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PORODNÍ BÁBY

- Doba v Egyptě

- Pronásledování

- Statečné porodní 
báby



1) EXODUS  PORODNÍ BÁBY
Exodus 1:1 Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Přišli s Jákobem, každý se 

svou rodinou: 2 Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, 3 Isachar, Zabulón a Benjamín, 4 Dan a Neftalí, 

Gád a Ašer. 5 Všech, kdo vyšli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef byl už v Egyptě.

6 Pak zemřel Josef a všichni jeho bratři a celá ta generace. 7 Ale synové Izraele se plodili, 

hemžili a množili, a bylo jich velmi mnoho, takže ta země byla jimi naplněna.

8 V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal. 9 A řekl svému lidu: Hle, lid synů Izraele 

je početnější a mocnější než my. 10 Nuže, jednejme s ním chytře, aby se dále nemnožil, a 

když by vypukla proti nám válka, aby se i on nepřidal k těm, kdo nás nenávidí, a bojoval by 

proti nám, a vyšel by ze země. 11 Ustanovili tedy nad ním pracovní dozorce, aby jej utlačovali 

těžkými robotami. Stavěli faraonovi města skladů Pitom a Rameses. 12 Ale čím víc jej 

utlačovali, tím víc se množil a rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit. 13 Syny Izraele 

tedy surově nutili otročit. 14 Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a 

všelijakými polními pracemi - veškerou otročinou, ke které je surově nutili.
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1)EXODUS  PORODNÍ BÁBY
Exodus 1:15 Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám -- jedna se jmenovala 

Šifra a druhá Púa –

16 toto: Když pomáháte při porodu Hebrejkám, hleďte na porodní stoličku: Bude-li to syn, 

usmrťte ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu.

17 Porodní báby se však bály Boha a nepočínaly si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale 

nechávaly chlapce naživu.

18 Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: Proč to děláte, že necháváte 

chlapce naživu?

19 Porodní báby faraonovi odpověděly: Hebrejky nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné 

života. Dříve než k nim porodní bába přijde, porodí.

20 A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný.

21 A stalo se, protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal rodiny.

22 Pak farao přikázal všemu svému lidu: Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, 

každou dceru nechejte naživu!
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2) NOVÝ KRÁL
8 V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal. 9 A 

řekl svému lidu: Hle, lid synů Izraele je početnější a mocnější 

než my. 10 Nuže, jednejme s ním chytře, aby se dále 

nemnožil, a když by vypukla proti nám válka, aby se i on 

nepřidal k těm, kdo nás nenávidí, a bojoval by proti nám, a 

vyšel by ze země. 11 Ustanovili tedy nad ním pracovní 

dozorce, aby jej utlačovali těžkými robotami.

Ten král byl prapravnuk Senusreta I – Amenemhat III, vládl 46 

let a utlačoval otroky, cca 90 let Izraelci prožívali pokoj, 

narůstal jejich počet. Ale pak přišel jiný král, kterého 

motivoval strach. Kvůli svému strachu z nich je začal 

utlačovat.

I my můžeme něco dělat kvůli strachu a tím můžeme 

ubližovat druhým lidem.
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Amenemhat III, Egyptské muzeum Berlín



2) NOVÝ KRÁL
Faraon si nechal zbudovat první pyramidu v Dahšúru, ale konstrukční vady stavby způsobily, že se 

pyramida zhroutila a a zůstala nedokončená. V patnáctém roce své vlády pak zahájil výstavbu druhé 

pyramidy v Hawaře v oáze Fajúm. Byla postavena převážně ze sušených hliněných bloků kolem asi 12 

m vysokého jádra z vápencových desek. Základna byla asi 105 x 105 m, vysoká asi 60 m se sklonem 

~49°. Zádušní chrám u pyramidy je podle Herodose označován jako “Labyrint” zasvěcený bohu Sobek 

(s hlavou krokodýla). 
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Kde vzal všechny hliněné cihly na své stavby? Vyrobili 

je Izraelci. Jen v Labyrintu muselo být použito několik 

miliónů cihel. 

