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O životě Mojžíše
Exodus 33 :1-23

Intro
Dnes jsem chtěl kázat o životě Mojžíše. V poslední době čtu o jeho životě a je to tak zajímavé.
Je tam hodně věcí, které se Mojžíš učil od Boha, které lze aplikovat na můj život. Ale musel
jsem vybrat něco specifického z jeho života, jinak bychom tady byli dny a dny.
Ale na začátku mám pro vás jednu důležitou otázku. Který typ člověka jsi? Když zabloudíš,
zastavíš se a ptáš se na směr, nebo raději jdeš dál a necháš tomu volný průběh? Já se obvykle
zastavím, protože to má větší cenu se zeptat než se toulat a přijít pozdě. Ale který typ jsi
v životě ty? Je to tak důležité pro tebe, abys pokračoval svou cestou, na které chceš zůstat za
každou cenu?
Nedávno jsem četl Exodus 33:15-16 a psal jsem si o tom poznámky do sešitu. Jde o to, že Mojžíš
nechtěl jít dál, dokud ho Bůh nepovede. Nevíme přesně, jaký typ člověka Mojžíš byl, ale vidíme,
že nechtěl pokračovat stejnou cestou za každou cenu. Čteme tady zajímavou konverzaci mezi
Mojžíšem a Bohem a těžkou situaci pro Mojžíše, ale je to možné aplikovat i na naše životy.
Exodus 33:1-6
Tak dneska budeme číst tu kapitolu postupně. Tak čtěme Exodus 33:1-6.
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Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vyjdi odtud, ty i lid, který jsi vyvedl ze země egyptské, do
země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi: Dám ji tvému potomstvu.
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Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce
i Jebúsejce.
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Půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás, abych vás cestou
nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný.“
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Když lid uslyšel tuto zlou zprávu, začali truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu.
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Potom řekl Hospodin Mojžíšovi: „Řekni Izraelcům: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný
okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím,
jak mám s vámi naložit.“
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Od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob.
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Tvrdošíjní Izraeliti
Co tam vidíme? Vidíme, že Bůh drží své slovo. Co slíbí, dodrží. Ale proč se On zlobil na
Izraelity? V předchozí kapitole se ti lidé unavili z čekání na Mojžíše. A nakonec na Boha.
Přestali doufat v Boha, a že by se Bůh o ně staral. Chtěli dělat pro sebe svého boha s malým b,
který by šel před nimi. Přestali aspoň dočasně důvěřovat v Boha. Tak vyrobili sochu býčka.
Tak na začátku kapitoly 33 vidíme, že Bůh jim stále pomáhá, aby získali zaslíbenou zemi.
I když se ti lidé otočili zády k Bohu, stále jim dává to, co slíbil. Vidíme Jeho milosrdenství.
Ale Bůh jim říká, že nepůjde uprostřed nich, aby je nezničil. Protože byli tvrdošíjní. A lidé
začali truchlit. Musel to být takový intenzivní moment, že lidé začali truchlit a uvědomili si
své provinění. Víme, že Bůh je žárlivý Bůh. Nechce na prvním místě nikoho jiného než sebe.
Ale vidíme, jak rychle se ti Izraelci vzdali Boha. I když je Bůh osvobodil z otroctví, vedl je přes
poušť, staral se o ně, dával jim vodu a chléb, když je potřebovali, nějak na Něho zapomněli
a chtěli jít svou cestou bez Boha. Ale Bůh pořád drží své slovo.
Stan setkávání
Další část je, když se Mojžíš setkal s Bohem ve stanu setkávání. Tak pojďme si přečíst tu část.
Exodus 33:7-11.
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Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál tábora a nazval jej stanem setkávání.
Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem.
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A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával; zůstali stát, každý u vchodu do svého
stanu, a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu.

9

Kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu.
A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem.
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Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli
se, každý u vchodu do svého stanu.
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A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom
se Mojžíš vracel do tábora. Ale mládenec Jozue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu
nevzdaloval.

