
REPTÁNÍ
- Reptání

- Mana z nebe

- Křepelky

- Pravidla pro sběr Poušť Sin, ilustrační foto



EXODUS 16 MANA Z NEBE
Exodus 16:1 Když vyrazili z Élimu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sín, která je mezi 

Élimem a Sínajem, patnáctý den druhého měsíce od jejich vyjití z egyptské země.

2 A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi.

3 Synové Izraele jim říkali: Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme 

sedávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti! Protože jste nás vyvedli do této pustiny, 

abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. 4 Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, sešlu vám z 

nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou každodenní potřebu, abych ho vyzkoušel, 

bude-li chodit podle mého zákona nebo ne. 5 I stane se šestého dne, když budou 

připravovat, co přinesou, bude toho dvojnásobně, než co budou sbírat jiné dny.

6 Mojžíš a Áron všem synům Izraele řekli: Večer tedy poznáte, že vás Hospodin vyvedl z 

egyptské země. 7 A ráno uvidíte Hospodinovu slávu, protože slyšel vaše reptání proti 

Hospodinu. Vždyť co jsme my, že reptáte proti nám? 8 Dále Mojžíš řekl: Když vám Hospodin 

dá večer k jídlu maso a ráno chléb k nasycení, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání, jímž 

jste proti němu reptali. Vždyť co jsme my? Vaše reptání nebylo proti nám, ale proti Hospodinu.

9 Áronovi pak Mojžíš řekl: Řekni celé pospolitosti synů Izraele: Přistupte před Hospodina, 

protože slyšel vaše reptání. 10 A když Áron mluvil k celé pospolitosti synů Izraele, obrátili se k 

pustině, a tu se v oblaku ukázala Hospodinova sláva.
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EXODUS 16 MANA Z NEBE
11 Nato Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

12 Slyšel jsem reptání synů Izraele. Pověz jim toto: K večeru budete jíst maso a ráno se nasytíte 

chlebem. Tak poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.

13 Večer přitáhly křepelky a pokryly tábor. Ráno zas byla vrstva rosy okolo tábora.

14 Vrstva rosy se odpařila a hle, na povrchu pustiny leželo něco jemného křupavého, 

jemného jako jíní na zemi.

15 Když to synové Izraele viděli, říkali jeden druhému: Man hú? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš 

jim řekl: To je chléb, který vám Hospodin dal k jídlu.

16 To je to, o čem Hospodin přikázal: Nasbírejte toho každý podle toho, co sníte. Vezmete si 

každý podle počtu lidí ve svém stanu, ómer na hlavu.

17 Synové Izraele tak učinili a nasbírali jedni více a jiní méně.

18 Pak odměřili po ómeru. Nepřebylo tomu, kdo měl více, a ten, kdo měl méně, neměl 

nedostatek. Každý nasbíral podle toho, co snědl.

19 Mojžíš jim řekl: Nikdo si nic z toho neponechejte do rána.

20 Ale neposlechli Mojžíše a někteří si něco z toho ponechali do rána. To však zčervivělo a 

zasmrádlo. Mojžíš se proto na ně rozhněval.
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EXODUS 16 MANA Z NEBE
21 Tedy to sbírali ráno co ráno, každý podle toho, co snědl. Když začalo hřát slunce, 

rozplynulo se to.

22 A šestého dne nasbírali dvojnásobné množství potravy, dva ómery na osobu. Všichni 

předáci pospolitosti přišli a oznámili to Mojžíšovi.

23 Odpověděl jim: To je to, co promluvil Hospodin: Zítra bude odpočinutí -- svatá sobota 

Hospodinova. To, co máte napéct, napečte a to, co máte uvařit, uvařte a vše, co bude 

přebývat, si uložte a uchovejte do rána.

24 Uložili to tedy do rána tak, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to, ani v tom nebyly larvy.

25 Mojžíš pak řekl: Snězte to dnes, protože dnes je sobota Hospodinova. Dnes na poli nic 

nenaleznete.

26 Šest dní to budete sbírat, ale sedmý den je sobota, v ní nic nebude.

27 Když sedmého dne přesto někteří z lidu vyšli sbírat, nic nenašli.

28 Hospodin řekl Mojžíšovi: Jak dlouho budete odmítat zachovávat mé příkazy a zákony?

29 Hleďte, vždyť Hospodin vám dal sobotu, proto vám šestého dne dává pokrm na dva dny. 

Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa.

30 Lid tedy sedmého dne odpočíval.
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EXODUS 16 MANA Z NEBE
31 Dům izraelský to pojmenoval mana. Bylo to bílé jako koriandrové zrno a chutnalo to jako 

koláč s medem.

