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EXODUS 14 PŘECHOD MOŘE
Exodus 14:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2 Promluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří se před Pí-chírótem, mezi Migdólem a 

mořem; utáboříte se před Baal-sefónem, naproti němu u moře.

3 A farao si o synech Izraele řekne: Zmateně se v zemi potulují, zavřela se nad nimi pustina.

4 Pak posilním faraonovo srdce a bude vás pronásledovat; oslavím se na faraonovi i na 

celém jeho vojsku a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. A tak to učinili.

5 Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroků se obrátilo 

proti lidu a řekli: Co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví?

6 Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal s sebou.

7 Vzal šest set vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každém z nich.

8 Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové 

Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou

9 a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře -- všechny koně a vozy faraonovy, 

jeho jezdci a jeho vojsko -- u Pí-chírótu před Baal-sefónem.

10 Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči, a hle, Egypťané táhli za nimi. Synové 

Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu.
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EXODUS 14 PŘECHOD MOŘE
11 Říkali Mojžíšovi: Což nebyly v Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do pustiny? Cos nám to 

udělal, žes nás vyvedl z Egypta?

12 Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě: Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro 

nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině.

13 Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám 

dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte.

14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.

15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Proč ke mně úpěnlivě voláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí.

16 A ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli 

prostředkem moře po suchu.

17 A já, hle, posilním srdce Egypťanů, že půjdou za nimi, a oslavím se na faraonovi a na 

celém jeho vojsku, na jeho vozech i na jeho jezdcích.

18 A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na faraonovi, na jeho vozech a na 

jeho jezdcích. 19 Tu se anděl Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi, a 

oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně

20 a vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor; jednomu byl oblakem a temnotou a 

druhému osvěcoval noc. Jeden se k druhému nepřiblížil po celou noc.
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EXODUS 14 PŘECHOD MOŘE
21 Mojžíš pak vztáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po 

celou noc a obrátil moře v souš. Tak byly vody rozděleny.

22 Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo.

23 Egypťané je pronásledovali -- všechny faraonovy koně, jeho vozy a jeho jezdci -- a vešli za 

nimi doprostřed moře. 24 V čase ranní hlídky Hospodin pohlédl na egyptský tábor z ohnivého 

a oblakového sloupu a přivedl egyptský tábor do zmatku.

25 Vyvrátil kola u jejich vozů, takže je vedli s obtížemi. Nato si Egypťané řekli: Utečme před 

Izraelci, protože Hospodin bojuje s nimi proti Egypťanům!

26 Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: Vztáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí na Egypťany, na jejich 

vozy a na jejich jezdce. 27 Mojžíš vztáhl ruku nad moře a moře se před rozbřeskem navrátilo 

do svého normálního stavu. Egypťané utíkali jemu vstříc. Tak Hospodin uvrhl Egypťany 

doprostřed moře. 28 Vody se navrátily a přikryly vozy a jezdce, všechny z faraonova vojska, 

kteří vešli za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. 29 Ale synové Izraele šli po suchu 

uprostřed moře a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. 30 Onoho dne Hospodin zachránil 

Izraele z moci Egypťanů. Izrael viděl Egypťany mrtvé na břehu moře.

31 Tak Izrael uviděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech. Lid se bál 

Hospodina a uvěřil Hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi.
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2) POBLÍŽ MOŘE
Numeri 33:5 Synové Izraele vyrazili z Ramesesu a 

utábořili se v Sukótu. 6 Vyrazili ze Sukótu a utábořili se 

v Étamu, který je na okraji pustiny. 7 Vyrazili z Étamu a 

obrátili se k Pí-chírótu, který je směrem k Baal-sefónu, a 

utábořili se před Migdólem. 8 Vyrazili z Pene-chírótu, 

prošli středem moře do pustiny, 

Rameses (Tell el Dab’a, Rowaty, Avaris, …)

Sukót (hebrejské slovo znamená dočasné útočiště, 

stan, místo Tell el-Maskhuta)

