VODA ZE SKÁLY
Voda ze skály, biblická ilustrace

- Opět reptání
- Voda ze skály
- Boj s Amálekem
- Jak vítězit?

EXODUS 17 VODA ZE SKÁLY
Exodus 17:1 Celá pospolitost synů Izraele odtáhla z pustiny Sínu po svých denních pochodech
podle Hospodinova příkazu, až se utábořili v Refídímu a lid tam neměl vodu k pití.
2 Lid se přel s Mojžíšem. Říkali: Dej nám vodu k pití! Mojžíš jim odpověděl: Proč se přete se mnou?
Proč pokoušíte Hospodina?
3 Ale lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali: Proč jsi nás vyvedl z Egypta? Abys nás,
naše syny i náš dobytek nechal zemřít žízní?
4 Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu slovy: Co budu dělat s tímto lidem? Ještě málo a budou mne
kamenovat! 5 Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Předstup před lid a vezmi s sebou některé z
izraelských starších. Také svou hůl, s níž jsi udeřil Nil, si vezmi do ruky a jdi.
6 Hle, budu tam stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid
mohl pít. Mojžíš to učinil před očima izraelských starších.
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba kvůli při synů Izraele a kvůli jejich pokoušení Hospodina
slovy: Je Hospodin uprostřed nás, nebo není?
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EXODUS 17 VODA ZE SKÁLY
8 Pak přitáhl Amálek a v Refídímu bojoval s Izraelem.
9 Mojžíš řekl Jozuovi: Vyber nám muže a jdi bojovat s Amálekem. Zítra budu stát na vrcholu kopce s
Boží holí v ruce.
10 Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amálekem. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol
kopce.
11 Když Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, a když ruku spustil, vítězil Amálek.
12 Když Mojžíšovi ruce ochably, vzali kámen a položili pod něho, aby se na něj posadil, a Áron a
Chúr podpírali jeho ruce jeden z jedné a druhý z druhé strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do
západu slunce.
13 Tak Jozue porazil Amáleka a jeho lid ostřím meče.
14 Hospodin řekl Mojžíšovi: Zapiš to na památku do knihy a vštěp Jozuovi do uší, že zcela vymažu
památku na Amáleka zpod nebes.
15 I postavil Mojžíš oltář a pojmenoval jej: Hospodin je má korouhev.
16 A řekl: Neboť ruka je vztažena k Hospodinovu trůnu. Hospodinův boj bude proti Amálekovi z
generace na generaci.
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2) REFÍDÍM
Izraelci tedy každý den jdou, kam je Bůh
vede. On ví, proč je takto vede, ale Izraelci
moc nechápou, proč je vede tudy.
- Místo zvané Refídím může být Ras Sudr
- Případně Wadí Sudr
Jsou unavení z pochodů a touží přijít na
místo, kde bude oáza, kde se mohou hojně
napít.
Přicházejí ale do místa, kde sice je voda,
takže dobytek má potravu, jim padá z nebe
mana, ale stále žízní, není tam viditelný
pramen,
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Pravděpodobná cesta pouští,
zákres do mapy

2) REFÍDÍM
Bůh ví, co potřebujeme, ani vlas z naší hlavy nám nespadne, aniž by o
tom Bůh nevěděl. Věděl tedy, že potřebují vodu. Chtěl, aby se naučili
žít s ním, dříve než se dostanou do zaslíbené země. Měl svůj plán!
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Refídím také může být i Wádí Sudr

3) HÁDÁNÍ SE S MOJŽÍŠEM
2 Lid se přel s Mojžíšem. Říkali: Dej nám vodu k pití! Mojžíš jim
odpověděl: Proč se přete se mnou? Proč pokoušíte Hospodina?
3 Ale lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali: Proč jsi
nás vyvedl z Egypta? Abys nás, naše syny i náš dobytek nechal
zemřít žízní? 4 Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu slovy: Co budu
dělat s tímto lidem? Ještě málo a budou mne kamenovat!
Poušť Sin, s pohledem k Jebel Sin
Bishar ilustrační foto
- Nevolali k Hospodinu, ale zlobili se na Mojžíše (na
vedoucího), ale on měl také žízeň, byl na tom úplně stejně
- Pokoušeli Boha, reptali
- Mojžíš měl také žízeň, ale intenzivně se modlil – to měli dělat
všichni, ne jen Mojžíš
- Nespokojenost s tím, co prožíváme, může vyvolávat hněv,
hádky, rozepře
- Chtěli Mojžíše ukamenovat
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3) HÁDÁNÍ SE S MOJŽÍŠEM
Vysvětlením, co se tam stalo, je v jednom žalmu:
Žalmy 95:6 Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před
Hospodinem, který nás učinil. 7 Vždyť on je náš Bůh a my jsme
lid jeho pastvy, ovce jeho rukou. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
8 nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako v den Massy v
pustině, 9 kde mě vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě, přestože
viděli mé skutky. 10 Čtyřicet let jsem se s tím pokolením trápil.
Řekl jsem si: Je to lid, který bloudí srdcem -- ti mým cestám
neporozuměli. 11 Tak jsem se ve svém hněvu zapřisáhl:
Nevejdou do mého odpočinutí.
-

