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EXODUS 5  U FARAONA
Exodus 5:1 Potom Mojžíš a Áron předstoupili a řekli faraonovi: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: 

Propusť můj lid, ať mi v pustině slaví svátek.

2 Ale farao odpověděl: Kdo je Hospodin, jejž bych měl uposlechnout a propustit Izrael? 

Neznám Hospodina a také Izrael nepropustím.

3 Tedy řekli: Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol, ať jdeme třídenní cestou do pustiny a 

obětujeme Hospodinu, svému Bohu, aby nás nezasáhl morem nebo mečem.

4 Ale egyptský král jim odpověděl: Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od jejich díla? Jděte ke 

svým robotám!

5 Faraon dále řekl: Hle, lidu země je teď mnoho a odradili byste je od jejich robot!

6 Toho dne farao přikázal nadřízeným v lidu a jeho správcům:

7 Už nedávejte lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať sami jdou a nasbírají si slámu.

8 A uložte jim stejné množství cihel, jaké dělali dříve. Neubírejte jim, protože jsou líní, proto křičí: 

Pojďme obětovat svému Bohu!

9 Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nezajímali se o klamná slova.

10 Poháněči lidu a jeho správci tedy vyšli a řekli lidu: Toto praví farao: Už vám nebudu dávat 

slámu.

11 Sami si jděte sbírat slámu, kde ji najdete, avšak z vašeho úkolu se nic neubere.
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EXODUS 5  U FARAONA
12 Lid se rozprchl po celé egyptské zemi, aby sbíral na strništích slámu.

13 Poháněči je nutili: Dokončete každý den své denní dílo, tak jako když sláma byla!

14 Izraelští správci, které nad nimi ustanovili faraonovi poháněči, byli biti se slovy: Proč jste 

včera ani dnes nedokončili své určené množství cihel, tak jako dříve?

15 Izraelští správci tedy přišli a úpěnlivě volali k faraonovi: Proč takto nakládáš se svými 

otroky?

16 Tvým otrokům nedávají slámu a říkají nám: Dělejte cihly! Hle, tví otroci jsou biti, ale vinen je 

tvůj vlastní lid.

17 On odpověděl: Jste lenoši líní! Proto říkáte: Pojďme obětovat Hospodinu!

18 A teď běžte pracovat! Sláma vám dávána nebude, ale míru cihel budete dodávat.

19 Izraelští správci viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno: Nesmíte ubírat ze svého 

každodenního množství cihel.

20 Když vycházeli od faraona, potkali Mojžíše a Árona, kteří na ně čekali.
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EXODUS 5  U FARAONA
21 Řekli jim: Ať Hospodin na vás pohlédne a soudí, protože jste nás zošklivili v očích faraona i 

jeho otroků a dali jste do jejich rukou meč, aby nás zabili.

22 Mojžíš se navrátil k Hospodinu a řekl: Panovníku, proč jsi ublížil tomuto lidu? Proč jenom jsi 

mě poslal?

23 Od chvíle, kdy jsem přišel k faraonovi, abych mluvil ve tvém jménu, jednal s tímto lidem zle, 

a vůbec jsi svůj lid nevysvobodil.
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2) EGYPTSKÁ BOŽSTVA

Exodus 5:1 Potom Mojžíš a Áron předstoupili a řekli faraonovi: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: 

Propusť můj lid, ať mi v pustině slaví svátek. …. 3 Tedy řekli: Setkal se s námi Bůh Hebrejů. 

Dovol, ať jdeme třídenní cestou do pustiny a obětujeme Hospodinu, svému Bohu, aby nás 

nezasáhl morem nebo mečem.

