TĚŽKOSTI NA POUŠTI
- Oslavná píseň
- Radost a pokoj

- 3 dny bez vody
- Hořké vody

Poušť Šúr, ilustrační
foto

EXODUS 15 TĚŽKOSTI NA POUŠTI
Exodus 15:1 Tehdy Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto píseň: Budu zpívat
Hospodinu, protože se slavně vyvýšil; koně i s jezdcem uvrhl do moře.
2 Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh
mého otce, budu ho vyvyšovat.
3 Hospodin je válečník, Hospodin je jeho jméno.
4 Faraonovy vozy a jeho vojsko vrhl do moře, jeho nejlepší kapitáni utonuli v moři Rákosovém.
5 Mořské vlny je přikryly, klesli do hlubin jako kámen.
6 Tvá pravice, Hospodine, se proslavila silou, tvá pravice, Hospodine, zdrtila nepřítele.
7 Svou velikou vznešeností jsi strhl své protivníky, vypustil jsi svůj planoucí hněv, strávils je jako
strniště.
8 Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, mořské vlny ztuhly
uprostřed moře.
9 Nepřítel si řekl: Budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich
naplní; vytasím meč a má ruka si je podrobí.
10 Zadul jsi svým dechem a moře je přikrylo. Potopili se jako olovo v majestátných vodách.
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EXODUS 15 TĚŽKOSTI NA POUŠTI
11 Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený v svatosti, budící bázeň
slavnými skutky, činící divy?
12 Vztáhl jsi svou pravici a země je pohltila.
13 Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, svou silou jsi ho přiváděl k svému
svatému příbytku.
14 Uslyší o tom národy a budou se třást, bolest zachvátí obyvatele Pelišteje.
15 Tehdy se zděsí edómští náčelníci, moábské mocnáře, ty zachvátí chvění; všichni obyvatelé
Kenaanu propadnou malomyslnosti.
16 Padne na ně hrůza a strach, pro velikost tvé paže strnou jako kámen, dokud nepřejde tvůj
lid, Hospodine, dokud nepřejde lid, který sis získal.
17 Přivedeš a vysadíš je na horu svého dědictví, na místo, kterés, Hospodine, připravil ke
svému bydlení, do svatyně, Panovníku, kterou založily tvé ruce.
18 Hospodin bude kralovat navěky a navždy.
19 Když faraonovi koně s vozy a s jezdci vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody,
kdežto synové Izraele šli prostředkem moře po suchu.
20 Tu prorokyně Mirjam, sestra Áronova, vzala do ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s
tamburínami a s tanci.
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EXODUS 15 TĚŽKOSTI NA POUŠTI
21 Mirjam s nimi zpívala: Zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i s jezdcem uvrhl
do moře!
22 Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli tři dny a
nenalezli vodu.
23 Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara.
24 A lid reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít?
25 Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a
voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil.
26 Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho
očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou
nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě
uzdravuji.
27 Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody
se utábořili.
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2) OBROVSKÁ ÚLEVA
Pro všechny a především pro Mojžíše a Árona to
musela být obrovská úleva – vždy když jste
vedoucí a jdete nějakým směrem, nevíte jak to
dopadne.

Tato událost byla velkým potvrzením, že Mojžíš je
vede správným směrem, uvěřili, že Mojžíš je vůdce
od Boha.
Prožívali radost, pokoj, odpočinutí, konečně si
mohli vydechnout – jejich nepřátelé jsou zničeni !!
Už během egyptských ran se jich Bůh zastával, ale
jejich hlavní problém byl faraon – stále měli nad
sebou vidinu, že může něco těžkého přijít (měli
hodně špatných zkušeností). Teď je ale jejich
problém odstraněn – jsou svobodní.
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Radost a úleva, ilustrační foto

3) NOVÁ PÍSEŇ
Exodus 15:1 Tehdy Mojžíš a synové Izraele zpívali Hospodinu tuto
píseň: Budu zpívat Hospodinu, protože se slavně vyvýšil; koně i s
jezdcem uvrhl do moře. 2 Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí
záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce,
budu ho vyvyšovat. 3 Hospodin je válečník, Hospodin je jeho
jméno.