Étam (slovo nejspíše vzniklo ze jména egyptského 

boha Atuma, nejspíše Wadi Tumilat, tedy Ismailia)

znamená místo na okraji divočiny.
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2) POBLÍŽ MOŘE
Pí-chírót = ústí kanálu, kanál vybudovaný faraony je 

zobrazen na mapě červeně

Migdól = pevnost, opevnění, které byly na hranici

Baal-sefón = Baal (pán) severu – nebyl to egyptský 

bůh, ale byl to ochránce námořníků, což může být 

místo Suez, zde byl přístav
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3) LID UTEKL
5 Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce 

faraona a jeho otroků se obrátilo proti lidu a řekli: Co jsme to 

udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví? 6 Zapřáhl tedy svůj 

vůz a svůj lid vzal s sebou.

Lid podle nich utekl – ale oni neutekli, mohli odejít, faraon a 

všichni Egypťané je vyháněli – už běžte, hlavně honem – báli se, 

že by mohli přijít ještě další pohromy, teď uplynul týden a už je 

vše jinak.

Pravdu upravili podle toho, jaká byla situace.

Takto je pravda posunutá tak, že Izraelci udělali něco, co 

neměli. Měli zůstat a oni si dovolili utéct. Došlo jim totiž, že celá 

jejich ekonomika byla postavená na vykořisťování Izraelců, z 

toho oni žili v blahobytu. Řekli si - my ale nechceme, aby náš 

blahobyt skončil a musíme s tím něco udělat.

14-3/11

Odchod z Egypta, James Tissot



4) VYKOŘISŤOVÁNÍ
Celá současná ekonomika je postavena na podobném principu – ti, 

kteří nejvíc pracují, mají nejmíň peněz.

Mnoho podnikatelů dává lidem práci a dělá mnoho pro své dělníky. 

Je ale celá skupina finančních společností, kteří nikdy nepracovali a 

jen žijí z práce jiných.

Př. plnotučné mléko 

– Výkupní cena je 8,22 Kč/l

- Cena obalu  je cca 2,5 Kč/l

- Cena za zpracování, vložení do obalu, balení je 4 Kč/l

- Cena dopravy je 3 kč/l

Ale výsledná cena je cca 26 Kč, takže obchodník získá cca 8,28 Kč 

na litr, tedy víc než zemědělec.

Máslo – mlékárny dodávají obchodním řetězcům máslo za 36,29 Kč, 

ale oni je prodávali za 52-70 Kč (tedy zisk je min.15,71Kč za 250g)
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4) VYKOŘISŤOVÁNÍ
Zjevení 18:2 Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením 

všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka; 3 neboť z vášnivého 

vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci 

jejího zhýralého přepychu.“

Před příchodem Krista jsou ve Zjevení popisováni obchodníci, kteří zbohatli tím, že byli napojeni na 

nábožensko-ekonomický systém, kterým byli všechny národy nakaženy.

Obchodníci zde bohatnou díky nemorálnosti a napojením 

na falešné náboženství. 

Toto se začíná i čím dál tím víc projevovat i ve společnosti 

– dříve si lidé vážili poctivé práce, dnes si lidé považují lidí, 

kteří často získali svůj majetek nemorálním jednáním 

a vykořisťováním.
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Vydělá si poctivý český 

zemědělec na takový dům?



5) MILOVÁNÍ HOJNOSTI

Kazatel 5:9 Kdo miluje 

peníze, peněz se nenasytí, 

kdo miluje hojnost, nemá 

nikdy dost. Také to je 

pomíjivost.

Místo toho, aby byl faraon 

rád, že Izraelci pomohli 

Egyptu, že mu posloužili 

víc jak 200 let, že mu 

postavili úžasné stavby, že 

díky nim žili v hojnosti – tak 

místo toho má pocit, že 

Izraelci neměli právo 

odejít, že to si nemohou 

dovolit, že jsou stále pod 

jeho vládou.

14-5A/11

Egyptská armáda, ilustrace 

Angus McBride



5) MILOVÁNÍ HOJNOSTI
Výzkum mezi americkými manažery různých 

společností dopadl tak, že jsou spokojení, ale ne 

úplně, že by byli spokojenější, kdyby měli víc peněz. 