Může to znít divně a jako lež – chtěli odejít natrvalo a místo toho, říkají na chvilku (na tři dny) 

nás propusť

- Chceme uctívat Boha

- Chceme mu obětovat

- Pokud to neuděláme, pak by se na nás mohl Bůh rozzlobit
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2) EGYPTSKÁ BOŽSTVA

Seznam egyptských bohů

Ah • Aker • Achty • Amentet • Amenre • Amemait • Amheh • Ammit • Amon • An

at • Anhur • Anti • Anuket • Anup• Apet • Apis • Apop • Aqen • Aš • Aštoret • Aton

• Atum • Bapef • Babi • Banebdžet • Bat • Bastet • Behdetej • Benu • Bes • Cenen

et • Dedun • Dua • Duamutef • Dunanuej • Eset • Fetektej • Geb • Gerh • Ha • He

h • Hapi (bůh 

záplav) • Hapi(synHora) • Harachtej • Haremachet • Hathor • Hatmehet • Heka • H

eket • Hemen • Hemsut• Hermanubis • Herišef • Hopej • Hor • Huh • Chentiamenti •

Cheprer • Chnum • Chonsu • Ihej • Imhotep • Imset • Inmutef • Isis • Inheret • Isdes

• Jah • Kadeš • Kamutef • Kebehsenuf • Kebhut • Kematef • Kuk • Maat • Mahes

• Mandulis • Mefdet • Mehen • Mehet • Mehetveret • Mehetueret • Menhit • Menk

et • Merseger • Mert • Mešent • Min • Moncu • Mut • Nebthet • Nechbet • Neit • N

eper • Niau • Nun • Nút • Onhuret • Osmero • Pachet • Pataikos• Ptah • Re • Rene

nutet • Rešef • Rutej • Sah • Sachmet • Satet • Selket • Sep • Serapis • Seret • Sešet

• Sia • Sobek • Sokar • Sopd • Sopdet • Sopdu • Sutech • Šaj • Šed • Šesmu • Šov

• Tait • Tatenen • Tefnut • Tenemu • Tenenet • Thovt • Tveret • Tueret • Usir • Vadže

t • Veneg • Venvet • Vepuauet • Vepvovet • Verethekau • Vosret
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2) EGYPTSKÁ BOŽSTVA

Izraelci znali tamní kulturu, žili tam jejich celý život a věděli, co mají říct. V Egyptě uctívali mnoho bohů a 

když někdo řekl – potřebuji volno, abych mohl uctívat svého Boha, pak to všichni respektovali – jdi a 

uctívej svého Boha.

Takže když přišli za faraonem, tak udělali jen to, co bylo v té kultuře běžné – poprosili, aby mohli uctít 

svého Boha.

Takže to byl takový test, zda faraon respektuje jejich Boha. Faraon respektoval všechny egyptské bohy, 

ale izraelského Boha ne. 
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2) EGYPTSKÁ BOŽSTVA

Proč? 

- Protože Izraelci vyznávali, že to je jediný pravý Bůh. 

- To působilo velmi netolerantně vůči jiným zbožným lidem

- Hlavně také neuznávali, že faraon je bohem, neklaněli se mu jako 

bohu.

Kdyby se mu klaněli jako bohu, pak by je jistě propustil, aby uctívali i 

toho svého boha.

Lukáš 4:5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal 

všechna království světa 6 a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich 

slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 

7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“8 Ježíš 

mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a 

jemu jedinému sloužit.‘“

Ďábel touží být uctíván a nejvíc ho štve, když je tady někdo, kdo 

odmítá ho uctívat a klanět se mu.
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Pokušení Ježíše, biblická 

ilustrace



2) EGYPTSKÁ BOŽSTVA

Když se budeme klanět Ďáblu, pak nás nechá dělat cokoliv

Satan chce pouze uznání , chce jen to, aby mu někdo přiznal nějaká 

práva. 

Ježíš ale tyto nároky nikdy neuznal. 

Stejně jako Mordokaj odmítl uznat nároky Hamana. 

Stejně jako 3 mládenci se odmítli klanět zlaté soše.

Jak se můžeme klanět Ďáblu?

- Nedáváme Bohu první místo

- Když se jakýmkoliv způsobem projevujeme tělesně, Ďábel se chopí 

svých práv a přijímá to jako uctívání, což vede k zastření Boží slávy.

- Když dáváme Satanu prostor – on to bere jako projev uctívání jeho 

osoby.

