vraťte se tam, 
odkud jste přišli!

Exodus 5:1-7
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Taková 
opovážlivost!

Přímo k popukání! 
Vešli si sem jako by byli 

samotný Bůh.

Faraón nám naložil dvakrát tolik práce! 
Takhle jsem si vysvobození nepředstavoval! 

A ty říkáš, že tě poslal Bůh?

Myslí si, že 
je snad lepší 

než my?
Je to spíš 
fanatik!

A my jsme 
uvěřili jeho 

trikům!

Takže vy nemáte dost práce?  
Chcete raději uctívat vašeho 
Boha? Však já vás naučím, 

vy kůže líné!

Od chvíle, kdy 
jsem předstoupil 

před faraóna, abych 
mluvil tvým 

jménem, nakládá s 
naším lidem ještě 
hůře. Proč jsi mě 

sem poslal?

Já jsem Hospodin, Bůh 
tvých otců, slyšel jsem sténání 

a nářky Izraelců.

Nastal čas, abych 
splnil, co jsem slíbil 

Abrahamovi. Vyvedu 
vás z egyptského 

otroctví do 
Kenanejské země. 

Ty, Mojžíši, je 
povedeš.

Nejsem příliš 
výřečný. Jak by mě 

faraón poslechl?

Áron, tvůj bratr, 
bude mluvit s faraónem. Ty mu povíš všechno,

 co ti přikážu. Faraón vás neposlechne,
 já však  učiním v zemi mnoho svých znamení a

 zázraků, dokud Egypťané nepoznají, že já 
jsem Hospodin, jediný všemohoucí Bůh.

Ha ha ha. Co 
tady vy dva 

chcete?

Bůh vzkazuje:
„Propusť Izraelce 

ze své země!”

Toto je Boží znamení. 

Ha ha ha. 
To je laciný trik, 

takových se 
nezaleknu. 

Povolejte mudrce 
a čaroděje. 

Hmmm, ten trik 
se mu celkem 

povedl. Vypadal 
přesvědčivě,

 co říkáš?

Rád bych věděl, 
kde se to naučil.

Exodus 5:10-23, 7:7-11
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Pojdťe a předveďte 
trik, kdy přeměníte 

své hole na hady.

Nesert, bůh všech hadů, vám 
vzkazuje, že máte vyrobit 

více cihel. Ha ha ha!

Mojžíši, co budeme 
dělat? Vypadáme 

jako blázni.

Exodus 7:11-12
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Podívejte! 
Jeho had útočí 
na naše hady.

Ten had snědl 
jednoho z 

našich hadů!

Spolkl celého 
hada!

To snad ne! Chystá se 
pohltit dalšího! Náš bůh 

se bude hněvat.
Jak je to jen 

možné?

Klamou mě 
snad oči? Jeho 
had spolykal 
všechny naše 

hady.

Hospodin je Bůh 
Stvořitel. Vzkazuje 

ti:„Propusť 
Izraelský lid!”

Exodus 7:12
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Neznám vaše triky a 
nehodlám za ně platit 
svými otroky. Zmizte 

mi z očí!

Proč nás Bůh nechal 
předvést trik, který faraónovi 

čarodějové dokáží také? 
Vypadali jsme jako blázni.

Exodus 7:13
„Srdce 

faraónovo se 
však zatvrdilo a 
neposlechl je, 
jak Hospodin 
předpověděl.”

To nevím, ale Bůh řekl, že zatvrdí 
faraónovo srdce a tak se i stalo. Viděl jsi, 

jak se rozzuřil, když náš had pohltil 
všechny jejich hady?

Musím mluvit s 
Bohem, nevím, co 

bude dál. 

Bůh promluvil znovu k Mojžíšovi a řekl mu, co má dále dělat. 
Egypťané se Mojžíšovi vysmívali a jeho vlastní lidé ho 

odmítali, protože jeho činy jim robotu jen ztrpčily. Mojžíš ale 
věřil Bohu a poslechl jeho příkazy, i když jim nerozuměl.  

Hospodin říká:
„Protože jsi odmítl propustit 

můj lid, poznáš nyní, že já 
jsem Hospodin; všechna voda v 

Egyptě se promění v krev.”

To je povedený 
trik! Zajímá mě, 
jak to provedl!

