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Co všechno dostal lid Izraele při své cestě z Egyptského otroctví?
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Co všechno dostal lid Izraele při své cestě z Egyptského otroctví?

Desatero



Ex 32, 10 - 14

9 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento 
lid – ó, jak je tvrdošíjný! 10 Nech mě, ať je 
zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, 
ale z tebe učiním veliký národ!“ 



Ex 32, 10 - 14

9 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento 
lid – ó, jak je tvrdošíjný! 10 Nech mě, ať je 
zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, 
ale z tebe učiním veliký národ!“ 

11 Mojžíš se snažil Hospodina, svého 
Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš 
hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej 
vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou 
rukou. 12 Proč mají Egypťané říkat: 
‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na 
horách, aby je vyhladil z povrchu 
země‘? Zastav plamen svého hněvu! 
Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu 
zamýšlíš! 13 Vzpomeň na Abrahama, Izáka 
a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi 
jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím 
vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou 
tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem 
řekl, aby ji zdědili navěky!‘“



Ex 32, 10 - 14

9 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento 
lid – ó, jak je tvrdošíjný! 10 Nech mě, ať je 
zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, 
ale z tebe učiním veliký národ!“ 

11 Mojžíš se snažil Hospodina, svého 
Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš 
hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej 
vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou 
rukou. 12 Proč mají Egypťané říkat: 
‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na 
horách, aby je vyhladil z povrchu 
země‘? Zastav plamen svého hněvu! 
Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu 
zamýšlíš! 13 Vzpomeň na Abrahama, Izáka 
a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi 
jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím 
vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou 
tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem 
řekl, aby ji zdědili navěky!‘“

A Hospodin upustil od neštěstí, 
které proti svému lidu zamýšlel.
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Co všechno dostal lid Izraele při své cestě z Egyptského otroctví?
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tedy, až na druhý pokus...



Numeri 13:
1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 „Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou 
zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po 
jednom muži. Ať to jsou samí vůdcové.“ 3 A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran 
podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. 



Numeri 13:
1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 „Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou 
zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po 
jednom muži. Ať to jsou samí vůdcové.“ 3 A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran 
podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. 

4 A toto jsou jejich jména: Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, 
5 Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon, 
6 Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, 
7 Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar, 
8 Hošea, syn Núnův, z pokolení Efraim, 
9 Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín, 
10 Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon, 
11 Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, 
12 Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan, 
13 Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer, 
14 Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí, 
15 Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád. 
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16 To jsou jména mužů, 
které Mojžíš vyslal 
prozkoumat zem.
Núnova syna jménem 
Hošea (Záchrana),  Mojžíš 
přejmenoval na Jehošua 
(v češtině zažité Jozue), 
Hospodin je záchrana.

הושע              יהושע



17 Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: „Jděte vzhůru do Negevu, 
potom vystupte do hor 18 a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v ní bydlí. 

Je silný, nebo slabý? 
Je jich málo, nebo hodně? 

19 Jaká je země, v níž bydlí? 
Dobrá, nebo špatná? 

Jaká jsou města, v nichž sídlí? 
Otevřená, nebo opevněná? 

20 Jaká je to země? 
Úrodná, nebo chudá? Jsou v ní stromy, nebo ne? 

Osmělte se a přineste z té země něco ovoce!“ (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) 



21 A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště 
Cin až po Rechob u Lebo-chamátu. 
22 Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, 
kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. 
(Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) 
23 Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým 
vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. 
Vzali také granátová jablka a fíky. 
24 Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, 
se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu.

25 Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili. 
26 Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské 
obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu 
a ukázali jim ovoce té země.   

40 dní / 800 km





27 Vyprávěli: „Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. 
Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. 
28 Jenže lid, který v té zemi bydlí, je silný, města jsou 
opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny 
Anakovy. 29 V negevském kraji žije Amálek; v horách 
bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél 
Jordánu pak bydlí Kanaánci!“   
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bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél 
Jordánu pak bydlí Kanaánci!“   

 30 Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval:
„Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. 
Dokážeme ji ovládnout!“
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Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. 
28 Jenže lid, který v té zemi bydlí, je silný, města jsou 
opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny 
Anakovy. 29 V negevském kraji žije Amalek; v horách 
bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél 
Jordánu pak bydlí Kanaánci!“   

 30 Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval:
„Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. 
Dokážeme ji ovládnout!“

