
LEKCE 21: REPTÁNÍ LIDU PŘI CESTĚ DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ A VZPOURA PROTI MOJŽÍŠOVI 

Biblický text k lekci: Exodus 15,22-27 a 16+17. kapitola a Numeri 11. a 12. kapitola 

Klíčové verše: 

Exodus 16,6-7: „Mojžíš a Áron řekli všem Izraelcům: „Večer poznáte, že vás z egyptské země vyvedl 

Hospodin. A ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoli slyšel vaše reptání proti sobě. Co jsme my, že 

reptáte proti nám?“ 

Jan 6,51: „Ježíš řekl: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. 

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

Biblická fakta: 

1. reptání: na poušti Šur u Mary (Hořká) – Izraelci si stěžují na to, že je voda hořká – Bůh skrze Mojžíše 
řeší situaci hozením dřeva do vody, která tím zesládla 

2. reptání: na poušti Sin – Izraelci litují, že nemají tolik jídla jako v Egyptě (maso, chléb) – řešením je 
mana – chléb z nebe (ráno) a křepelky (večer) 

Mana – chutnala jako medový koláč, padala každé ráno, kromě soboty, na izraelský tábor a lidé si 
měli sbírat každý den, kolik potřebovali (asi 2,2 litry na osobu) 

Izraelci nedůvěřovali Hospodinu a nechávali si na další den – zčervivělo to, jejich nevěra se promítla 
i v tom, že vyšli sbírat i v sobotu 

Mana byla později součástí truhly smlouvy jako památka na to, jak se Bůh staral o svůj lid na poušti 

3. reptání: v Refidimu – není voda – řešením je vyvedení vody ze skály, když Mojžíš do ní udeřil holí 
– toto místo bylo pak nazváno Massa a Meriba (Pokušení a Svár) 

V Refidimu pak na Izrael přitáhl nepřítel – lid Amálek. Bůh dal Izraeli vítězství zvláštním způsobem – 
když Mojžíš držel ruce nahoře, vyhrával Izrael, když dole, Amálek. Když už nemohl, podpírali mu ruce 
Áron a Hur. 

4. reptání: není známo proč, jen že si Izraelci stěžovali na těžkosti – Hospodinův oheň zničil okraj 
tábora – to místo bylo nazváno Tabera (Spáleniště) 

5. reptání: lid chce maso – stěžuje si, že má pořád jen manu a v Egyptě měli melouny, okurky, pórek, 
cibuli, česnek – Bůh lid zavalí masem (na tábor padne maso v podobě křepelek do výšky 1m) – lidé 
sbírali jako diví, nejméně přes 20 litrů – to se Bohu nelíbilo a ty nejvíce nenasytné zabil 

Mojžíšovi sourozenci (Áron a Mirjam) závidí Mojžíšovi, že  nimi Bůh nemluví jako s ním – Bohu se to 
nelíbí a ranní Mirijam malomocenstvím, které trvá na Mojžíšovu přímluvu 7 dní.  

Další informace pro zvídavé: 

 Mojžíš už je unavený z toho, jak si lid stěžuje a tak se o vedení dělí se 70 staršími 

 Eldad a Medad jsou dva z nich, kteří prorokují v táboře (důkaz toho, že na nich spočinul Duch 

Hospodinův) 

 Místo, kde se lid přejedl masa, bylo nazváno Hroby lačnosti (Kibrot-Hataava) 

 Mirijam reptala proti Mojžíšovi, že si vzal Kúšskou ženu (nejspíše to byla Etiopanka, černoška) 

 

Myšlenky k 21. lekci (aplikace): 

 Bůh nevyvádí do pohody, na pláž, ale vede cestou do neznáma, což vyžaduje důvěru 

 Bůh staví Izraelcům zkoušky (chybí voda, není jídlo), aby si ověřil, zda mu důvěřují, či nikoli 

 Lid několikrát reptá, zapomněl na to, že byl otrok v Egyptě, obrací se k přízemním věcem (jídlo) 

