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Bůh má připravené řešení 
 
 
Ž 31,15 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh, 
16 moje budoucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. 
 
 
Ex 15,23 Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara 
(to je Hořká). 
24 Tu lid proti Mojžíšovi reptal: "Co budeme pít?" 
25 Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam 
dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. 
26 Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, 
naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou 
jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji." 
 
Ex 17,2 Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: "Dejte nám vodu, chceme pít!" Mojžíš se jich 
zeptal: "Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina?" 
3 Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: "Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše 
syny a stáda umořil žízní?" 
4 Mojžíš úpěl k Hospodinu: "Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují." 
5 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, 
kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. 
6 Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl 
pít." Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. 
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru Izraelců a proto, že 
pokoušeli Hospodina pochybováním: "Je mezi námi Hospodin nebo není?" 
 
Nu 20,2 Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. 
3 Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali: "Kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši bratří 
před Hospodinem! 
4 Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? 
5 Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani 
pěstovat fíky nebo vinnou révu či granátová jablka, ba není tady ani voda k napití." 
6 I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim 
ukázala Hospodinova sláva. 
7 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
8 "Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke 
skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek." 
9 Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. 
10 I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: "Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto 
skaliska máme vyvést vodu?" 
11 Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se 
napila pospolitost i jejich dobytek. 
12 Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele 
dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám." 
13 To jsou Vody Meríba (to je Vody sváru), protože se Izraelci přeli s Hospodinem; on však mezi nimi 
prokázal svou svatost. 
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Jednou z nejsušších zemí světa je Namibie (západní pobřeží jižní Afriky). Je tvořena z velké části 
pouští a polopouští. Voda je zde cennou surovinou, na které závisí život stovek tisíc obyvatel. 
Nedostatek čisté pitné vody je zároveň příčinou mnoha banálních onemocnění, jako je například 
průjem, který v afrických podmínkách často končí smrtí. 
Na severu země v oblasti Ohangwena objevili v roce 2012 němečtí výzkumníci gigantický rezervoár 
sladké vody - ovšem pod několika sty metry většinou vyschlé půdy. Obrovský zásobník pokrývá území 
o rozloze 2800 kilometrů čtverečních, obsahuje zhruba pět až osm miliard krychlových metrů sladké 
vody, která je více jak 10.000 let stará, podle odborníků čistší, než mnohé moderní zdroje, a věci 
vypočítali, že by vystačila by 400 let pro polovinu obyvatel této jihoafrické země. 
Podle Martina Quingera, vedoucího prací z německého Spolkového ústavu pro geologické vědy a 
suroviny (BGR), by ovšem vrty k získávání vody nebyly bez rizika. Pod povrchem se totiž nachází 
vrstva soli, která by mohla při špatném technickém postupu vodu kontaminovat. 
V současné době je 800 000 lidí v severní Namibii je závislých na nespolehlivých dodávkách vody ze 
40 let starého potrubí vedoucího z Angoly. Pokud by se podařilo čerpat vodu z tohoto ohromného 
zdroje, změnilo by to budoucnost této chudé země. 
 
 
Když jsem pročítal tuto zprávu, vzpomněl jsem si na biblický příběh z doby putování Izraele pouští. 
Tenkrát se také Izrael, chvíli na to, co ho Hospodin zázračně vyvedl z Egypta, dostal do situace, kdy 
neměl vodu, a začali reptat proti Mojžíšovi 

Ex 17,2 Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: "Dejte nám vodu, chceme pít!" Mojžíš se 
jich zeptal: "Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina?" 
3 Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: "Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, 
naše syny a stáda umořil žízní?" 
4 Mojžíš úpěl k Hospodinu: "Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují." 
5 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, 
kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. 
6 Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl 
pít." Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. 
7 To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru Izraelců a proto, že 
pokoušeli Hospodina pochybováním: "Je mezi námi Hospodin nebo není?" 

 
Ale Hospodin měl pro Izrael připravené řešení. Na Boží rozkaz Mojžíš udeří do skály, a z ní vytryskne 
voda. Národ má dost vody a to nejen na pití. Hospodin se o ně postaral. 
 
 
Myslím, že tento příběh nám má ukázat a naučit nás, že  

 jako Boží lid nemusíme propadat panice, když přijde něco nečekaného v našem životě, 
protože Bůh má vše ve svých rukou. 

 máme být odvážnými lidmi, kteří nejen důvěřují, že Hospodin je dobrý, ale kteří očekávají, že 
Bůh na nás zjeví svou slávu (svatost)  

 
 
1. Bůh má připravené řešení 

Není to tak, že by v okamžiku, kdy nám se něco nedostává, nebo nám hrozí nějaké nebezpečí, 
Bůh rychle svolal krizový štáb a hledal řešení.  
On řešení připravil dávno před tím, než problém nastal.  
Voda ve skále byla skrytá desítky, stovky, tisíce let – jen o ní nikdo nevěděl. 
Stejně jako o ohromné zásobě vody v Namíbii… 
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2. Kde hledám pomoc? 
Lid reptal, Mojžíš volá k Hospodinu.  
Mojžíš se modlil. Úpěl… (v druhém případě padl na tvář).  
To nebylo pár slov, jako když se modlíme před jídlem. To byl zápas.  
Nejen o to, aby se měli čeho napít, ale oni Mojžíšovi vyhrožují, že ho ukamenují. 
 