Páni! Wow! Takové zvláštní místo na setkávání se s Bohem. Cílený čas být s Bohem, aby zjistil,
co dělat. Myslím, že Mojžíš nebyl jako cizinec v tom stanu. Věděl, že se tam může setkat
s Bohem a zůstat tam, dokud nebude mít odpověď. Bible říká, že Bůh s Mojžíšem mluvil, jako
když někdo mluví se svým přítelem. Takový vztah! Máme takový vztah s Bohem? Bůh tě zná
jako kamaráda? Nebo necháváme takové vztahy pro ty ‘Mojžíše’ dnešní církve? Pastory,
teology… ano můžou mít tak blízký vztah s Bohem, ale my normální lidé? Říkáme, že
nepotřebujeme tak blízký vztah. Ale potřebujeme to. A navíc potřebujeme nějaký stan
setkávání v životě. Nějaké místo, na kterém můžeme mít nerušený čas s Bohem. Možná je
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to v obýváku brzy ráno, kde sedíš s Biblí a modlitbou a kávou. Možná je to procházka v lese.
Ale kde máš stan sekávání ty? Takový vztah s Bohem a taková upřímná konverzace, kterou měl
Mojžíš se Stvořitelem a Bohem, potřebuje intenzivní čas. Potřebuje víc než 5 minut s Bohem
před prací nebo 5 minut před spaním, když jsem nejospalejší.
Jsem ženatý skoro 4 roky a něco já a Kristy víme. Musíme být spolu. Musíme se milovat
navzájem, ale také musíme mluvit spolu jako kamarádi. Jsme nejlepší přátelé a pak to dává
smysl, že mluvíme takhle. A často. A nestačí nám, abychom byli pořád s ostatními lidmi.
I když máme rádi lidi, musíme být někdy spolu o samotě. Samozřejmě bychom zůstali stále
manželi, pokud bychom byli jen s ostatními lidmi, ale náš vztah by nerostl. Tak přemýšlejte
o vašich různých vztazích. Trávíte spolu čas. Asi se těšíte na společný čas. A čím častěji spolu
trávíte čas, tím lepší a bližší je ten vztah. A asi máte bližší vztahy s lidmi, se kterými trávíte víc
času o samotě. Znáte se líp. Tak si udělejte srovnání. Kolik času trávíte s Bohem týdně? Kolik
času trávíme čtením Bible, v modlitbách, posloucháním Jeho tichého hlasu? Promiňte, nechci
vás dnes trápit a říct, že musíme trávit tolik a tolik času s Bohem. Myslím, že neexistuje nějaké
kouzelné množství času, které máme trávit s Bohem. Ale Bůh mě nedávno začal učit, že mít
blízký a přátelský vztah s Ním vyžaduje, abych s Ním trávil víc času než standardních 20 minut
denně. Když chci vidět úžasné věci, co Bůh chce dělat kolem nás, musím brát vážněji ten čas se
svým Spasitelem. Musí to být pro mě a pro Vás prioritou. Musíme říct ‚ne‘ něčemu jinému,
abychom řekli ‚ano‘ Bohu. Pokud chci znát Boží srdce, musím být s Bohem ve stanu setkávání
a musím tam zůstat tak dlouho, jak je potřeba.
A navíc, Izraelci věděli, co to znamená, když Mojžíš šel do stanu setkávání. Věděli, že se setkává
s Bohem a vrací se se slovem od Boha. A bude to stejné pro nás.
Když se setkáme s Bohem, vrátíme se jiní. Lidé se na nás dívají každý den, hlavně když ví, že
jsme věřící. Vidí to, co děláme. Vidí, jak se chováme k rodině a spolupracovníkům. Vidí, jak
děláme naše rozhodnutí. Potřebujeme trávit významný čas s Bohem, abychom se stali víc
podobní Kristu. Ježíš řekl, že jsme světlo světa. A to světlo nemůže být skryto. Zajímalo by mě,
co by se změnilo v našem světě, kdyby Boží lidé trávili vice času s Bohem, a hledali Jeho tvář
a cestu.
Nepůjdu bez Tebe
A teď máme tu nejúžasnější část, aspoň podle mě. Tak čtěme verše 12 až 23.
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Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se
mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.‘
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Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel
u tebe milost; pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid.“
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Odvětil: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“
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Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!
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Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že
s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.“
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Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost
a já tě znám jménem.“
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I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“
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Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před

tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se,
nad kým se slituji.“
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Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“
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Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo; postav se na skálu.
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Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud
nepřejdu.
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Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo.“