Přiveďte moje
čaroděje. Bůh Nilu 
tomu učiní konec.

Exodus 7:15-21
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Vidíš? Moji 
čarodějové to dokáží 
také. Tvoje triky mě 

nepřesvědčí.

Nikdy jsem nic 
podobného neviděl, všechny řeky a
 jezera se proměnily v krev. Jak se 

jmenuje ten jeho Bůh?

Nevím. Proč bychom 
to měli vědět? My máme 

dost bohů. Bůh Nilu je jistě
 velmi rozzuřen.

Jenom jeden 
Bůh? To je 

směšné.

Ze zapáchajících 
vod najednou vylezly 

milióny žab.

Sedm dní poté, co Hospodin zasáhl vody Nilu, 
seslal Bůh na Egypt další pohromu.

Ať se egyptské 
vody hemží 

žábami.

Mojžíš říká,
 že jeho Bůh je 

jediným opravdovým 
Bohem.

Exodus 7:21-25, 8:6
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Můj dům je 
plný žab.

Celý Egypt se 
hemží žábami. 

Bohové se zajisté 
hněvají! 

Kde jsou naši 
kněží? Proč s tím 

nic nedělají?

Vidíš faraóne,
 i my dokážeme 
vykouzlit žáby.

Proč čarují více žab, 
cožpak jich nemáme dost 

od Mojžíše?

Proč je nenecháš odejít, 
jak tě žádají? Tohle už se 

nedá vydržet.

Zavolejte Mojžíše a 
řekněte mu, že s ním 

potřebuji mluvit.

Požádejte Hospodina, aby mě i můj lid 
zbavil žab. Pak propustím jeho lid, 

aby obětoval Hospodinu. 

Řekni mi, kdy chceš, 
aby žáby zahynuly a 

tak se i stane.

Zítra ráno.

Stane se tak, jak jsi řekl, 
abys poznal, že není žádný 

jiný bůh, jen Hospodin, 
náš Bůh.

Jak poroučíš, 
pane.

Exodus 8:7-10

Ííííí…..Ííííí…..
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Když však faraón viděl, že žáby 
zahynuly a všem se ulevilo, zůstal 

i nadále v srdci neoblomný a 
Hebrejce nepropustil. Stalo se tak, 

jak  Hospodin předpověděl.

Co je to za boha, který 
zaplní naši zemi odpornými 

žábami?
A proč si myslíš, 
že to byl nějaký 
bůh? Možná to 

byl přirozený jev.

Jak jinak by mohl Mojžíš 
vědět, co se stane? A jak mohl 

vědět, v kolik hodin přesně 
zahynou?

A Hospodin řekl Mojžíšovi:„Řekni Áronovi: 
Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi! 

Stanou se z něho po celé egyptské zemi štěnice.” 

Po celé egyptské zemi se ze 
všeho prachu staly štěnice.

Pane, to je práce Boha. 
Nikdo nedokáže to, co 

tito dva muži. Proti nim 
jsme bezmocní.

Že nedokážete vyčarovat 
štěnice? Lidé si začnou myslet, že
 jejich Bůh je mocnější než naši 
bohové.  Nedokážete nic jiného

 než obyčejné triky.

Musí pro to být nějaké jiné 
vysvětlení, ale na to teď nemáme čas, 
ty štěnice jsou nesnesitelné. Běžte za 

Mojžíšem a vyřiďte mu, že pokud 
jejich Bůh odstraní všechny štěnice, 

nechám odejít jeho lid, aby 
sloužil Hospodinu.

Exodus 8:13-19

Fuuuuuj!

Buď zticha a 
odhazuj, nebo to nikdy 

nedokončíme.
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Štěnice jsou pryč, ale 
jejich lid nepropustím. Po 
tom všem, co se stalo, co 
horšího nám jejich Bůh 

může provést?

Hospodin řekl 
Mojžíšovi:„Pošlu na Egypt 
mouchy. Domy Egypťanů 

budou plné much.Tentokrát 
ale učiním rozdíl mezi lidem 

svým a lidem tvým.

Mezi mým 
lidem žádné 

mouchy nebudou, 
abys poznal, že já 
jsem Hospodin i 
uprostřed této 

země.”

Tati, proč tomu naši
 kněží neučiní konec? Kde

 je jejich moc? 