Miriam a izraelské ženy, James
Z této obrovské radosti a úlevy vzniká nová píseň – zpívají o tom, co Tissot
jim Bůh učinil, jak se jich zastal.
- Je to podobná píseň, jaké skládal David
- Zj.15:3 – v nebi budeme zpívat píseň Mojžíšovu - 3 a zpívali píseň
Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a předivné
jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou
tvé cesty, Králi národů! 4 Kdo by tě nectil, Pane, kdo by tvé jméno
nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před
tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!“
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3) NOVÁ PÍSEŇ
Žalm 90 (což je také píseň) je modlitba Mojžíše:
Žalmy 90:1 Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, tys býval
naším příbytkem od pokolení do pokolení. 2 Dříve než se zrodily
hory, než jsi zrodil zemi a celý svět, od věků navěky jsi ty,
Bože.3 Vracíš člověka k prachu a říkáš: Vraťte se, synové
Adamovi! 4 Vždyť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který Miriam a izraelské ženy, James
Tissot
pominul, či jako noční hlídka. 5 Odplavuješ je, jsou jako spánek
zrána, vadnou jako tráva. 6 Zrána rozkvétá, mění se, k večeru
vadne a usychá. 7 To pro tvůj hněv chřadneme a děsíme se
před tvým rozlícením. 8 Kladeš si před sebe naše nepravosti a to,
co skrýváme, do světla své tváře. 9 A tak všechny naše dny míjejí
pro tvé rozhořčení, naše léta hasnou jako povzdech. 10 Časy
našich let -- je jich sedmdesát, a je-li člověk při síle, osmdesát. A
jejich pýchou je jen trápení a nepravost -- proto rychle pomíjejí a
my odlétáme. 11 Kdo zná sílu tvého hněvu? A tvé rozhořčení
podle bázně před tebou? 12 Počítat naše dny, o tom nás pouč,
a uvedeme do srdce moudrost.
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4) PORÁŽKA VOJSKA
V této písni se říkají pozoruhodná slova
- Porazili největší armádu na světě (jako dnes kdybychom porazili americkou armádu)
- Šli ke dnu jako olovo – vlny mohli být vysoké max. 40 metrů – to se dá vyplavat nad ně
- Vody se zastavily a ztuhly jako val – voda neustále proudí, mořské proudy nejsou vidět, ale voda se
stále hýbe, nelze zastavit, ale Bůh má moc i nad fyzikálními zákony (zákony, které stvořil, může kvůli
svému lidu i porušit)
Egyptský armáda, biblická ilustrace
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5) TOUHY FARAONA
V této písni čteme i o motivech Egypťanů a faraona
9 Nepřítel si řekl: Budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní;
vytasím meč a má ruka si je podrobí.
- Seberu jim majetek, oberu je o vše
- Podmaním si je silou (mečem)
Egyptský armáda, biblická
- Znovu si je podrobím
ilustrace
Takto Ďábel uvažuje stále – chce nás ničit a podrobit si nás
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6) VÝZNAM VÍTĚZSTVÍ
Vítězství bylo důležité i do budoucnosti – tento lid porazil
největší armádu ne světě, okolní národy se jich měli bát.
14 Uslyší o tom národy a budou se třást, bolest zachvátí
obyvatele Pelišteje. 15 Tehdy se zděsí edómští náčelníci,
moábské mocnáře, ty zachvátí chvění; všichni
obyvatelé Kenaanu propadnou malomyslnosti.
16 Padne na ně hrůza a strach, pro velikost tvé paže
strnou jako kámen, dokud nepřejde tvůj lid, Hospodine,
dokud nepřejde lid, který sis získal.
- Pelištejci
- Edómci
- Kenánci (více národů)
Bůh tím zviditelnil Izrael – na tento národ si musíme dávat
pozor!
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7) MIRIAM
20 Tu prorokyně Mirjam, sestra Áronova, vzala do
ruky tamburínu a všechny ženy vyšly za ní s
tamburínami a s tanci. 21 Mirjam s nimi zpívala:
Zpívejte Hospodinu, protože se slavně vyvýšil, koně i s
jezdcem uvrhl do moře!
-

Zde čteme, že Miriam byla prorokyně
Byla také zpěvačka
Byla také tanečnice
Byla také hudebnice – tamburína je rytmický
nástroj

K mládí patří tanec – mladí lidé rádi tancují, pohybují
se, ale ona nebyla mladá, měla 87 let, když
vycházeli z Egypta – přesto tancovala v čele, zpívala
a hrála na nástroj.
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Anselm Feuerbach (1862), Miriam

8) CESTA DÁL
22 Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a
vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli tři dny a nenalezli
vodu.
Začínají těžkosti – radost se začíná vytrácet, protože
není co pít, cesta pouští není jednoduchá.

- Nejprve šli 7 dní Rameses - Sukót – Étam – Pí-chírót
– přechod moře
- Poté odpočívají možná celý týden na břehu moře
(to přesně nevíme)
- Pak jsou tři dny pouští k Maře, pobývají v Maře a
několik dní jdou do Élimu
- Dle Ex.16 vycházejí z Élimu měsíc po vyjití z Egypta
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Mapa Exodu, zákres do současných
satelitních map

8) CESTA DÁL
Bůh nás vede a chce vést do svého požehnání, ale
abyste mohli obdržet požehnání, musíte jít přes poušť.
- Mohli zůstat u moře, měli by se tam dobře, ale Bůh
je chtěl něco dalšího naučit. Chtěl, aby ho mohli
poznávat. Znali ho jako vysvoboditele, ale Bůh se
nám dává poznat i jinak, jiným způsobem
- Byli na začátku cesty – když začneme chodit s
Pánem, ještě moc nerozumíme jeho jednání, i Izrael
se musel naučit chodit s Pánem
- Jestli chceme poznat Boha víc, musíme jít přes
poušť k další oáze, Bůh se o nás bude starat,
důvěřujme mu
Šúr znamená zeď, dle Numeri je tato pustina nazvaná
Étamská (dle egyptského boha Atuma (Tuma).
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Pustina Šúr, která byla pojmenována podle
charakteristického zvrásnění, které vytváří zdi.

