S9
PŘÍBĚH PRAVÍ

Co nám z toho zůstalo…

Tehdejší Izrael neboli židovský národ se sklá-

Jestli jsou biblické počty pravdivé, nevíme. Vy-

dal z dvanácti základních rodů, kmenů. A druhý

právění o cestě ven z otroctví je velice staré a

rok putování z egyptského zajetí se Izraelci

podle archeologických nálezů se nezdá, že by

rozhodli všechny členy těchto kmenů sečíst.

v Izraeli nebo na okolních pouštích v dávné do-

To bylo na svou dobu velmi pokrokové. Počítali

bě žilo tolik lidí. Možná ta čísla měla znamenat

se ovšem jen muži starší dvaceti let. Kolik s

něco trochu jiného, čemu my v dnešní době už

sebou měli žen a dětí, to už se nikdy nedozví-

nerozumíme. Na druhou stranu je obdivuhod-

me. Zato počty mužů se díky Bibli zachovaly. A

né, že v době, kdy ani neznali náš zápis číslic a

jsou překvapivě vysoké. Tak třeba kmen Ruben

na poušti k dopravě používali možná tak vel-

jich měl podle písma 46 500. Celkový počet

bloudy, vůbec tak vysoká čísla používali.

všech židovských mužů nad 20 let byl 603

Zpráva z příběhu cesty ven z Egypta je

550. Už to samo o sobě je obrovské číslo.

ale trošku jiná: Ukazuje nám, že Bůh je obrov-

Když si uvědomíme, že tehdy jeden muž mohl

sky mocný. Dokáže přemoci veškerá protiven-

mít více žen a kupu dětí, vyplyne nám, že už

ství, aby úplně všechny, kteří jsou na cestě

tehdy muselo být Židů skoro 2 miliony.

pouští, ochránil. Ať už je nás jakýkoliv počet.

AKTIVITA PRO DĚTI
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S9
PÁN S NÁMI
Tak jako Bůh pomohl Izraelcům z otroctví, pomáhá i nám na našich cestách k lepšímu
světu. Zkusme se zasnít a představit si to nejlepší, čím bychom opravdu mohli být a co
bychom opravdu mohli světu dát. Až se nám v hlavě nějaký sen vyrýsuje, rozmysleme
si, co je potřeba k jeho dosažení. Kdy uděláme první krok tímto směrem?
Modlitba:
Vlastními slovy Boha můžeme poprosit, aby nám pomohl využít náš potenciál na
maximum.

CHALLENGE
ROZHOVOR S DĚTMI

Tehdejší

izraelský

lid

čítal mnoho členů. Takový zástup neprojde
někde jen tak bez povšimnutí. Zazpívejte nahlas nějakou písničku,
kterou znáte z našich
zpěvníků. Možná si i vás
někdo všimne :)

Jakou písničku jste zpívali?
Máte nějakou zajímavou

zkušenost s okolím?
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