Efezským 4:27 Nedávejte místo Ďáblu. …
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Pokušení Ježíše, biblická 

ilustrace



3) FARAON
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Neferhotep (1747-1736)– za jeho vlády byl Exodus 

(dle biblické chronologie to bylo roku 1447), byl 

to začátek 2.přechodného období.

Jeho jméno bylo známé, všichni ho znali, ale Bůh 

nechce znát jeho jméno, proto není 

zaznamenáno v Bibli.

- vládl v době hrozného chaosu – je popisován 

na Ipuwer Paryrus

- nenalezena jeho mumie

- po něm vládl jeho bratr Sobkopte IV, ne jeho 

syn Wahneferhotep (Haankhef)

- Díky oslabení sem pronikli Hyksósové (Amálek)

Socha Neferhotepa I z Faiyum

archeologického muzea v Bologni



3) FARAON
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Mnoho z egyptských památek bylo prokazatelně 

vybudováno na utrpení lidí

- Otroci stavěli pyramidy a paláce

- Izraelci stavěli také pyramidy a paláce a 

dělali to v těžkých podmínkách

Církev také v historii stavěla paláce a bylo to z 

odpustků – z utrpení lidí si stavěli paláce

Socha Neferhotepa I z Faiyum

archeologického muzea v Bologni



4) REAKCE FARAONA
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2 Ale farao odpověděl: Kdo je Hospodin, jejž bych měl 

uposlechnout a propustit Izrael? Neznám Hospodina a také Izrael 

nepropustím.

Všechna božstva znal, ale izraelského Boha neznal, nebo spíše 

nechtěl znát – dobře věděl, že uctívají jiného Boha.

Ďábel zná Boha a třese se před ním, ale dělá jako kdyby, žádný 

Bůh neexistoval.

Když Satana nechceme uctívat, nechceme mu dát místo, tak se 

velmi rozčílí a chce nám ublížit. Chce docílit toho, abychom se 

pod tíhou okolností poddali jemu.

Ponižování Izraelců v Egyptě, biblická 

ilustrace



5) ĎÁBLŮV PLÁN

05-5/11

- Ponížit Izraelce tak, aby to nevydrželi a poddali se mu

- Použije si k tomu moc, kterou mu propůjčili lidé, kteří dali ve 

svém životě místo Ďáblu. Faraon i jeho pomocníci byli pod 

vlivem Satana a jsou jeho obrazem. Faraon=Ďábel, 

pomocníci=démoni

- Použije si otrockou práci pro Izraelce

- Když bude potřeba, tak klidně i je budou dozorci bít

- Bude je chtít vnitřně rozdělit, aby byli proti sobě

- Bude dávat lživé myšlenky a přitom obviňovat, že druzí lžou

Ponižování Izraelců v Egyptě, biblická 

ilustrace



6) OBVINĚNÍ
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5 Faraon dále řekl: Hle, lidu země je teď mnoho a odradili byste je od jejich robot! 6 Toho dne farao 

přikázal nadřízeným v lidu a jeho správcům: ….. Neubírejte jim, protože jsou líní, proto křičí: Pojďme 

obětovat svému Bohu! 9 Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nezajímali se o 

klamná slova.

- Hned jednal a ještě toho dne vydal nařízení

- Obvinil Mojžíše a Árona, že podněcují lidi ke vzpouře

- Obvinil je z lenosti a přitom oni tak těžce pracovali

- Obvinil je, že z nudy něco vymýšlejí 

- Obvinil je, že lžou (klamná slova)

Mnoho obvinění a přitom ho přišli jen poprosit o 3 dny 

volna a aby mohli uctít svého Boha, ani mu neřekli, že 

by chtěli odejít z Egypta, neřekli mu, že lid nebude 

pracovat.

Mojžíš a Áron u faraona, biblická 

ilustrace



7) NAŘÍZENÍ

05-7/11

6 Toho dne farao přikázal nadřízeným v lidu a jeho správcům: 

7 Už nedávejte lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať sami jdou 

a nasbírají si slámu. 8 A uložte jim stejné množství cihel, jaké dělali 

dříve. … 10 Poháněči lidu a jeho správci tedy vyšli a řekli lidu: 

Toto praví farao: Už vám nebudu dávat slámu.