Tento výsledek byl stejný u nižšího, středního i 

nejvyššího managementu – takže všichni chtěli mít 

víc a když toho dosáhli, chtěli ještě víc.

Faraon se oklepal z ran, co dopadly na Egypt a 

chtěl víc – chtěl zpět kontrolu nad Izraelem. 

Mat.13:22 Zasetý do trní, to je ten, kdo Slovo slyší, 

ale starost tohoto věku a svod bohatství Slovo dusí, 

a tak se stává neplodným.

Pokud zaměříme svůj život na to, abychom měli 

větší bohatství, pak nebudeme nikdy spokojeni a 

duchovně budeme neplodní.

14-5B/11

Ilustrační foto



6) 600 VOZŮ
7 Vzal šest set vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každém z nich. 

8 Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele 

vycházeli se vztyčenou hlavou 9 a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře -- všechny 

koně a vozy faraonovy, jeho jezdci a jeho vojsko -- u Pí-chírótu před Baal-sefónem.

Faraon nechce přijít o svůj vliv – myslí si – bloudí pustinou – znovu si je podmaníme. Přišel o mnoho koní, 

velbloudů, ale přesto dal dohromady armádu (možná i nakoupil nová zvířata) a teď jim to ukáže!!

Ďábel chce, abychom byli zase pod jeho vlivem.

14-6/11

Egyptský armáda, biblická 

ilustrace



7) STRACH
10 Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči, a hle, 

Egypťané táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a 

úpěnlivě volali k Hospodinu.

Strach má velké oči – najednou armáda faraona vypadá 

ohromná, nepřekonatelná, dostávají veliký strach – ale Izraelců 

bylo velmi mnoho.

- Měli 400.000 mužů schopných bojovat

- Egypťané měli 600x3 tedy 1.800 elitních bojovníků ve vojenských 

vozech

- Mnoho dalších vozů, jezdce a pěchotu

I když jich jistě bylo hodně, nejspíše jich bylo míň než Izraelců –

mnoho z nich zabily egyptské rány a ne všichni Egypťané byli 

vojáci.

Vzpomeňme si na to, co říkal faraon o Izraelcích: Exodus 1:9 Ten 

řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.

14-7/11

Egyptský vojenský vůz, ilustrace 

Angus McBride



8) HROMOSVOD
11 Říkali Mojžíšovi: Což nebyly v Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do 

pustiny? Cos nám to udělal, žes nás vyvedl z Egypta? 12 Zdali to není to, co 

jsme ti říkali v Egyptě: Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás 

lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině.

Mojžíš to teď schytal jako hromosvod (bleskosvod) – teď on byl příčina 

všech jejich trápení, on za všechno mohl, kvůli němu je všechno toto 

trápení.

- Říkají, že tady umřou (nestalo se tak)

- Říkají, že nechtěli odejít z Egypta (to nebyla pravda – chtěli velmi odejít z 

Egypta)

- Říkají, že je lepší otročit v Egyptě, než toto (to také nebyla pravda - vyšli 

svobodně, nikdo jim nebránil, aby zůstali, jen Egypťané na ně tlačili, aby 

už šli)

Když čelíme nepříjemnostem, máme snahu svádět vinu na druhé (že to je 

kvůli nim) a překrucovat fakta.

14-8/11 James Tissot, Mojžíš



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
13 Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, 

stůjte a hleďte na Hospodinovu 

záchranu, kterou vám dnes způsobí, 

protože Egypťany, které vidíte dnes, 

již nikdy více neuvidíte.14 Hospodin 

bude bojovat za vás a vy budete 

mlčet.

- Byli zahnáni do neřešitelné situace, 

z které lidsky nebylo úniku (z jedné 

strany moře, z druhé strany hory, z 

třetí strany se blíží vojsko (sevřela je 

poušť)

- V takových chvílích nevíme, co 

máme dělat, jsme zahnáni do 

úzkých

14-9A/11

Vrchovina Gebel Ataqa (871m), Egypt v pohledu od Abadiya



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
13 Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte 

na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes 

způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již 

nikdy více neuvidíte. 14 Hospodin bude bojovat 

za vás a vy budete mlčet.