Kluk na kole
Představte si, jak jste se poprvé učili jezdit na kole? Nějaké dětí se to naučí rychle a není to pro
ně problém. Ale pro některé kluky a holky je to tak velká věc. Někdy to nechtějí ani pořádně
zkoušet, protože ví, že budou padat a že to musí dělat sami. Moc se bojí. A i když třeba ten kluk
konečně sebere veškerou odvahu, je to stejně nevyhnutelné, že zase spadne. A opět spadne.
A opět spadne. A odvaha začíná mizet. A můžeš vidět strach v jeho tváři. Ale tatínek ho prosí,
aby nasednul ještě jednou na kolo a zkusil to. Tatínek ví, že jeho syn potřebuje umět jezdit na
kole. Tedy, i kdyby ten kluk byl zlobivý a mohl v životě udělat hodně chyb, tak právě teď, v této
pro něho těžké situaci, potřebuje svého tatínka. On odpoví tatínkovi vážnýma očima a řekne
mu, že to nezkusí, dokud tatínek nebude blízko. Ten kluk dělal hodně blbostí, ale ta situace je
naléhavě vážná. Vidíme strach a slzy v jeho očích. Ale taky vidíme tak silnou a bezmeznou až
zarputilou důvěru, protože ten kluk ví, že nemůže pokračovat bez tatínka. Výraz v jeho očích je
stejný jako to, co si představuju, že Mojžíš cítil v té situaci. I když Mojžíš měl před sebou určitě
mnohem vážnější situaci než se jen učit jezdit na kole. On vedl Boží lid do zaslíbené země.
Mojžíš byl jako ten malý vystrašený kluk. A vidíme to i v jeho slovech. On mluví s Bohem jako
vedoucí lidí. A zkouší být zaměřený na ty lidi. Připomene Bohu Jeho sliby. Sliby o Božím lidu
a sliby o něm. Připomene Bohu, že tento pronárod je Jeho lid. Mluví o dobru Božího lidu, ale
pořád se vrací i k sobě a mluví s Bohem i o sobě. On strašně chce vědět, že Bůh má z něho
radost. Zní jako ten malý kluk, který prostě chce být pochválen svým otcem. Ale Mojžíš chce
víc než vědomí, že Bůh má z něho radost. Chce, aby Boží Přítomnost šla s nimi.
To je zajímavé, protože těsně předtím Bůh řekl Mojžíšovi, že Jeho přítomnost půjde s nimi a dá
jim odpočinutí. Tak Mojžíš ví, že Bůh půjde s nimi. Ale pak se Mojžíš na to zeptá ještě jednou.
Nevíme proč. Možná pro ujištění. Možná kvůli strachu. Ale on to chtěl sdělit jasně, že nechce
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jít ani se vůbec pohnout bez Boží Přítomnosti. A myslím, že jeho tvář vypadala jako tvář toho
kluka, který se bál jezdit na kole. Ale jestli to musí zkusit ještě jednou, odmítne to zkusit bez
tatínka. Mojžíš věděl, že na to nemá. Potřeboval svého Tatínka.
Když jsem to četl, vytryskly mi slzy do očí. Nemohl jsem se odtrhnout od těch veršů kvůli
velikému zoufalství a beznaději, které Mojžíš musel cítit. On věděl, že musí být jiný než ostatní
lidé na světě – kvůli Bohu – a že Mojžíš věděl, že to nemůže předstírat. Potřeboval Boha.
Potřebovali Boha.

Já bych chtěl přečíst něco přímo z mého diáře. Je to moje reakce na tu pasáž. A zjevně mě nějak
dojala. Co následuje je pár mých osobních myšlenek o závislosti na Bohu.
Jako ten kluk, jsem řekl, že půjdu, ale uvědomuju si víc a víc, že stojím na hraně, otřásám se
strachem a říkám, půjdu, jenom když půjdeš, Ježíši. Zkoušel jsem to sám tolikrát.
Samozřejmě to vypadá, že dělám všechno s Boží pomocí. Lidé kolem mě ví, že jsem křesťan,
a jsem misionář a čtu Bibli skoro každý den, atd. Ale musí to být víc než jen podle jména.
Potřebuju Tvoji přítomnost. (Psal jsem to velkými písmenky.) Stojím tu na hraně, nevím-co
a ptám se, žebrám, abys mi ještě jednou řekl, že půjdeš se mnou. Nebo spíš, že půjdu s Tebou.
Je to lepší situace. Když mě vedeš Ty, vím, že je to tam, kde chci být I já. A víš, co říká Bůh?
„Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem.“
Ó, tam je láska. Láska v jedné jednoduché větě. V tom příběhu, Bůh to učiní ze dvou důvodů:
Za prvé, On je potěšen Mojžíšem. Za druhé, Bůh Mojžíše zná jménem. Je to moje volba
následovat Krista. Ale je to tak jednoduché zapnout autopilota a o hodně později si uvědomit,
že jsem sešel z cesty, po které jsi mě vedl.
Žil jsem celý život s věřícími lidmi kolem sebe. Byli to hodni lidé. Následovali Ježíše. Ale vím,
jak snadné je důvěřovat v dobré skutky než v Ježíše. V to, co můžu dělat, než to, co už udělal
Ježíš. A říkám, že půjdu s Bohem, ale ve skutečnosti jdu sám. Mám strach a je to lehčí prostě jít
než čekat. Ale něco vím. Potřebuju Tvoji Přítomnost.