Já si jen 
hledím svého a 

náboženství je mi 
lhostejné.

Je to tak, jak řekl. Mezi Hebrejci 
nejsou žádné mouchy! To musí být 

práce toho jejich Boha.

Běž a přiveď 
mi Mojžíše.

Propustím vás tedy, abyste 
obětovali Hospodinu, svému 
Bohu, jenom neodcházejte 

příliš daleko.

Místo, kde máme 
obětovat Bohu, je 

vzdáleno tři dny cesty.

Říkám, že můžete 
odejít, ale nechoďte příliš 
daleko. Požádejte za mne 

svého Boha, ať zbaví Egypt
 těch dotěrných much.

Mouchy jsou pryč, 
nezůstala ani jediná. 

Tak tomu říkám 
zázrak.

Buď zticha! Mluvíš, 
jako bys snad tomu 

bláznovi věřil.

Faraón zůstal v srdci 
neoblomný a i tentokrát 

lid nepropustil.

Exodus 8:20-32
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Bůh seslal na Egypt další 
pohromu.Všechen dobytek,  koně 

a velbloudy postihl těžký mor. 
Všechna egyptská stáda pošla, ale 
z izraelských nepošel jediný kus.

Všechna naše 
zvířata jsou mrtvá a 
všechna vaše jsou

 naopak zdravá. Jak
 je to možné?

Mojžíš říká, že to je Bůh 
našich otců, který nás přišel 

vysvobodit z krutého 
egyptského otroctví. Já 

jsem jen obyčejný muž, co 
já o tom vím.

Kněží obětují našim 
bohům. Náš posvátný 
býk se rozzuří a učiní 
tomu všemu konec. 

Řekni faraónovi, 
že na to už je pozdě, všichni 

posvátní býci zhynuli. Naši lidé se 
budou zlobit až zjistí, že je bohové

 nedokážou před Bohem
 Hebrejců ochránit.

Kde jsou bohové 
Egypta? Nemají 

snad žádnou moc?

Faraónovo srdce zůstalo 
i přesto neoblomné.

Exodus 9:6-7
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Hospodin opět promluvil s 
Mojžíšem a řekl mu, ať 

rozhází po celé egyptské zemi 
popel, který způsobí na lidech 

vředy hnisavých neštovic.

Bůh vzkazuje:„Protože 
nechceš propustit můj lid, 

sešlu vředy hnisavých 
neštovic na tvůj lid i na 

dobytek.”

To ne, 
už zase.

Obětujte bohům a zavolejte 
všechny čaroděje a řekněte jim, 
aby sebrali všechno své umění a 

moc a učinili tomu konec. 

Volal jste mne, 
nejjasnější pane?

Tak tebe to taky 
postihlo? Copak nemáš 
žádnou moc proti Bohu 

toho Mojžíše?

Zmizte mi z očí, 
vy falešná sebranko! Klamete 

lid svými triky, ale já vím, 
že jste podvodníci. Kde jsou 

ti vaši bohové?

Za časného rána se postav před faraóna. 
Řekneš mu: „Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejců: 

Propusť můj lid, aby mi sloužil. Další pohroma bude 
mnohem krutější a zahyne při ní mnoho lidí, abys  
poznal, že na celé zemi není nikdo jako já. Nejsi si 

toho vědom, ale jsem to já, kdo tě ustanovil 
faraónem. Věděl jsem, že se tvoje srdce 

zatvrdí a Izraelce nepropustíš.

Tvoje neoblomnost mi dala 
příležitost k tomu, abych ukázal svoji 

moc a potrestal  Egypt za hrubé zacházení s 
mým lidem. Stále jednáš proti mému lidu 

zpupně a nechceš jej propustit. Proto 
spustím zítra v tuto dobu tak hrozné 

krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne 
jeho vzniku až do nynějška.”

„Dej odvést do 
bezpečí svá stáda a všechno, 
co máš na poli. Neboť vše, 
co nebude shromážděno do 
domu, potluče krupobití.” 

Exodus 9:8-19
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Ať se stane, 
jak Hospodin 

řekl.

Ti, kteří si nevzali slovo Hospodinovo 
k srdci a zůstali venku, zemřeli. 

Co se to děje? 
Krupobití spolu 

se šlehajícím 
ohněm?

