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Mojžíš vyvedl d?ti Izraele z Egypta, a když došli k Rudému mo?i, nap?áhl svou h?l nad vodu a po celou noc silný
východní vítr rozd?loval mo?e. Voda stála na každé stran? jako hradby, aby mohli Izraelité p?ejít po suché zemi.
Pronásledující Egyp?any voda zavalila a všichni se utopili. P?e?ti si záznam v knize Exodus 14,15-31.
Mojžíš a d?ti Izraele se radovali z Hospodina. Mojžíšova sestra Miriam vedla tance (viz 15,20-21). Avšak po tomto
fantastickém vít?zství netrvalo dlouho a vlivem nep?íznivých okolností si lid za?al st?žovat na Mojžíše a Árona. Je
to smutné, ale v?tšina lidí, kte?í p?estáli egyptské soužení a chválili Boha za záchranu u Rudého mo?e, nevstoupila
do Zaslíbené zem?. Místo toho zem?eli v nehostinné poušti – všichni proto, že pochybovali.
Milovaní, naší Zaslíbenou zemí je dnes Ježíš Kristus, který žije v nás. On je naším d?dictvím! Když spo?ineme
v jeho v?rnosti, radujeme se z jeho p?ítomnosti. B?h nikdy necht?l, abychom uvízli v poušti marnosti a sucha.
Skrze svého Syna nám poskytuje hojný život – život osvobozený od starostí a úzkostí – pokud mu d?v??ujeme.
Možná, že zrovna bojuješ n?jakou životní bitvu. Nep?ítel k tob? p?ichází ze všech stran, a p?estože víš, že máš na
své stran? mocného Boha, vidíš p?ed sebou jen bitvu. Ptáš se Boha: „Pro? jsi mne p?ivedl do toho zmatku?
Nemohu to zvládnout.“
Slovo t? ujiš?uje, že m?žeš vstoupit na pokojné místo v Kristov? plnosti. „P?istupujme p?ed Boha s opravdovým
srdcem a v plné jistot? víry, se srdcem o?išt?ným od zlého sv?domí a s t?lem obmytým ?istou vodou“ (Žid?m
10,22). B?h ti chce dát pokoj. Chce, abys skute?n? spo?inul v jeho síle. On t? dokáže zachránit ze všech nástrah,
zkoušek a pokušení – pokud mu budeš d?v??ovat!
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