- Rozhovor s Bohem
- (ne)reakce Izraelců
Izrael v Egyptě, Edward Poynter, 1867

- Rodokmeny

EXODUS 6
MALOMYSLNOST

Nepálené cihly z 12.dynastie pyramida
Amenemheta III, Hawara

EXODUS 6 MALOMYSLNOST
Exodus 6:1 Hospodin Mojžíšovi odvětil: Nyní uvidíš, co učiním faraonovi, že kvůli silné ruce je
propustí, ba kvůli silné ruce je vyžene ze své země!
2 I promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu: Já jsem Hospodin.
3 Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, ale svým jménem
Hospodin jsem jim nebyl znám.
4 Ustanovil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování,
v níž pobývali jako cizinci.
5 Já jsem také slyšel sténání synů Izraele, jež Egypťané nutili otročit, a připomenul jsem si svou
smlouvu.
6 Proto řekni synům Izraele: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás zpod jha egyptských robot,
vysvobodím vás z vaší otročiny. Ujmu se vás vztaženou paží ve velikých soudech.
7 A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem, a poznáte, že já Hospodin jsem váš Bůh, který
vás vyvádí zpod jha egyptských robot.
8 Uvedu vás do země, o které jsem pozvednutím ruky přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi
a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin.
9 Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou
otročinu.
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10 Pak Hospodin k Mojžíšovi promluvil:
11 Jdi a promluv k faraonovi, egyptskému králi, ať propustí syny Izraele ze své země.
12 Ale Mojžíš před Hospodinem říkal: Hle, synové Izraele mi nenaslouchali a jak mi bude
naslouchat farao, nadto jsem člověk neobratných úst!
13 Ještě Hospodin promluvil k Mojžíšovi a k Áronovi a dal jim příkaz pro syny Izraele a pro
faraona, egyptského krále, aby vyvedl syny Izraele z egyptské země.
14 Toto jsou předáci domu svých otců: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného: Chanók a
Palú, Chesrón a Karmí. To jsou čeledi Rúbenovy.
15 Synové Šimeónovi: Jemúel, Jamín, Óhad, Jakín, Sóchar a Šaúl, syn Kenaanky. To jsou
čeledi Šimeónovy.
16 A toto jsou jména synů Léviho podle svých rodopisů: Geršón, Kehat a Merarí. Lévi žil sto
třicet sedm let.
17 Synové Geršónovi: Libní a Šimeí podle svých čeledí.
18 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. Kehat žil sto třicet tři let.
19 A synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle svých rodopisů.
20 Amrám si vzal za ženu Jókebed, svou tetu. Ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amrám žil sto
třicet sedm let.
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21 Synové Jishárovi: Kórach, Nefeg a Zikrí.
22 Synové Uzíelovi: Míšael, Elsáfan a Sitrí.
23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dceru Amínadabovu, sestru Nachšónovu. Ta mu porodila
Nádaba a Abíhúa, Eleazara a Ítamara.
24 Synové Kórachovi: Asír, Elkána a Abíjasaf. To jsou čeledi Kórachovy.
25 Eleazar, syn Áronův, si vzal za ženu jednu z dcer Pútíelových. Ta mu porodila Pinchasa. To
jsou předáci lévijských rodů podle svých čeledí.
26 To je ten Áron a Mojžíš, jimž Hospodin řekl: Vyveďte syny Izraele po oddílech z egyptské
země.
27 To oni mluvili k faraonovi, egyptskému králi, aby vyvedli syny Izraele z Egypta. Ten Mojžíš a
Áron.
28 To bylo tehdy, když Hospodin mluvil k Mojžíšovi v egyptské zemi.
29 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Já jsem Hospodin. Řekni faraonovi, egyptskému králi,
všechno, co ti říkám.
30 Ale Mojžíš před Hospodinem řekl: Hle, jsem člověk neobratných úst. Jak mi bude farao
naslouchat?
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2) POVZBUZENÍ
Exodus 6:1 Hospodin Mojžíšovi odvětil: Nyní uvidíš, co učiním
faraonovi, že kvůli silné ruce je propustí, ba kvůli silné ruce je
vyžene ze své země!
Bůh Mojžíše povzbuzuje – neboj, uvidíš, co ještě udělám
Ani Mojžíš nikdy neviděl nějaký velký projev Boží moci – jen
proměnu hada, vyléčení od malomocenství a proměnu vody
v krev.
Ale netušil, co vše bude Bůh dělat, jak silná bude jeho ruka:
- Egyptské rány
- Rozdělí moře
- Bude je krmit chlebem z nebe
Bůh říká – budu tak mocně jednat, že vás vyžene z Egypta,
což v jejich situaci znělo úplně nemožně, byl to úplný opak
toho, co prožívali.
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2) POVZBUZENÍ
Exodus 6:1 Hospodin Mojžíšovi odvětil: Nyní uvidíš, co učiním
faraonovi, že kvůli silné ruce je propustí, ba kvůli silné ruce je
vyžene ze své země!
Připadali si úplně ztraceně – faraon nad nimi má moc, oni
jsou vyčerpaní, zoufalí, není z toho východisko.
V takové situaci Bůh říká Mojžíšovi – ani nebudete muset
tlačit na faraona, on sám vás bude nutit, abyste odešli – znělo
to jak pohádka.
Podobně jako Bůh říkal Abrahamovi – budeš mít syna se
Sárou a přitom ona už nemohla mít děti.
Co byla pravda? To, co viděli kolem sebe, nebo to, co říkal
Bůh.
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3) OKOLNOSTI
Matouš 6:31 Nepropadněte tedy starostem ....
1 Korintským 7:32 Chci, abyste byli bez starostí. .....
1 Petrův 5:7 Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť
mu na vás záleží.
Co byla pravda? To, co viděli kolem sebe, nebo to, co říkal
Bůh.
Mojžíš i všichni Izraelci propadli starostem o svou
budoucnost, okolnosti je zcela pohltily.
Přestali vidět Boha jaký je a najednou začali více vnímat
okolnosti, své nedostatky a že to nezvládnou.
Večerní melancholie, Eva Rodová, 2018
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4) MOJŽÍŠŮV POHLED
Mojžíš se přestává dívat na Boha – že on je mocný,
přestává mu důvěřovat a tím víc začíná pochybovat:
12 Ale Mojžíš před Hospodinem říkal: Hle, synové Izraele
mi nenaslouchali a jak mi bude naslouchat farao, nadto
jsem člověk neobratných úst! …. 30 Ale Mojžíš před
Hospodinem řekl: Hle, jsem člověk neobratných úst. Jak
mi bude farao naslouchat?
B21 Židům 12:2 Nespouštějme oči z Ježíše, původce a
završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním,
nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici
Božího trůnu.
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic
mnou neotřese. Žalm 16,8
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Světlo, Eva Rodová, 2018