Hawarská hliněná pyramida ve Fajúmské oáze



3) POŽEHNÁNÍ PRO EGYPT
Bůh žehnal Egyptu, protože Izraelci a Egypťané žili ve vzájemné důvěře, ale 

jakmile se Egypt začal stavět proti Izraelcům a utlačovat je, přestalo se Egyptu 

dařit.

12. dynastie byla velmi stabilní – Bůh jim žehnal kvůli postoji panovníka v době 

Josefa. 

Sesostris I (Senusret I) 45 let

Syn Amenemhat II 50 let

Vnuk Senusret II 15 let

Pravnuk Senusret III 39 let

Prapravnuk Amenemhat III 46 let (Josef umírá 8 let před nástupem tohoto 

panovníka)

Praprapravnuk Amenemhat IV 11 let (nejspíše byl synem Senusreta III, neví se)

Praprapravnučka Sobekneferu 1806-1802 (jako mladá se ujala Mojžíše, když mu 

bylo cca 40 let, začala vládnou)
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Amenemhat III



3) POŽEHNÁNÍ PRO EGYPT
Bůh žehnal Egyptu, protože Izraelci a Egypťané žili ve vzájemné důvěře, ale jakmile se Egypt začal 

stavět proti Izraelcům a utlačovat je, přestalo se Egyptu dařit.

Obdobné je to i dnes – např. kdo pomáhal Židům za války, tak měl velké těžkosti, ale po válce Bůh 

těmto lidem žehnal.

Lukáš 10:5 Do kteréhokoli domu vejdete, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘

6 A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine; ne-li, navrátí se k vám.

7 V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z 

domu do domu.

8 A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží,

9 uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám Boží království.‘
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Šifra a Púa, biblická ilustrace



4) PORODNÍ BÁBY
Exodus 1:15 Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním 

bábám - jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa – 16 toto: Když 

pomáháte při porodu Hebrejkám, hleďte na porodní stoličku: 

Bude-li to syn, usmrťte ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu. 

17 Porodní báby se však bály Boha a nepočínaly si podle toho, co 

jim řekl egyptský král, ale nechávaly chlapce naživu.

Král (autorita) jim nařizoval, aby zabíjeli děti! Přestože to byl král, 

neposlechly ho – protože se bály Boha a to je vyšší autorita ! 

Můžeme neposlechnout lidskou autoritu jen, když nás nutí dělat 

něco, co je v rozporu s Božím slovem.

Židům 13:17 Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni 

bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to 

mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám 

nebylo k užitku. 

Máme poslouchat ne kvůli konkrétnímu člověku, který může jednat 

špatně, ale z principu, z úcty k autoritě, z úcty k instituci.
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Porodní báby, biblická ilustrace



4) PORODNÍ BÁBY
Exodus 1:15 Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám -- jedna se jmenovala Šifra a druhá 

Púa

Zajímavé také je, že Bible neuvádí jméno faraona, ale jména těchto porodních asistentek uvádí

Šifra = krása

Púa = nádhera

Všichni znali jméno faraona, ale zde je 

řečeno – Bůh faraona nezná, ale zná jména 

svých služebnic, ty zná jménem.

Matouš 25:12 Ale on odpověděl: ‚Amen, 

pravím vám, neznám vás.‘ 13 Bděte tedy, 

protože neznáte den ani hodinu.“
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Izrael v Egyptě, Edward Poynter, (1836-

1919)



5) MOUDROST
18 Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: Proč to 

děláte, že necháváte chlapce naživu?

19 Porodní báby faraonovi odpověděly: Hebrejky nejsou jako 

egyptské ženy, ale jsou plné života. Dříve než k nim porodní bába 

přijde, porodí. 

Bůh jim dal moudrost, jak mluvit s faraonem – řekly: rychle porodí a 

díky tomu my už nemůžeme nic dělat.

Luk.21:12 Avšak před tím vším vztáhnou na vás ruce a budou vás 

pronásledovat, vydávajíce vás do synagog a do vězení, budete pro 

mé jméno předváděni před krále a vladaře.