Sethe, 
všemohoucí bože, 

zachraň nás!

Otče, řekni mi, jak to ten 
Mojžíš dělá? Je jeho Bůh 
mocnější než Seth, bůh 

chaosu a bouřek?

Mojžíš tvrdí, že 
existuje pouze 

jeden jediný Bůh 
a že Izraelci jsou 

jeho lid.

Nikdo přece jejich boha 
nespatřil, ani nikdo z nich ne. Říká, 
že jeho bůh je pouze duch, který se 

snaží přesvědčit faraóna, aby Izraelce 
nechal odejít, aby mu mohli sloužit.

Óóóó, všemohoucí Sethe, bože
 moře a bouřek, úpěnlivě tě prosíme, 
zastav to hrozné krupobití a oheň. Jsi 

zajisté mocnější než bůh Mojžíše.

Exodus 9:23-26

Ááááááááá…….
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Krupobití postihlo jen 
Egypťany a nás ne.

Tati,  bojím se. Přijde 
krupobití a oheň také 

na nás?

Neboj se synu, Hospodin 
trestá Egypťany za to, že ho 
neuposlechli a ukazuje jim, 
že jejich bůh je proti němu 

naprosto bezmocný.

Opět jsem zhřešil. Hospodin
 je spravedlivý, a já i můj lid

 jsme hříšníci. Proste Hospodina,
 božího hromobití a krupobití je 
už dost. Propustím vás, nemusíte

 tu už dál zůstat.

Jen co vyjdu z města, 
rozprostřu své dlaně k Hospodinu. 

Hromobití a krupobití přestane, abys 
poznal, že země patří Hospodinu. Vím 
ovšem, že své slovo nedodržíš, ještě 

stále se Hospodina nebojíš. 

Když faraón viděl, že 
krupobití přestalo, i nadále 

hřešil, lid nepropustil a 
zůstal v srdci neoblomný.

Bůh seslal na Egypt záplavu 
kobylek, která zničila zbytek 
úrody po krupobití. Poté se 

kobylky prokousaly do všech 
egyptských domů. 

To je 
hrozné.

Exodus 9:26-35, 10:13-15
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Exodus 10:14-20

Mami! 
Mamííííííí!

Gebe, bože země a 
vegetace, cožpak nevidíš, 
co ten hebrejský bůh dělá

 s naši úrodou?

Osiris, ukaž dnes 
svoji moc a sílu.

Faraón povolal Mojžíše a slíbil mu, že 
tentokrát Izraelce propustí, jestliže je 
Hospodin zbaví kobylek. Hospodin

 však zatvrdil faraónovo srdce, 
takže je opět nepropustil. 

Áááááááá…….

Mám ji!
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Hospodin seslal na Egypt tmu.  Lidé 
neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo 
neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni 

Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Dávno už bych tě 
nechal zabít, ale to 
by jen dokázalo, že 
naši bohové jsou 
proti tvému bohu 

bezmocní.

Zmiz odtud! Dej si 
pozor, ať mi už nepřijdeš 

na oči. V den, kdy tě 
znovu uvidím, zemřeš.

Jak jsi řekl, už ti na 
oči nepřijdu.

Re, bože slunce, vyslyš 
nás. Po tři dny se ukrýváš. 
Nyní tě žádáme, aby ses 

ukázal a porazil boha
 těch Izraelců.

Už je čas! Hospodin se chystá 
seslat poslední ránu na Egypt a poté nás 

faraón rád nadobro vyhostí. O půlnoci všichni 
prvorození v egyptské zemi zemřou. Tak 

Hospodin ztrestá hříchy v této zemi. A co naši 
prvorození? Ti 
také zemřou?

Bůh umožnil cestu 
spásy pro ty, kdo uvěří, 
včetně Egypťanů. Jděte 
nyní a vyberte beránka z 

ovcí nebo koz, dnes večer 
ho zabijte a jeho krví 

potřete nadpraží a 
obě veřeje.

Hospodin praví: „Tuto noc projdu 
egyptskou zemí a všechno prvorozené v této 

zemi zahyne. Když uvidím krev na domech, v 
nichž budete, projdu kolem vás a nedolehne na vás 

zhoubný úder. Zůstaňte uvnitř svých domů a 
jezte beránka, kterého jste podřízli.” 