5) MALOMYSLNOST
9 Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu.
Nejsme schopni slyšet, co nám Bůh říká, když se necháme zavalit okolnostmi. Pokud nejsme schopni
slyšet Boha, nemůže růst naše víra (Římanům 10,17: „Tedy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo
Boží“).Proč je tolik křesťanů malomyslných? Říkají – neslyšíme Boha.
Stačí jen ponořit se do vody a neslyšíte, co někdo volá, jste najednou úplně obklopeni vodou a okolní
svět neexistuje. Ze břehu může volat kdokoliv cokoliv – my neslyšíme. Jen se musíš vynořit a pak budeš
slyšet.
Takto zavaleni a přemoženi vším, čemu čelíme, nemusíme slyšet Boží hlas. Ale my potřebujeme slyšet
jeho hlas, aby rostla naše víra !
Bažina malomyslnosti,
ilustrační foto
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5) MALOMYSLNOST
Bažina malomyslnosti, ilustrační foto
Když se necháme přemoct, pak začne
slábnout naše naděje.

Malomyslnost = sklíčenost, deprese, může to
být ve chvíli, kdy život není podle našich
představ. Je to častý způsob, jak nás Satan
oklamává – skrze malomyslnost.
Je to jako bažina, která tě chytí a nechce
pustit.
Citát: Malomyslnost je nepřítelem tvé vytrvalosti
– Josemaria Escrivá de Balaguer (katolický
kněz)
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6) CO JIM BŮH ŘÍKAL
2 I promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu: Já jsem Hospodin.
3 Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, ale svým jménem
Hospodin jsem jim nebyl znám.
4 Ustanovil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování,
v níž pobývali jako cizinci.
5 Já jsem také slyšel sténání synů Izraele, jež Egypťané nutili otročit, a připomenul jsem si svou
smlouvu.
6 Proto řekni synům Izraele: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás zpod jha egyptských robot,
vysvobodím vás z vaší otročiny. Ujmu se vás vztaženou paží ve velikých soudech.
7 A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem, a poznáte, že já Hospodin jsem váš Bůh, který
vás vyvádí zpod jha egyptských robot.
8 Uvedu vás do země, o které jsem pozvednutím ruky přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi
a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin.
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6) CO JIM BŮH ŘÍKAL
1) 7x v tomto odstavci říká Hospodin
2) Vaši otcové mě znali jako El Šadaj – ale ukážu vám něco
víc, zjevím se vám tak, jak mě ještě neznáte, uvidíte, co
jste ještě neviděli !
3) Dodržuji svou smlouvu, připomenul jsem si svou smlouvu
4) Slyšel jsem vaše modlitby, vaše volání !
5) Vyvedu vás z otrocké práce – je konec s otroctvím !
6) Budete můj lid – nevěděli kam patří (v cizí zemi)
7) Ujmu se vás tedy budu o vás pečovat, jste v mojí péči !
8) Budu mocně soudit Egypt – dočkáte se spravedlnosti!
9) Uvedu vás do zaslíbené země – máte skvělou
budoucnost !
10)Budete vlastníky nové země (ne jen cizinci trpěni v zemi)
– budete vládci, ne otroci!
Vše platí i pro nás !
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Aron, biblická ilustrace