 Těžší je dostat „Egypt“ z Izraelců, než Izraelce z Egypta – raději chtěli žít v konzumu a 

nesvobodě, než ve svobodě, ale s důvěrou v Hospodina 



 Zkoušky a těžkosti umožňují poznat, jaký je Bůh skutečně – že člověka nenechá ve „štychu“, i 

když mu to nijak neulehčí, ale zachraňuje před smrtí 

 Cesta za Bohem je neprověřená, plná překvapení a to může i v našich životech vést ke strachu, 

k reptání, ke stěžování si 

 Reptání je všechno na poušti, která je symbolem něčeho nebezpečného, život ohrožujícího, je 

to místo, kde se dá jen velmi těžce přežít a takový lid jako Izrael to nedokáže ze své síly – 

podobně i náš život nemůžeme zvládnout jen ze své síly – ale Bůh je schopen zachovat život i 

tam, kde by bez něj skončil – proměňuje vodu, dává chléb, stará se 

 Bůh se stará, i když lid reptá – i když i na přímluvu Mojžíše – důležitost přímluvné modlitby 

 Maso i chleba (mana) jsou darem od Boha – lid pro to nemusí nic udělat, jen sbírat 

 Mana je také symbolem budoucnosti, něčeho nového, přestane padat, když Izraelci vstoupí do 

země zalíbené – Bůh zaslibuje, že přijde něco lepšího, většího, než mana – tento výraz se 

objevuje i ve Zjevení, při popisu nového nebe – Bůh člověka vede k něčemu většímu, lepšímu, 

dokonalejšímu, ale již zde na zemi je možnost žít kvalitní život (mana chutnala) 

 Hlad a žízeň – dvě základní lidské potřeby – Bůh je schopen je naplnit, a když mu důvěřujeme, 

ušetříme si mnoho trápení 

 V trápení můžeme překrucovat naše pohledy (hojnost v Egyptě není pravděpodobná, byla tam 

tvrdá otročina) – často zapomínáme z minulosti na to špatné a přibarvujeme si to dobré (to 

tehdy bylo…) 

 Reptání lidu Bůh obrací ke své slávě, nenechá padnout svůj lid, i když cesta je těžká, ale Bůh je 

ten, komu je hodno důvěřovat a zahrnuje nás dary, které si nezasloužíme, protože často jen 

proti němu reptáme – naše reptání ale nemůže otupit, omezit Boží věrnost 

 

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: JEŽÍŠ JAKO PRAVÝ CHLÉB A PRAVÝ NÁPOJ (Jan 6,31-58) 

Mana a voda dala život Izraelcům na poušti, ale po čase zemřeli. Ježíš Kristus je ten pravý chléb z nebe 

a pravý nápoj z nebe, který přináší věčnou záchranu. Kdo přichází k Němu, naplňuje jeho nejniternější 

potřeby – po životě, po smyslu života, po věčnosti. Památka Večeře Páně (jezení chleba jako obrazu 

Kristova těla a pití vína jako obrazu Kristovy krve) připomíná největší čin záchrany v historii lidstva. Kdo 

tuto nabídku přijímá, už nikdy nebude hladovět a žíznit (v tom duchovním slova smyslu), neboť Ježíš 

trvale naplňuje naše niterné potřeby. A tak zatímco mana byla dočasná, Kristus je věčný a nabízí se 

všem, kdo mu svěří důvěru – Izraelci Bohu moc nedůvěřovali, a zemřeli na poušti. Vložíš svou důvěru 

v Krista a nezemřeš na věky, nebo podobně jako Izraelci věřit nebudeš, ale vybereš si cestu věčného 

zahynutí? Tak jako Bůh dal manu reptajícím lidem, tak i Ježíš přišel zachránit všechny lidi, i ty nejhorší, 

i ty, kdo ho odmítali – je tu pro všechny, ještě i dnes. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Házení do vody – motiv hození dřeva do vody. Házení kousku dřeva do hrnce s vodou (lavoru). 
Kdo se vícekrát strefí? 
2. Sbírání papírků pomocí kolíčků – motiv sběru many/masa. Za daný časový limit nasbírat co nejvíce 
papírků. 
3. Střelba s florbalovou hokejkou – motiv udeření holí do skály. Střelba do vymezeného prostoru. 
4. Držení rukou nahoře – motiv vítězství nad Amálekem. Do natažených rukou dát knihu (zátěž) a 
kdo vydrží držet nejdéle. 
5. Napsat co nejvíce druhů zeleniny – motiv „hojnosti“ Egypta. 

 