32 Mojžíš řekl: Toto je věc, kterou přikázal Hospodin: Naplňte tím ómer, aby to bylo uchováno 

pro vaše generace, aby viděly chléb, kterým jsem vás krmil v pustině, když jsem vás vyvedl z 

egyptské země.

33 Mojžíš pak řekl Áronovi: Vezmi jeden džbán, dej tam plný ómer many a ulož ho před 

Hospodinem, aby to bylo uchováno pro vaše generace.

34 Tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, Áron to uložil před truhlou svědectví, aby to bylo 

uchováno.

35 Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do obydlené země; jedli manu, dokud 

nepřišli na okraj země Kenaanu.

36 Ómer je desetina éfy.
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2) REPTÁNÍ
Ex.15:24 A lid reptal proti Mojžíšovi: Co budeme pít?

Ex.16:2 A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. 3 Synové Izraele 

jim říkali: Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa 

a jídali jsme chléb do sytosti! Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění 

nechali zemřít hlady.

Minulou kapitolu lidé trochu reptali, byli nespokojení, teď už ta jejich nespokojenost narostla, reptají už 

všichni (celá pospolitost)

- Reptání jednoho ovlivní druhého

- Byli naštvaní na vedoucí (že je vedou špatně – byli proti Mojžíšovi a Áronovi)

- Připisovali vedoucím špatné motivy, které neměli

- Minulost si idealizovali (dříve bylo lépe)

- nepamatujeme si přesně, jak to bylo 

- už zapomněli na to, jak je bili, co v Egyptě prožívali
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2) REPTÁNÍ
Fil.2:13 Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i 

chtění i činění podle své dobré vůle. 14 Všechno 

dělejte bez reptání a pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti 

bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a 

zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.

1 Petrův 4:8 Především k sobě mějte vroucí lásku, 

neboť láska přikrývá množství hříchů.

9 Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez 

reptání.

Jakubův 5:9 Nestěžujte si jeden na druhého, 

bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí 

přede dveřmi!
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3) ZASE V POUŠTI
Exodus 16:1 Když vyrazili z Élimu, přišla celá 

pospolitost synů Izraele do pustiny Sín, která je 

mezi Élimem a Sínajem, patnáctý den druhého 

měsíce od jejich vyjití z egyptské země.

- Měsíc po vyjití z Egypta, již měsíc se učí chodit s 

Bohem po poušti

- Bůh je učí závislosti na něm

- Bůh je vede tam, kde se s nimi chce setkat – k 

hoře Sinaj
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Poušť Sin, kde je mnoho forem života



3) ZASE V POUŠTI

Poušť Sin je trochu jiná než pustina Šúr – zde 

jsou prameny vod, po cestě jsou i na více 

místech stromy, keře, divoká zvířata, …

Teď není problém voda, ale jídlo, dochází jim 

zásoby, neví kam jdou a neví, co s nimi bude.

Cíl je ale daný – Bůh jim řekl, že cílem je 

zaslíbená země. Jdou směrem k Refidimu, což 

by mohl být Ras Sedr.
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Pravděpodobná cesta pouští, 

zákres do mapy



3) ZASE V POUŠTI

Když jdeme územím, které není příjemné, stále si musíme připomínat, že Bůh ví, co dělá, že náš život 

má pevně v rukou.

Když se necháme ovládnou okolnostmi, pak přestaneme vnímat, že Bůh s námi má nějaký záměr, 

chce nás něco naučit a také se nám chce víc dávat poznat.
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Gabal (Jebel) Sin Bishar, 

domnívám se, že se jedná 

o biblickou horu Sinaj 

(Choréb)



4) ZÁZRAK KAŽDÉHO DNE

4 Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, sešlu vám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou 

každodenní potřebu, abych ho vyzkoušel, bude-li chodit podle mého zákona nebo ne. 5 I stane se 

šestého dne, když budou připravovat, co přinesou, bude toho dvojnásobně, než co budou sbírat jiné 

dny.

- Byl to pokrm na každý den, každé ráno

- Pro každého to mělo být v množství 3,6 litru

- Byl to zázrak každý den

- Posílal to bez výjimky 40 let, bez přerušení 

- Mohli se na to spolehnout, že to zase pošle

- Takže i my se můžeme spolehnout, že pošle
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5) ŽÁR SLUNCE

21 Tedy to sbírali ráno co ráno, 

každý podle toho, co snědl. Když 

začalo hřát slunce, rozplynulo se 

to.