Přestože viděli tolik Božích skutků, tak Bohu nevěřili
Neporozuměli Božímu myšlení
Chtěl je naučit chodit ve víře a oni se spíše zatvrdili
Pak ale stále neměli pokoj a radost ve svém srdci
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Voda ze skály, biblická ilustrace

3) HÁDÁNÍ SE S MOJŽÍŠEM
1 Korintským 10:1 Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli
všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2 všichni byli pokřtěni v
Voda ze skály,
Mojžíše v oblaku a v moři, 3 všichni jedli týž duchovní pokrm 4 a všichni
biblická ilustrace
pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a
tou skálou byl Kristus. 5 Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení; vždyť byli
pobiti v té pustině. 6 Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli
žádostivi zlých věcí, jako oni byli žádostiví. 7 Nebuďte ani modláři jako
někteří z nich; jak je napsáno: ‚Lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali,
aby se rozpustile bavili.‘ 8 Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a
padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc; 9 ani nepokoušejme Krista, jako
někteří z nich pokoušeli, a hynuli od hadího uštknutí; 10 ani nereptejte,
jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni Zhoubcem.
-

Toužili po špatných věcech
Byli modláři
Smilníci
Pokoušeli Krista, reptali
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Voda ze skály, biblická ilustrace

4) JE BŮH S NÁMI ?
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba kvůli při synů Izraele a kvůli
jejich pokoušení Hospodina slovy: Je Hospodin uprostřed nás,
nebo není?
- Massa a Meriba (pokušení a svár)
- Je to podobné jako když děti pochybují o lásce svých rodičů,
každé dítě má někdy pocit, že rodiče ho nemají rádi. Proto je
důležité, aby zažili bezpodmínečnou lásku a pak mohou lépe
přijmout i výchovu
- Izraelci Boha mnohokrát zklamali, ale znovu se Bůh o ně stará
- Bůh prožívá bolest, protože nechápou, co dělá, chtěl vyzkoušet
jejich věrnost
Deuteronomium 33:8 O Lévim řekl: Tvoje tumím a urím ať jsou s
každým tvým věrným, kterého jsi vyzkoušel v Masse, s kterým jsi
vedl při u Vod sváru,
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4) JE BŮH S NÁMI ?
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba kvůli při synů
Izraele a kvůli jejich pokoušení Hospodina slovy: Je
Hospodin uprostřed nás, nebo není?
Podobně je o tomto napsáno:
Deuteronomium 6:14 Nechoďte za jinými bohy, za bohy
národů, které jsou okolo vás,15 neboť Hospodin, tvůj Bůh,
ve tvém středu, je Bůh žárlivý. Jinak vzplane hněv
Hospodina, tvého Boha, proti tobě a vyhladí tě z povrchu
země.16 Nezkoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho
zkoušeli v Masse.
Massa = pokoušení Boha, Ježíš odmítl nabídku Ďábla
jednat nemoudře, protože by tím pokoušel Boha.
Nezkoušejte Boha, kam až můžeme ve své svévoli zajít a
Bůh to přikryje, nic se nestane.

17-4B/11

Voda ze skály, James Tissot

5) AUTORITA
5 Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Předstup před
lid a vezmi s sebou některé z izraelských starších.
Také svou hůl, s níž jsi udeřil Nil, si vezmi do ruky a
jdi. 6 Hle, budu tam stát před tebou na skále na
Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby
lid mohl pít. Mojžíš to učinil před očima
izraelských starších.
- Mojžíš uplatňoval svou autoritu, měl to dělat
před zraky ostatních
- Vedoucí by měli prorážet cestu, rozbíjet skálu
- Vedoucí by měli dávat napít žíznivým, starat
se o potřeby (ale směřovat lidi na Krista,
nevázat je na sebe)
- Bůh povzbuzoval jeho víru – budu tam taky!
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Voda ze skály, biblická ilustrace

6) JOZUE
9 Mojžíš řekl Jozuovi: Vyber nám muže a jdi bojovat s
Amálekem. Zítra budu stát na vrcholu kopce s Boží holí v
ruce.
- Poprvé se objevuje Jozue a hned ho Mojžíš posílá do bitvy,
znal ho pouze několik měsíců, protože nežil s Izraelci
- Za povšimnutí také stojí to, že Mojžíš nebojuje, jen se za ně
modlí a přimlouvá, žehná jim
- Soudců 2:8 Jozue, syn Núnův, otrok Hospodinův, zemřel ve
věku sto deseti let.
- Numeri 11:28 Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil
Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši,….
Domnívám se, že Jozue měl 30 let v této době, 40 let byl
pomocníkem Mojžíše a poté 40 let vedl Izrael.
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Boj s Amálekem, James Tissot