Ta pasáž mě silně dojala, protože vím, že to nezvládnu sám. A také Bůh mi ukázal, že nechce
prostě smazat všechny problémy z mého života. On mě chce vést PŘES ty problémy. A jaký by
to byl rozdíl, kdybych věděl a slyšel a žil podle toho, že Bůh je mnou potěšen, protože mě miluje
a zná mě jménem. Zná a miluje Phila. Zná a miluje Zoru. Zná a miluje Davídka. Zná a miluje
nás všechny. Dělá ta informace rozdíl v našich životech? Měla by.
A kvůli tomu, máme tu nejbláznivější a nejodvážnější část té pasáže, kdy Mojžíš prosil, aby mu
Bůh dovolil spatřit Jeho Slávu. Ale myslím, že ekumenický překlad tady nevyjadřuje tu
Mojžíšovu naléhavost. V NIV v angličtině Mojžíš řekl, ‘Ukaž mi Svou Slávu.’ V hebrejštině je

6
přidáno, že Mojžíš naléhal, aby mu Bůh ukázal Svou Slávu. Je to docela drzá věc říct to Bohu.
Ale čteme tady intimní konverzaci mezi Bohem a Mojžíšem. Jsou přátelé. Mojžíš věděl, že není
hoden, a je tak slabý. A proto Mojžíš může být tak odvážný před Bohem. Nemá nic kromě
Boha. A chce vidět Boží slávu. Chcete vidět Boží slávu? Chcete vidět něco úžasného, co může
dělat jenom Bůh? Já to chci. Já chci, aby Bůh dělal probuzení v našich životech a srdcích a aby
se to rozšířilo na celé Brno. A pak do celé České republiky. Je to moc velká věc. Chci, aby lidé
kolem mě viděli a rozuměli, že Bůh je miluje a dal Svého Syna Ježíše, aby mohli opravdově žít.
Chci, aby ti lidé přijali spasení skrze Ježíše. Chci, aby Bůh byl oslavovaný. Tak jo, chtěl bych
vidět Boží slávu, aspoň tak nejvíc, jak jen můžu.

Tak v tomto textu, vidím tři věci, které si máme pamatovat, jak chodit s Bohem.
1. Za prvé: Naše pýcha musí jít pryč. Pýcha je pro někoho z nás problém. I pro následovníky
Krista. Můžeme se stát tak pyšnými v tom, co děláme pro Ježíše. Mojžíš byl Boží muž. Ale
přišel moment, že si uvědomil, že potřebuje Boha. Jeho skutky pro Boha, jeho vedení
Božího lidu najednou nebyly tak důležité. Jenom, že Bůh, jeho přítel a Spasitel, půjde
s nimi.
Musíme vědět, že nemůžeme …… sami. Nemůžeme co? Nemůžeme dělat nic, co má
význam, bez Boha. Je to tak definitivní, a je to opak toho, co slyšíme kolem nás. Slyšíme, že
na to máme. Slyšíme, že jsme tak dobří a chytří. Můžeme dělat cokoliv. Jsme tak individuální a schopní, a když se soustředíme na něco, můžeme to udělat. Sami. Bez pomoci. Ale
to není to, co chce Bůh. Nebyl to jeho plán pro nás. Chce, abychom byli závislí na Něm.
Chce, abychom uznali svou závislost, že Ho bytostně potřebujeme.
2. Za druhé: Musíme si najít čas, abychom byli sami ve svém stanu setkávání s Bohem. Je to
nutné trávit čas s Ježíšem. Už jsem dneska o tom moc mluvil, ale je to důležité a chybí nám
to v dnešní církvi. V dnešním světě je to tak snadné, abyste dělali hodně dobrých věcí se
svými dětmi, pro práci, i dokonce v církvi, ale zapomínali na Boha. Myslíme, že nám stačí
chválit Boha pár hodin v neděli. Ale nestačí to. Je něco v životě, co musíte dát pryč, abyste
trávili víc času s Bohem? Já s tím bojuju každý den, protože vím, že mám vstávat dřív,
abych mohl trávit čas v modlitbách ve ztišení. Musíme mít svůj stan.
3. To poslední je prostě, že Bůh je Bůh dobrodružství. Je to škoda, že tolik lidí si myslí, že
Bůh je nudný, že víra nic neznamená a že následovat Ježíše znamená chodit každý týden do
kostela a zpívat staré písně a poslouchat řeči od starého muže. Nic nemůže být dál od
pravdy. Život s Bohem je plný dobrodružství. Kdybyste se mě zeptali před 13 lety, jestli
budu žít v Evropě, řekl bych NE! Ale když se podívám zpátky na těch posledních 13 let,
vidím, jak Bůh mě vedl, abych byl tady dneska s Kristy. Vidím, že Bůh mě vedl do skvělého
dobrodružství, které bych nenašel nikde jinde než v Ježíši. Často to bylo těžké říct rodině
a kamarádům, že se uvidíme jen jednou za dva roky. Často jsem nechápal, proč Bůh dovolil
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nějaké věci v mém životě. Ale následovat Boha a chodit s Bohem je napínavé. A i kdybyste
se nepřestěhovali do nějaké jiné země, každý den může být dobrodružství, když čekáte na
Boha a ptáte se na to, co chce, abyste dělali, nebo na to, s kým chce, abyste mluvili. Nějací
lidé, bohužel dokonce nějací věřící lidé, myslí, že věřit v Boha je bezpečné. Tak samozřejmě
jsme v bezpečí v Boží ruce. Ale žít s Bohem a chodit s Bohem, jako to dělal Mojžíš, není
úplně bezpečné. Kdyby tady dneska Mojžíš byl osobně, asi by nám neřekl, že život s Bohem
je nuda. Asi by řekl, že život s Bohem je napínavý, někdy těžký, překvapivý. Ale dobrý.
A je to dobrodružství. A část toho dobrodružství je, že jsme odvážní před Bohem.
V Židům 4:16, Pavel řekl, že máme směle přistupovat k trůnu milosti. Proč? Díky Ježíšovi.
Díky tomu, že zakusil na sobě všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A kvůli
tomu, můžeme žít ve svobodě. Můžeme žít, jak Ježíš chtěl. V dobrodružství kdy
následujeme Ježíše.