Pokud to nesebrali, vše se 

rozplynulo

- Bůh nám dává své požehnání,

pokrm na nový den

- Ale musíme si to vzít dříve než 

žár dne (starosti) to zcela 

nerozpustí

- Pokud by si jídlo nebrali, pak by

hladověli a neměli sílu jít dál
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6) PRAVIDLA PRO MANU

- Míra éfa na den (míra na obilí - 3,6l na osobu)

- Neměli si to nechávat na další den, jinak to zčervivělo a 

zasmrádlo, Mojžíš se hněval na ty, co porušovali 

pravidla

- 7.den nesbírali a to nezčervivělo ani nezasmrádlo

- Bůh se stará, abychom odpočívali

Pravidla platí i pro nás, abychom měli život a měli ho v 

hojnosti (Jan 10)
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7) NÁŠ CHLÉB

Jan.6:48 Já jsem chléb života. 49 Vaši 

otcové jedli v pustině manu, a zemřeli.

50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe, 

aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51 Já 

jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. 

Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na 

věčnost. A chléb, který já dám za život 

světa, je mé tělo.“

- Abychom mohli duchovně žít, 

potřebujeme duchovní pokrm

- Nečtěte jeho slovo (Bibli) jen proto, že

byste měli, ale proto, že v něm je život.

- Začni s tím hned ráno, jinak se vše 

rozplyne, vždy může být něco důležitější 

než Boží slovo.
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7) NÁŠ CHLÉB

Jan.6:48 Já jsem chléb života. 49 Vaši otcové 

jedli v pustině manu, a zemřeli.

50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby 

ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51 Já jsem ten živý 

chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto 

chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já 

dám za život světa, je mé tělo.“

- Chce nás nasytit každého dne, chce, aby 

náš duch byl sytý

- Pokud se nekrmíme, duch nevítězí nad

našimi tělesnými vášněmi

- Ježíš je dar pro tebe

- Musíš ale jíst

- Dává těm, kdo hladoví
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7) NÁŠ CHLÉB

Ježíš neříká:

- Já jsem zákusek z nebe

- Já jsem bonbón

Proč použil chleba – protože chleba jíme každý

den, bez zákusků se obejdeme, ale bez

pořádného jídla to nejde, nemáme pak 

energii.

Nedělní kázání – to je takový zákusek, ale 

pořádné jídlo potřebujeme jíst každý den 

doma !
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7) NÁŠ CHLÉB

Jan 6:51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z 

nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A 

chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“ Jan 

6:52 Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám 

tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Jan 6:53 Ježíš 

jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li 

jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, 
nebudete mít v sobě život. Jan 6:54 Kdo jí mé tělo a 

pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v 

poslední den.

- Máme jíst Krista, sytit se jím

- 1 Korintským 12:27 Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě 

jste jeho údy. Máme tedy jíst i církev, sytit se 

společenstvím.
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8) JÍNÍ

14 Vrstva rosy se odpařila a hle, na povrchu 

pustiny leželo něco jemného křupavého, 

jemného jako jíní na zemi. ….31 Dům 

izraelský to pojmenoval mana. Bylo to bílé 

jako koriandrové zrno a chutnalo to jako 

koláč s medem.

- Víte co znamená jíní?

- Bylo to velmi chutné, dodalo jim to sílu

- Dalo se to pak ještě zpracovávat a dělat z 

toho ještě další dobroty

- Jak to Bůh vyrobil?
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9) HOSPODINOVA SLÁVA

7 A ráno uvidíte Hospodinovu slávu, 

protože slyšel vaše reptání proti Hospodinu.

- Pokud reptáme, pak když se zjeví 

Hospodinova sláva, nemusí to být jen 

pozitivní

- Z textu je patrné, že ani tato situace 

nebyla pozitivní, ale Bůh je zde netrestal

- Mohlo to být takové varování

- Nemůžeme si myslet, že si na Bohu něco 

vynutíme
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10) VZPOURA PROTI AUTORITÁM

8 Dále Mojžíš řekl: Když vám Hospodin dá večer k jídlu 

maso a ráno chléb k nasycení, poznáte, že Hospodin 

slyšel vaše reptání, jímž jste proti němu reptali. Vždyť co 

jsme my? Vaše reptání nebylo proti nám, ale proti 

Hospodinu.

- Když reptáme proti vedoucím, nereptáme jen proti 

nim, ale i proti Bohu

- Buďme opatrní ve svých soudech
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11) OTÁZKY

- Dáváme si každý den chléb z nebe?

- Nenecháváme to, co pro nás Bůh má rozplynout?

- Nesytíš se jen bonbóny?

- Hladovíš po Bohu?

- Respektujeme naše autority?
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