 
 
 
 

3. Hospodin jedná vždy novým způsobem 
V Numerí (4. Mojžíšova 20) čteme o podobné situaci. Národ opět reptá, bouří se, mají žízeň a 
voda nikde. NA zkušenost, kterou prožili před, lety zapomněli. Mojžíš se zachoval jako vždy: spolu 
s Áronem, svým bratrem volají k Hospodinu o pomoc.  
Hospodin jim řekne, co mají dělat.  

7 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
8 "Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke 
skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek." 
9 Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. 

Mojžíšovi ale selhaly nervy. Už měl toho reptání a stálých stížností dost. Vždyť se to opakovalo 
neustále dokola. Ten národ nebyl schopen se naučit důvěřovat Bohu. Jen a jen si stěžují. 
A tak si poslechněme, co Mojžíš řekl a co udělal. 

10 I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: "Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto 
skaliska máme vyvést vodu?" 
11 Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se 
napila pospolitost i jejich dobytek. 

Vzal hůl, dvakrát udeřil do skály, a voda se objevila. Národ dostal, co chtěl, lidé uviděli Boží moc. 
Jejich stížnosti byly umlčeny Boží dobrotou. 
OK, řekli bychom si, ale Bůh to viděl jinak. 
Mojžíš měl PROMLUVIT KE SKÁLE, ne do ní udeřit holí. 
Důsledek této drobnosti, tohoto malého nepochopení či neuposlechnutí mělo velký dopad. 
Protože jste NEDOSVĚDČILI PŘED IZRAELEM MOU SVATOST, říká Hospodin, nevejdete do 
zaslíbené země. 

12 Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele 
dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám." 
13 To jsou Vody Meríba (to je Vody sváru), protože se Izraelci přeli s Hospodinem; on však mezi nimi 
prokázal svou svatost. 

Proč Hospodinu vadilo, že místo aby promluvil ke skále, udeřil Mojžíš do skály holí? 
Možná proto, aby si Izrael uvědomil, že to není v té holi (mohla by se pak pro ně stát kouzelným, 
magickým předmětem),  
 
 

4.  
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Bůh má připravené zdroje, o kterých nevíme 
 

 Zdroj vody byl na poušti tisíce let, možná od stvoření světa,  
různé skupiny beduínů chodili okolo, možná měli i žízeň, ale tu vodu určil Hospodin pro Izrael. 
Možná že Izrael okolo té skály šel také vícekrát, vždyť chodili po poušti 40 let, ale dokud nenastal 
ten správný okamžik, voda ve skále čekala. 

 Ale v ten den, který Bůh uznal za vhodný, to zjevil Mojžíšovi a prokázal tak svou slávu 
 Mojžíš se modlil, úpěl k Hospodinu. Neřešil situaci spoléháním na lidi, nebo svou vynalézavostí, 

ale modlil se. 
 

A to je náš úkol dnes. 
Věřím, že pokud Bůh rozhodne, aby naše modlitebna byla v ulici J. Hory, a jestli určil tento čas za ten 
správný, tak pak nám dá i prostředky, abychom mohli nemovitost koupit i zrekonstruovat. 
Věřím, že má připravené zdroje. 
Proto vás volám k modlitbám. Prosím denně se modlete, ať nám Bůh dá jasné stanovisko (ať se 
sjednotíme), a pokud ano, ať nám ukáže své zdroje. 
A pamatujme, aby to bylo k Jeho slávě!!! 
Aby mezi námi prokázal svou svatost! 
 
Hospodinova sláva a Hospodinova svatost 
dvě důležité věci 
 
Sláva – ta nás vede k vděčnosti, úctě, radosti, nadšení, oslavě, uctívání 
 
Svatost nás vede k čistému, Bohu oddanému, posvěcenému životu, v kterém odmítáme hřích a 
chceme být podobní Kristu.  
 
Ž 115,1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! 
 
 
 
 
Ž 115,1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! 
2 Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" 
3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. 
4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 
5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, 
6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, 
7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. 
8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. 
9 Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. 
10 Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. 
11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. 
12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, 
13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. 
14 Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny! 
15 Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi. 
16 Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. 
17 Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. 
18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja. 
 