 31 Muži, kteří šli s ním, ale řekli: „Nemůžeme jít proti 
tomu lidu. Je silnější než my!“ 32 Zemi, kterou prozkoumali, 
pak začali synům Izraele pomlouvat: „Země, kterou jsme 
prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, 
které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! 
33 Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří 
synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako 
kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!“



1 V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. 2 Všichni synové Izraele 
reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: „Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme 
nezemřeli na této poušti! 3 Proč nás Hospodin vede do té země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy 
a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?“ 4 Mezi sebou pak začali říkat: „Určeme si vůdce 
a vraťme se do Egypta!“ 

Numeri 14



5 Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou
obcí padli na tvář. 6 Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem
 – Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův – roztrhli svá 
roucha 7 a promluvili k celé izraelské obci: „Země, 
kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá 
zem! 8 Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do té 
země a dá nám tu zem oplývající mlékem a medem. 
9 Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu té země 
se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! 
Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; 
nebojte se jich!“ 



10 Celá obec se už chystala ukamenovat je, když v tom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání 
Hospodinova sláva. 
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11 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jak dlouho mnou 
bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude 
odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem 
uprostřed nich vykonal? 12 Udeřím na ně morem, 
zřeknu se jich a z tebe udělám větší 
a mocnější národ, než jsou oni!“ 

13 Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: „Egypťané, 
z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to 
doslechnou 14 a povědí to obyvatelům této země. 
Ti už slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto 
lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, 
že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš 
v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu 
v noci. 15 Když tento lid do posledního vybiješ, 
národy, které o tobě slyšely, řeknou: 16 ‚Hospodin 
pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést 
do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.‘ 17 Kéž se 
teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. …

19 Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť 
tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl 
od Egypta až doposud!“



20 Hospodin odpověděl: „Odpouštím, jak jsi řekl. 
21 Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva 
naplňuje celou zem: 22 Nikdo z těch, kdo spatřili 
mou slávu a má znamení, která jsem konal v Egyptě 
a na poušti, nikdo z těch, kdo mne už desetkrát pokoušeli 
a neposlouchali, 23 nespatří zem, kterou jsem s přísahou 
zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji 
nespatří! 24 Můj služebník Káleb má ale jiného ducha – 
vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, 
a jeho símě ji získá za dědictví. 25 Jelikož prý ‚v nížině 
bydlí Amalekovci a Kanaánci,‘ zítra se obraťte a táhněte 
pouští zpět k Rudému moři!“ 



Zítra se obraťte a táhněte 
pouští zpět k Rudému moři!“ 



31 Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ní uvedu a poznají 
tu zem, kterou jste zavrhli. 32 Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. 
33 Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, 
dokud vaše mrtvoly až do poslední nepadnou na poušti. 34 Po čtyřicet let ponesete svůj 
trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. 

…..
36 Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o ní po svém návratu roznášeli pomluvy 
(čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), 37 mezitím zemřeli. Všechny, kdo 
o té zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. 
38 Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův.

28 Vyřiď jim: Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali.
.....



POUČENÍ PRO NÁS

1) Změna srdce otroka na srdce svobodného člověka

2) Jozue a Káleb, jak bychom se na jejich místě zachovali my?



Ex 14, 13-14: 
• 13 Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak 

vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. 
• 14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet .“



1) Změna srdce otroka na srdce svobodného člověka 

• 10 ran 
• Cesta přes poušť 
• Zákon 
• Mana 
• Amálek 
• ...



Jan 15,15n: 
• 15 Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, 

protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. 
• 16 Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a 

nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo.



2) Jozue a Káleb, jak bychom se na jejich místě zachovali my?

10 Celá obec se už chystala ukamenovat je, když v tom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání 
Hospodinova sláva. 



TÉMATA K MODLITBÁM

1) Jaké je moje srdce? Svobodné nebo otrocké? Jsem připraven vstoupit do lidských 
nejistot s důvěrou Hospodinu? Jsem připraven mu věřit, i když okolnosti nejsou 
jednoduché?

2) Jaký je můj vztah ke společenství, ve kterém žiju? Poměřuju vše "od sebe"? Řeším jenom 
svůj individualistický postoj? Je pro mě důležité to, co dělá společenství pro mě, než co 
dělám já pro něj? Jsem připraven dát přednost Božím plánům před mojí osobní potřebou?