9) MARA
23 Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít,
protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. 24 A lid
reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít? 25 Mojžíš tedy
úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal
dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim
předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. 26 Řekl:
Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého
Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné,
naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna
jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na
Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin,
který tě uzdravuji.
Překonali nepříjemnou poušť (sucho, žízeň, bolest na
cestě, …) a teď si chtěli odpočinout, jenže voda se
nedala pít.
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Hořké vody – Zaječice u Mostu (vhodné pro
léčbu zažívacího ústrojí)- obsahuje síran
hořečnatý MgSO4.

9) MARA
Byla to zkouška, zda mu budou důvěřovat a
zachovávat jeho přikázání i když se jim nedařilo.
- Bůh jim chtěl prokázat, že je lékař (Jahve Rafa), že
má moc uzdravovat cokoliv
- Když je vedl takto, tak měl v plánu vodu proměnit
- Uzdravuje i naše hořké vody, naše hořké prameny,
naše hořkosti
Izraelci velmi rychle zapomněli na to, co vše pro ně
Bůh udělal (zastal se jich v Egyptě, zničil egyptskou
armádu, …), ale několik dní bez vody způsobilo, že na
vše zapomněli, cítili se jako prokletí (nové zkušenosti
způsobily, že už zapomněli)
hořká voda=prokletí

Mara nebyla trest za jejich hříchy, ale Boží výchova.
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Hořké vody – ilustrační foto

9) MARA
Deuteronomium 8:15 … který tě vodil velkou a
obávanou pustinou, krajinou ohnivých hadů a štírů,
vyprahlou zemí, kde není voda, který ti vyvedl vodu z
tvrdé skály, 16 který tě v pustině krmil manou, kterou
neznali tvoji otcové, aby tě pokořil a vyzkoušel a
nakonec ti prokázal dobro …

Božím cílem je, aby nám mohl prokázat dobro. Může
se nám zdá nepochopitelné, že když se rozhodneme
pro Pána, uděláme krok blíž k němu a najednou se
nám dějí podivné věci, prožíváme těžkosti, které nás
sráží, pokořují.
Když dovolíme Bohu, aby jednal v našem životě, tak
on začne – začne nás proměňovat – pokořuje nás,
podrobí nás nějaké zkoušce, ale to vše proto, aby
nám pak mohl prokázat dobro.
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Hořké vody – Zaječice u Mostu (vhodné pro
léčbu zažívacího ústrojí)- obsahuje síran
hořečnatý MgSO4.

10) NEZAPOMÍNEJ
Žalmy 103:2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a
nezapomínej, co vše vykonal. 3 On odpouští všechny tvé
viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. 4 On vykupuje z
jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním.
5 On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako
mládí orla. 6 Hospodin zjednává spravedlnost, zjednává
právo všem utlačovaným. 7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi
a synům Izraele své činy. 8 Soucitný a milostivý je
Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.
9 Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně.
10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám
podle našich provinění. 11 Vždyť jak vysoko jsou nebesa
nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se
ho bojí. 12 Jak daleko je východ od západu, tak od nás
vzdálil naše přestoupení. 13 Jako má otec soucit se svými
syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
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Přechod moře, biblická
ilustrace

11) ŘEŠENÍ NA HOŘKÉ VODY
24 A lid reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít?
25 Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin
mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla.
Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil.
26 Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina,
svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné,
naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho
ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt,
na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě
uzdravuji.

- Nereptejme, když jsme na poušti nebo u hořkých vod
– Bůh nás tam dovedl, abychom ho poznali nějak
jinak než do té doby.
- Bůh má řešení a ukázal to Mojžíšovi, protože se modlil
- Je to zkouška, zda mu budeme věrní i v těžkostech
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Dřevo bylo řešení na proměnu vody, biblická
ilustrace

11) ŘEŠENÍ NA HOŘKÉ VODY
Hořká voda je dle Num.5 obrazem prokletí.
Bůh tedy může hořké vody (prokletí) proměnit na sladké
vody (požehnání)
Galatským 3:13 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím,
že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je
každý, kdo je pověšen na dřevě.‘
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Vody Mary, Gérard Jollain, 1670

Élim by mohl být Ayun Musa

12) ÉLIM
27 Pak přišli do Élimu, kde bylo
dvanáct vodních pramenů a
sedmdesát palem. Tam u vody
se utábořili.
- Musíme si nejprve projít
pouští a hořkou vodu,
abychom poté došli do oázy
- Nejspíše se jedná o Ayun
Musa (domnívá se tak např.
profesor Menashe Har-El z Tel
Aviv University)
- Musíme se nechat jím léčit,
jak on uzná za vhodné, pak
nás dovede do oázy
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13) OTÁZKY
-

Bylo nutné, aby šli pouští bez vody tak dlouho?
Co děláme, když máme v srdci hořkost?
Nezapomínáme, co pro nás dělá?
Jdeme dál i přes těžkosti na poušti a hořké vody?
Co je chtěl Bůh v Maře naučit?
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