7) AMÁLEK
Genesis 36:10 Toto jsou jména Ezauových synů: Elífaz, syn
Ezauovy ženy Ády, Reúel, syn Ezauovy ženy Basematy.
11 Synové Elífazovi jsou: Téman, Ómar, Sefó, Gátam a
Kenaz. 12 Timna byla konkubína Ezauova syna Elífaza. Ta
Elífazovi porodila Amáleka.
Amálek tedy byl jejich příbuzný, je zvláštní, že zaútočil na
Izrael, že se jich nebál, když určitě slyšeli o tom, že porazili
Egypťany.
Později Bůh zabránil Izraelcům, aby útočili na Ezauovi
potomky, protože jsou to jejich příbuzní.
U Amáleka ale Bůh vyslovil prokletí - 14 Hospodin řekl
Mojžíšovi: Zapiš to na památku do knihy a vštěp Jozuovi do
uší, že zcela vymažu památku na Amáleka zpod nebes.
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Jozue bojuje s Amálekem,
sbírka Phillipa Medhursta,
biblická ilustrace

8) BOJ
10 Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s
Amálekem.
- Poslechl Mojžíše – nikdy předtím nebojoval,
ale nejspíše Mojžíš viděl u Jozua víru, že se
nebojí jít do bitvy i když ještě před 2 měsíci
vyráběl cihly (plácal se v bahně)
- Zde vidíme další lekci od Boha, dříve než měli
obsadit zaslíbenou zem, měli se naučit boji
- Bojovat s Amálekem tedy byla Boží vůle, chce
nás naučit překonávat zápasy v našich
životech (jako Davida učil boji s medvědem a
lvem než šel na Goliáše, kdyby David nevyhrál
ty menší boje, pak by nemohl jít na ten velký
boj.
- Bůh nám dává menší službu a když obstojíme,
pak nás vyšle do něčeho většího
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Bitva s Amálekem, Nikolas
Poussin, 1594-1665

9) JAK VÍTĚZIT?
10 … Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol kopce.
11 Když Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, a když
ruku spustil, vítězil Amálek. 12 Když Mojžíšovi ruce
ochably, vzali kámen a položili pod něho, aby se na
něj posadil, a Áron a Chúr podpírali jeho ruce jeden
z jedné a druhý z druhé strany, takže jeho ruce
zůstaly pevné až do západu slunce. 13 Tak Jozue
porazil Amáleka a jeho lid ostřím meče.
- Když bojujeme, potřebujeme někoho, kdo nám
žehná, bez přímluv je boj těžší, nepřítel může
vítězit
- Ale i ten, kdo stojí na modlitbách může být
unaven, vysílen a potřebuje i další, kdo i jeho
podpoří
- Proto musíme být tam, kde máme být dokud
nezvítězíme
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Bitva s Amálekem, Julius Schnorr von
Carolsfeld 1860

9) JAK VÍTĚZIT?
Když děláme Boží vůli, to co Bůh po nás chce, dříve nebo
později se dostaneme do nějaké bitvy.
- Nebojujeme proti lidem, ale proti duchovním mocnostem
(Ef.6:12)
- Boj může být někdy dlouhý a vysilující, ale Bůh nás posílá jen
do bojů, které můžeme vyhrát
- Dokonce i když prohrajeme, tak můžeme povstat a znovu
proti zlu bojovat
- Nikdy nebojujte sami (pokud to jde)
Bitva s Amálekem, Gerard
Hoet, 1728 (ilustrovaná Bible)
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10) KOROUHEV
15 I postavil Mojžíš oltář a pojmenoval jej: Hospodin je má
korouhev.
- Korouhev = jednotka, která měla svůj prapor (korouhev)
se svým znakem (Izraelci měli 12 praporů).
- Když bojovníci bojovali, tak sledovali svou vlajku, aby
věděli, kam směřuje
- Podle korouhví sledovali i pohyb větru (lučištníci)
- Vojenská vlajka znamenala sjednocení pod touto
standartou, u vojska se přísahala věrnost této vlajce
Co znamená, že Hospodin je má korouhev? Znamená to,
že tady vlaje jeho vlajka, že tady je svrchovaný Pán, jsme
sjednoceni pod jeho vlajkou. On nám ukazuje směr,
jdeme za ním, bojujeme za něj.
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Římská korouhev (vexillum)

10) KOROUHEV
- Jahve Jireh – Hospodin opatří (postará se, zaopatří, …) 1. Mojž. 22:14

- Jahve Rafa – Hospodin tě uzdravuje 2.Mojž. 15:26
- Jahve Nissi – Hospodin je má korouhev 2.Mojž. 17:15
- Jahve Rohi – Hospodin je můj pastýř Žalm 23:1
- Jahve Šalom – Hospodin je můj pokoj Soudců 6:24
- Jahve Tsidkenu – Hospodin je má spravedlnost Jer. 23:6

- Jahve Šama – Hospodin je vždy přítomný Ez. 48:35
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11) OTÁZKY
-

Jak můžeme vítězit?
Pomáháme druhým, když bojují?
Bojuješ proti lidem nebo proti duchovním bytostem?
Pokoušíme něčím Boha?
Je Bůh s námi nebo není?
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