7) SMLOUVA
4 Ustanovil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim
dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování, v
níž pobývali jako cizinci. ….
8 Uvedu vás do země, o které jsem
pozvednutím ruky přísahal, že ji dám
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do
vlastnictví. Já jsem Hospodin.
Bůh se zavázal dodržovat svou smlouvu a když
on to říká, tak to platí.
Dříve platilo dané slovo, dnes neplatí ani
napsané smlouvy.
Ale Bůh dodržuje vše, k čemu se zavázal.
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Smlouva, ilustrační foto

8) JAK TO ODLOŽIT
Rostlinka a trní, biblická ilustrace
1 Petrův 5:7 Všechnu svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás
záleží.
Žalmy 55:23 Uvrhni svou starost na Hospodina, on se o tebe postará.
Nedopustí, aby se spravedlivý navěky zhroutil.

Matouš 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.
Jak starosti vložit na něj?

Je to jednoduché – prostě řekneme – Odevzdávám ti tyto věci,
spoléhám na to, že se o mě postaráš. Když starostem dovolíme, aby
nás ovládali, nejsme schopni slyšet Boží hlas a tím nám Bůh nemůže
pomoct. Tím se můžeme stát úplně duchovně neplodní.
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8) JAK TO ODLOŽIT
Bůh do nás chce něco zasít
– jeho slovo jako zrníčko,
které roste. Pokud jsme takto
sevřeni strachem, úzkostí,
starostí, … pak to jeho slovo
v nás neroste.
Je to jako když nějaká
rostlinka nemůže růst, něco jí
dusí.

Bůh chce, abychom se
rozvíjeli, abychom duchovně
rostli, ať jsou naše okolnosti
jakékoliv.
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Rostlinka, ilustrační foto

9) DALŠÍ RODOKMENY
16 A toto jsou jména synů Léviho podle svých rodopisů: Geršón, Kehat
a Merarí. Lévi žil sto třicet sedm let.
17 Synové Geršónovi: Libní a Šimeí podle svých čeledí.
18 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. Kehat žil sto třicet
tři let.
19 A synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle svých
rodopisů.
20 Amrám si vzal za ženu Jókebed, svou tetu. Ta mu porodila Árona a
Mojžíše. Amrám žil sto třicet sedm let.
Otec Mojžíše byl Amrám, dožil se 137 let, když vyšli z Egypta, bylo
Áronovi 83 let, Miriam 87 let, takže se možná Amrám dožil odchodu z
Egypta (exodus). Takže pro ty lidi, kteří zažili pronásledování a těžkosti
měl Bůh odměnu – viděli výsledek svých modliteb, viděli, že jejich
námaha nebyla nadarmo.
Teď začínali vidět, že Bůh už při narození Mojžíše měl své plány a teď se
naplňují.
Mojžíš, James Tissot
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9) DALŠÍ RODOKMENY
21 Synové Jishárovi: Kórach, Nefeg a Zikrí.
22 Synové Uzíelovi: Míšael, Elsáfan a Sitrí.
23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dceru
Amínadabovu, sestru Nachšónovu. Ta mu
porodila Nádaba a Abíhúa, Eleazara a Ítamara.
24 Synové Kórachovi: Asír, Elkána a Abíjasaf. To
jsou čeledi Kórachovy.
25 Eleazar, syn Áronův, si vzal za ženu jednu z
dcer Pútíelových. Ta mu porodila Pinchasa. To
jsou předáci lévijských rodů podle svých čeledí.

Áron má 4 syny, kteří ještě později sehrají
důležitou roli, naproti tomu synové Mojžíšovi
důležitou roli hrát nebudou.
Každá generace si určité věci musí sama
probojovat.
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Mojžíš a Áron mluví k lidu,
James Tissot, 1899

10) OTÁZKY
- Propadáme malomyslnosti, depresím, negativním
myšlenkám?
- Jak vyjít z těchto myšlenek?
- Co znamená pohled upřený na Ježíše?
- Čím může růst naše víra?
- Co dusí náš duchovní rozvoj?
- Věříme Božím zaslíbením ?
- Co lze vyčíst z rodokmenů?
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