Exodus 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7
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Nyní jděte a 
vyžádejte cennosti, zlato,
 stříbro a šperky od vašich 

nadřízených a sousedů. Bůh 
obměkčil jejich srdce, štědře 

a s radostí vás obdarují.

Sbalte si svoje věci a připravte se na 
odchod. Odejdete brzy ráno. Do této 
země se už nikdy nevrátíte.To bude 

počátek vašeho národa. 

Tati, to je náš
 jediný beránek. Proč 

nemůžeme použít třeba 
červenou barvu?

Takže tento 
beránek zemře 
namísto mne?

Namísto 
mne také, i já jsem
 prvorozený syn.

Synu, Bůh přikázal zabít 
beránka a jeho krví potřít nadpraží 
a veřeje. Musíme učinit přesně tak, 
jak přikázal. Viděl jsi na vlastní oči, 

co se stane s těmi, kdo neuposlechnou. 
Tento beránek tě zachrání před 

vlastní smrtí.

Hospodin řekl: 
„Když uvidím krev 
na vašich dveřích, 

poznám, že mi věříte 
a projdu kolem vás 
a zhoubný úder na 

vás nedolehne.”

Mami, proč 
tatínek maže tu 
krev na dveře? 

Exodus 12:26-28, 35-36
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Proč jste nezabili beránka 
a jeho krví nepomazali 

vaše dveře?

Ha ha ha! Tak vy věříte těm 
povídačkám? Jak může trocha 
krve zastavit smrt?  Můj syn se 

nebojí, viď Joikime?

Jistěže ne, nejsem 
žádná bábovka. 

Náboženství je pro 
slabochy. 

Dobrý bůh přece nezabije někoho jenom 
proto, že si nepomazal dveře nějakou krví. 

A co ti, kteří ten příkaz neslyšeli?

Otče, proč je tato noc 
odlišná od ostatních?

Dnes v noci sešle 
Hospodin zhoubce, 

který zahubí všechny 
prvorozené syny, kteří 

v Boha nevěří. 

Toto je počátek našich dní. 
Každý rok budeme slavit tento den 

(svátek Pesach), abychom si připomněli 
vysvobození z egyptského otroctví. 

Tati, 
slyšíš ten velký
 křik? Zhoubce

 už se blíží!

Neboj se! Učinili jsme, 
jak Bůh přikázal – krví jsme 

pomazali dveře a jíme 
beránka.

Můj syn je
 mrtev! Óóóó, Bože,
 udělej s tím něco! 
Zavolejte Mojžíše!

Exodus 12:28

Slovo 'pascha' je 
hebrejského původu

 a znamená 'přeskočit
 či přejít'.
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Je mi líto, ale už je příliš 
pozdě. Nevěřil jsi nám a nedal 
jsi na naše varování.  Mnoho

 jich dnes v noci zemřelo.

Ááááááááách!

Ne, 
Bože! Mé 
dítě ne!

Nééééééééé…..

Té noci zhoubce zahubil tisíce. 
Nezemřeli ti, kteří věřili a jejichž 

dveře byly pomazány krví.

Náš syn 
je mrtev!

Zavolejte 
Mojžíše! 

Pospěšte si!

Co se to 
jen……..

Je 
prvorozený 

syn v rodině!

Áááááách.

Exodus 12:29-31
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Faraón znovu 
předvolal Mojžíše.

Tentokrát se faraón 
nedíval Mojžíšovi do očí.

Zhřešil jsem.
 Seberte se a odejděte 
z Egypta a vezměte s 

sebou všechny Izraelce. 
Hospodin, váš Bůh, je 

všemohoucí. Požehnejte 
mi než odejdete.

Po 400 letech strávených v Egyptě opustili 
Izraelci zemi. Egypťané darovali Izraelcům 
zlato, šperky, jídlo a vše potřebné na cestu. 
Byl to radostý počátek Izraelského národa.

Šest set tisíc mužů, žen
 a dětí opustilo Egypt
 a odebralo se na cestu

 do zaslíbené země.

Hospodin šel před nimi a ukazoval jim 
cestu pomocí  oblaku, který je navíc chránil 

před horkým sluncem. V noci je vedl 
pomocí ohně, který jim svítil na cestu.

Exodus 12:31-38, 13:21-22
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