11 Sami si jděte sbírat slámu, kde ji najdete, avšak z vašeho úkolu 

se nic neubere.

Většina egyptských budov byla v té době stavěna z cihel a pro 

pevnost to doplňovali o slámu. Ve starověkém Egyptě dělníci 

shromáždili bahno z řeky Nil a nalili ho do jámy. Poté do toho 

vložili slámu a ušlapávali to. Cihly se pak nechali vyschnout na 

slunci. 

Tyto cihly ale byly z bahna, které je velmi úrodné, vhodné jako 

hnojivo, což později vedlo ke zničení mnoha starověkých 

egyptských památek. 

Nepálená cihla z 12 .dynastie, Lahum, 

Fayum, Petrie Museum of Egyptian

archaeology, London



8) KDYŽ SE NEKLANÍME

05-8/11

Izraelci se nechtěli poklonit egyptským bohům a měli najednou 

obrovské potíže – museli dřít jako předtím, ale teď navíc si museli 

ještě získávat slámu.

Podle židovské tradice to bylo tak, že v noci hledali slámu, aby ve 

dne mohli pracovat na cihlách. Navíc to sbírali na strništích, kde 

už nic nebylo, bylo to velmi ponižující.

V tom textu vidíme, jak Egypťané pohrdali utrpením Izraelců, 

všichni prožívali těžkosti, tak velké, že si mysleli, že umřou.

19 Izraelští správci viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno: 

Nesmíte ubírat ze svého každodenního množství cihel.

Správci Izraelců šli apelovat na faraona, bili je a co jim faraon 

odpověděl: 17 On odpověděl: Jste lenoši líní! 

Ale oni pracovali tak, že skoro umírali ! Podstata byla, že se 

neklaněli egyptským bohům, proto trpěli.

Nepálená cihla používaná v 

Palestině



9) ROZDĚLENÍ

05-9/11

21 Řekli jim: Ať Hospodin na vás pohlédne a soudí, 

protože jste nás zošklivili v očích faraona i jeho otroků a 

dali jste do jejich rukou meč, aby nás zabili.

Faraon neprávem obvinil Izraelce z lenosti, když nastaly 

těžkosti, správci obvinili Mojžíše a Árona, že za to mohou 

oni.

Tyto těžkosti pak vedly k rozdělení a dohadům mezi 

Izraelci (nikdo z nich ale za to nemohl).

To je naprosto typické pro Satanovo jednání – rozdělit 

nás, abychom obviňovali jeden druhého.

Ďábel si pak mne ruce – dá nám nějakou myšlenku na 

druhého člověka, která pak způsobí, že již toho člověka 

vidíme v jiném světle.

Nepálené cihly z 12.dynastie pyramida 

Amenemheta III, Hawara



10) OBVINĚNÍ BOHA

05-10/11

22 Mojžíš se navrátil k Hospodinu a řekl: Panovníku, proč 

jsi ublížil tomuto lidu? Proč jenom jsi mě poslal?

23 Od chvíle, kdy jsem přišel k faraonovi, abych mluvil 

ve tvém jménu, jednal s tímto lidem zle, a vůbec jsi svůj 

lid nevysvobodil.

Mojžíš nakonec obviňuje Boha, že za všechno může on

- Proč jsi mě poslal?

- Proč nám ubližuješ

- Vůbec jsi nás nevysvobodil !

Bůh mu ale dopředu řekl, jak to bude probíhat, že 

faraon nebude chtít propustit Izrael, až po smrti syna.

Nepálené cihly z 12.dynastie pyramida 

Amenemheta III, Hawara



11) OTÁZKY

- Proč je Bůh nevysvobodil hned, proč se to muselo ještě 

zhoršit?

- Proč Mojžíš hned neřekl, že odejdou ze země?

- V čem můžeme dávat místo Satanu?

- Proč se někdo nezastal Izraelců?

- Proč je museli i bít?

05-11/11