Tak se vrátíme zpátky k těm veršům. Odpověď, kterou Bůh dal, byla, aby vyšli. Aby se pohnuli.
Bůh chtěl jednání, pohyb. Jeho plán pro Izraelity byl stále, aby šli přes poušť až do zaslíbené
země. Nebyl lehký a nebude lehký. Ale Boží plán byl, aby šli. Samozřejmě není dobré a je hřích
jít bez Boží přítomnosti. Ale stejně není dobré, když neděláme nic. Bůh pracuje všude kolem
nás ve svém světě a chce, abychom se k tomu připojili. Henry Blackaby ve své knize
‘Experiencing God’ řekl, že máme hledat, jak a kde Bůh pracuje kolem nás a připojit se k tomu.
K Němu. Bůh chce, abychom byli část Jeho plánu Spasení. Máme v tom svou roli. Volá nás,
abychom milovali lidi kolem nás a říkali jim o spasení skrze Ježíše Krista.
Ta odpověď je ‘Jdi.’
Tak na konci mám jednu otázku. Kdy naposledy ses cítil, jako ten kluk na kole? Stejně jako
Mojžíš? Kdy jsi měl ten výraz ve svých očích, který říká, že na to nemáš, že jsi vystrašený
k smrti, a že prostě chceš svého tatínka. Samozřejmě všichni se takhle cítí, když čelíme strašné
a neočekávané situaci. Ale kdy ses cítil takhle v nějaké situaci kvůli tomu, že víš, že tě Bůh volá
k něčemu většímu, hlubšímu?
Je možné to dnes aplikovat různě. Mohli jsme číst tento příběh několikrát a aplikovat mnoho
principů na naše osobní životy. Ale nechci, aby ta aplikace dnes byla jenom o tom, co máme
dělat osobně. Chtěl bych zdůraznit, že jsme jedno tělo, tělo Krista. Máme se společně vydat na
dobrodružství s Bohem, abychom Mu sloužili a řekli lidem kolem nás o Ježíši. Nemám dneska
pro nás jednu odpověď, ale vím, že chci jít s Bohem. Chci, abychom společně chodili s Bohem.
I když na to nemáme, chci, abychom hledali, kde a jak pracuje Bůh a připojili se k tomu. Chci,
abychom slyšeli, že Bůh půjde s námi a chci, abychom se společně vydali na napínavé, možná
nebezpečné … ale dobré dobrodružství s Bohem. A doufám, že můžeme brzo mluvit dál o tom,
co to znamená pro nás, jako pro Boží tělo v Brně.
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Tak na konci, chtěl bych přečíst ještě jednou ten rozhovor mezi Mojžíšem a Bohem jako
připomínku na Boží lásku a Přítomnost.
14

Odvětil: „Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“
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Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!
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Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že
s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.“

17

Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost
a já tě znám jménem.“

18

I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“