- Vidíme ty nepřekonatelné hory a cítíme se 

bezradní (co dál ?, co s námi bude?, …)

- Lidsky není žádné řešení

- V takových chvílích si připomínej toto slovo –

Bůh bude bojovat za tebe

14-9B/11

Vrchovina Gebel Ataqa (871m),



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
2 Korintským 4:7 Tento poklad však 

máme v hliněných nádobách, aby bylo 

zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z 

nás. 8 Ze všech stran zakoušíme 

soužení, ale nebýváme zdrceni; 

býváme bezradní, ale ne zoufalí; 

9 býváme pronásledováni, ale ne 

opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme 

zničeni.

14-9C/11

Suezský záliv, současná mapa, 

vrchovina Gebel Ataqa je na 

levé straně



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
13 Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na 

Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, 

protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více 

neuvidíte. 14 Hospodin bude bojovat za vás a vy 

budete mlčet.

Říká zde 3 příkazy (platí, když máš strach)

- Nebojte se - Bůh vás dovedl až sem a tak vás 

povede i dál, když něco začal, tak nebude jednat 

jinak, řekl jasně, že nás dovede do zaslíbené země

- Stůjte – nepanikařte, nezačínejte dělat tisíce 

nesmyslných věcí, zastavte se a pokud možno v 

klidu si připomínejte, co vám dříve Bůh řekl

- Hleďte – vyhlížejte Boží záchranu místo vymýšlení 

lidských řešení

Bůh bojuje a bude bojovat za vás

14-9D/11

Suezský záliv, současná mapa, vrchovina 

Gebel Ataqa je na levé straně



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
15 Hospodin řekl Mojžíšovi: 

Proč ke mně úpěnlivě voláš? 

Řekni synům Izraele, ať 

vyrazí. 16 A ty zvedni svou 

hůl, vztáhni ruku nad moře a 

rozděl je, aby synové Izraele 

prošli prostředkem moře po 

suchu.

Bůh má vždy řešení pro náš 

život, nikdy se mu nestane, 

že by byl z něčeho 

bezradný.

Kvůli nám klidně rozdělí 

moře, jen aby nás ochránil !!!

14-9E/11

Cesta přes moře, mapa  

zdroj www.bible.ca



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Proč ke mně úpěnlivě voláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí. 16 A ty zvedni svou 

hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu.

Bůh má vždy řešení pro náš život, nikdy se mu nestane, že by byl z něčeho bezradný.

Kvůli nám klidně rozdělí moře, jen aby nás ochránil !!!

14-9F/11

Měření hloubek moře z 

r.1856 – severní část zálivu 

(hloubka moře je max. 

40m)



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
18 A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na 

faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích. 19 Tu se anděl 

Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi, a 

oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně 20 a 

vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor; jednomu byl 

oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se k 

druhému nepřiblížil po celou noc.

Ježíš, který je provázel, je zároveň ochránce, nejen vůdce.

Ježíš je pro nás světlem, ale pro mnohé je temnotou

Efezským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta 

záchrana není z vás -- je to Boží dar;

Nebyli zachráněni, protože byli tak skvělí lidé, ale proto, že 

věřili, že Bůh je může zachránit a on to udělal.

14-9F/11

Filmové zpracování 

přechodu moře



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
18 A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na 

faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích. 19 Tu se anděl 

Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi, a 

oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně 20 a 

vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor; jednomu byl 

oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se k 

druhému nepřiblížil po celou noc.

Bůh si použije zlo – Bůh chtěl, aby vyšli z Egypta a nechal 

vyrůst zlo, aby Izraelci viděli, že musí odejít z Egypta.

Odchod z Egypta byl velmi dramatický, protože žádný 

otrokář nechce pustit otroky na svobodu.

Byli jsme otroci Ďábla, který nás musel pustit kvůli tomu, co 

udělal Ježíš – bojoval za nás.

14-9G/11

Přechod moře, biblická 

ilustrace



9) BŮH BOJUJE ZA TEBE !!!
22 Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. 