13 To vám bude svědectvím. 14 Uložte si tedy do svých srdcí, abyste 

se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15 Neboť já vám dám 

řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani ji vyvrátit žádní vaši 

protivníci.
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Porodní báby před faraonem, James 

Tissot, (1836-1902)



6) POŽEHNÁNÍ ZA STATEČNOST
20 A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný. 21 A stalo se, 

protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal rodiny.

Bůh jim požehnal za jejich statečný postoj (prosazovaly Boží zákon):

- Prokázal jim dobro

- Měly vlastní rodiny

- Sloužili druhým a proto dostali mnoho požehnání

- Jejich strach z Boha byl větší než strach z faraona !!!
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Izrael v Egyptě, Edward Poynter, 1867



7) PRONÁSLEDOVÁNÍ
20 ……….. Lid se dále množil a byl velmi zdatný. ….. 22 Pak farao 

přikázal všemu svému lidu: Každého syna, který se jim narodí, hoďte do 

Nilu, každou dceru nechejte naživu!

Když je pronásledování, můžeme duchovně růst (lid byl zdatný), když 

faraon viděl, že to nepomáhá, proto už to nenařizoval jen porodním 

bábám, ale všem. Izraelci tedy museli skrývat své syny. Mnoho dětí bylo 

takto zabito – Egypťané je hodili do Nilu, bylo to obrovské utrpení pro 

rodiče dětí. Nicméně to způsobilo, že Izraelci chtěli odejít, že viděli, že 

musí opustit Egypt.

Bůh si používá pronásledování k nasměrování svého lidu správným 

směrem

- Více toužili po své zemi

- Více viděli všechnu modloslužbu Egypta (mrtvé děti byla oběť 

egyptským bohům

01-7/10 Izrael trpí pod Egypťany, biblická ilustrace



8) EGYPTSKÁ MODLOSLUŽBA
22 Pak farao přikázal všemu svému lidu: Každého syna, 

který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru 

nechejte naživu!

- Nil byl jeden z hlavních bohů Egypta jménem Hapi , 

bůh každoroční povodně, která přinesla život Egyptu 

(bůh plodnosti), zobrazován s papyrem a žábami, 

případně jako hroch nebo krokodýl

- Tomuto bohu přinášeli oběti

Nechtěli, aby se Izraelcům dobře dařilo, aby měli 

požehnání, chtěli ho jen pro sebe a tím o požehnání 

přišli. Př. USA dříve a dnes.
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Vápencová deska - bůh Hapi, 12. dynastie.

(ze základů chrámu Thutmose III, Koptos, Egypt)

Petrie muzeum egyptské archeologie, Londýn



9) STRACH NÁS SVAZUJE
12 Ale čím víc jej utlačovali, tím víc se množil a rozmáhal. Egypťané se 

začali synů Izraele děsit.

- Egypťané je začali utlačovat, ale výsledek byl, že se jich báli ještě víc, 

začali se jich děsit

- Strach faraona se přenesl na všechny, měli z Izraelců strach a přitom s 

nimi mohli žít v přátelství

Ďábel nám dává myšlenky, které nás mohou svazovat a oddělovat od 

druhých lidí.

Duch Svatý spojuje lidi – poslouchejme Ducha, co nám říká o druhých 

lidech.

1 Petrův 5:8 Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako 

řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.

01-9A/10

Statečné ženy Šifra a Púa



9) STRACH NÁS SVAZUJE
Matouš 10:26 „Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co 

nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

27 Co vám pravím ve tmě, řekněte na světle; a co slyšíte šeptem do 

ucha, vyhlaste ze střech.

28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se 

bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.
29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na 

zem bez vůle vašeho Otce.

30 I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny.

31 Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“

3x neboj se a 1x boj se
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Statečné ženy Šifra a Púa



EXODUS 1  PORODNÍ BÁBY
Otázky

- Byly jen tyto 2 porodní asistentky na celý Izrael?

- Proč měly být děti házeny do Nilu?

- Izraelci nic špatného neudělali, proč tedy trpěli?

- Proč se Egypťané tak hrozně báli Izraelců?

- Bojíme se druhých lidí ?

-

01-10/10