23 Egypťané je pronásledovali -- všechny faraonovy koně, jeho vozy a jeho jezdci -- a vešli za nimi 

doprostřed moře. 24 V čase ranní hlídky Hospodin pohlédl na egyptský tábor z ohnivého a oblakového 

sloupu a přivedl egyptský tábor do zmatku. 25 Vyvrátil kola u jejich vozů, takže je vedli s obtížemi. Nato si 

Egypťané řekli: Utečme před Izraelci, protože Hospodin bojuje s nimi proti Egypťanům!

Sami Egypťané říkají – Bůh bojuje za ně proti nám – nemáme šanci. 

Ďábel nemá šanci, 

když Bůh bojuje za nás.
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10) VELKÉ VÍTĚZSTVÍ
28 Vody se navrátily a přikryly vozy a jezdce, 

všechny z faraonova vojska, kteří vešli za 

Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. 

29 Ale synové Izraele šli po suchu uprostřed 

moře a vody jim byly hradbou napravo i 

nalevo. 30 Onoho dne Hospodin zachránil 

Izraele z moci Egypťanů. Izrael viděl Egypťany 

mrtvé na břehu moře. 31 Tak Izrael uviděl 

velikou moc, kterou Hospodin prokázal na 

Egypťanech. Lid se bál Hospodina a uvěřil 

Hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi.

Viděli, jak za ně Bůh bojoval, oni jen šli, nic 

jiného nedělali, jen šli a zírali, co Bůh dělá.
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10) VELKÉ VÍTĚZSTVÍ
28 Vody se navrátily a přikryly vozy a 

jezdce, všechny z faraonova vojska, kteří 

vešli za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani 

jediný. 29 Ale synové Izraele šli po suchu 

uprostřed moře a vody jim byly hradbou 

napravo i nalevo. 30 Onoho dne Hospodin 

zachránil Izraele z moci Egypťanů. Izrael 

viděl Egypťany mrtvé na břehu moře. 

31 Tak Izrael uviděl velikou moc, kterou 

Hospodin prokázal na Egypťanech. Lid se 

bál Hospodina a uvěřil Hospodinu a jeho 

otroku Mojžíšovi.

Viděli, že vše, co jim Bůh řekl, byla pravda, 

že se jich zastal, že jsou svobodní, že už 

nemusí otročit faraonovi, že je čeká něco 

nového, že mají budoucnost.
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10) VELKÉ VÍTĚZSTVÍ
Podobně i Ježíš nám dal veliké vítězství –

Kol.2:13 I vás, když jste byli mrtvi v 

proviněních a neobřízce svého těla, spolu s 

ním obživil, když nám všechna provinění 

odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam, 

který svými ustanoveními svědčil proti nám 

a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z 

našeho středu tím, že jej přibil na kříž. 15 Tak 

odzbrojil vlády a autority a veřejně je 

vystavil na odiv, když je vedl triumfálním 

průvodem v něm.

- Porazil tím všechny duchovní síly, to co 

vypadalo jako prohra, byla ta největší 

výhra, největší vítězství

- My na to můžeme jen zírat
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10) VELKÉ VÍTĚZSTVÍ

Satan totiž ovládal všechny národy 

kromě Židů a Ježíšovou obětí 

všichni mohou přistupovat k Bohu

- Bůh to potvrdil tím, že Ježíš byl 

vzkříšen z mrtvých (Jan 

11:25 Ježíš jí řekl: „Já jsem 

vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, 

i kdyby zemřel, bude žít.)

14-10D/11

Vzkříšení Krista, biblická 

ilustrace



11) OTÁZKY

- Proč faraon byl tak hloupý, že pronásledoval Izraelce –

vždyť viděl, jak Bůh mocně jednal v Egyptě?

- Proč Izraelci (a někdy i my) podlehli panice a velmi se 

báli?

- Proč se Izraelci nepostavili egyptské armádě, když jich 

bylo tolik?

- Čím Ježíš zvítězil na Ďáblem?

- Jak za nás Bůh bojuje?
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