
VELIKONOCE 1.ČÁST

- Slavení židovských 
velikonoc

- Krev na veřejích

- Odstranění kvasu

Beránek obětovaný 

za nás, ilustrační foto



EXODUS 12 VELIKONOCE
Exodus 12:1 I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:

2 Tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roku.

3 Vyhlaste celé pospolitosti Izraele: Desátého tohoto měsíce ať si každý vezme beránka na 

otcovský dům, beránka na rodinu.

4 A kdyby rodina byla na beránka příliš malá, ať si přibere souseda nejblíže svému domu do 

počtu duší. Každý bude započten na beránka podle toho, co kdo sní.

5 Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat.

6 A bude ve vaší péči až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění 

pospolitosti Izraele k večeru zabije.

7 Pak vezmou z krve a dají na obě veřeje a na nadpraží domů, v nichž ho budou jíst.

8 Té noci budou jíst maso; budou je jíst pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými 

bylinami.

9 Nebudete jíst z něho nic syrového ani vařeného ve vodě, ale pouze pečené na ohni i hlavu 

s hnáty a s vnitřnostmi.

10 Nic z něho neponecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, to spálíte ohněm.
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EXODUS 12 VELIKONOCE
11 A budete ho jíst takto: Bedra budete mít přepásaná, sandály na nohou a hůl v ruce. 

Budete ho jíst ve spěchu. Bude to velikonoční oběť Hospodinu. 

12 A té noci projdu egyptskou zemí a pobiji v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po 

dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin. 

13 Krev na domech, v nichž budete, bude vaším znamením; když uvidím tu krev, pominu vás 

a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu bít egyptskou zemi.

14 Tento den se pro vás stane dnem památným a budete ho slavit jako Hospodinův svátek; 

po všechny své generace ho budete slavit jako věčné ustanovení. 

15 Sedm dnů budete jíst nekvašený chléb. Hned první den odstraníte kvas ze svých domů, 

protože každý, kdo by jedl něco kvašeného od prvního dne až do sedmého dne, takový 

člověk bude vyhlazen z Izraele.

16 Prvního dne budete mít svaté shromáždění, i sedmého dne budete mít svaté shromáždění. 

V nich nebude konána žádná práce, pouze co budete každý jíst, jenom to si připravíte.

17 Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, protože právě v tento den jsem vyvedl 

vaše oddíly z egyptské země; tento den budete zachovávat po všechny své generace jako 

věčné ustanovení. 

18 V prvním měsíci od čtrnáctého dne měsíce večer budete jíst nekvašené chleby až do 

večera dvacátého prvního dne toho měsíce.

12.1-1B/11



EXODUS 12 VELIKONOCE
19 Sedm dnů se ve vašich domech nenajde kvas. Protože každý, kdo by jedl něco 

kvašeného, takový člověk bude vyhlazen z pospolitosti Izraele, jak příchozí, tak domorodec.

20 Nic kvašeného nebudete jíst. Kdekoli budete přebývat, budete jíst nekvašené chleby.

21 Mojžíš tedy svolal všechny izraelské starší a řekl jim: Vyberte si a vezměte jehně po svých 

rodinách a zabijte velikonoční oběť.

22 Vezmete svazek yzopu, namočíte do krve v misce a z krve v misce nanesete na nadpraží a 

na obě veřeje. A nikdo z vás ať nevyjde ze dveří svého domu až do rána.

23 Když bude Hospodin procházet, aby postihl Egypt, a uvidí krev na nadpraží a na obou 

veřejích, pomine Hospodin ty dveře a nedovolí ničiteli vstoupit do vašeho domu, aby vás 

postihl.

24 Tuto věc budeš zachovávat jako ustanovení pro sebe a pro své syny až navěky.

25 Až vejdete do země, kterou vám dá Hospodin tak, jak prohlásil, budete zachovávat tuto 

službu.

26 A až se vás vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená,

27 odpovíte: To je velikonoční oběť Hospodinu, který pominul domy synů Izraele v Egyptě, 

když postihl Egypťany a naše domy uchránil. Tu lid poklekl a klaněl se.

28 Synové Izraele šli a učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi; přesně tak učinili.
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2) ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE

Podle Bible Židé slaví 3 největší (poutní) svátky

- Pesach (Velikonoce)

- Šavu’ot (Letnice)

- Sukot (Svátek stánků)

Pesach – latinsky Pascha, řecky πάσχα pascha, hebrejsky ַסח פֶּ pesach = přechod, překročení, 

přeskočení

- 10. dne měsíce Nisanu (Abíb) si měli vyhlédnout beránka, 14.dne navečer ho měli zabít

- Je to připomenutí vysvobození Izraele z Egypta

- Je to připomenutí Božího soudu nad Egyptem (o půlnoci dne 15.Nisanu r.2448 židovské 

kalendáře)
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2) ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE

Sederová večeře

- Má 14 částí: 1. kadeš (posvěcení), 2. 

urchac (umytí rukou), 3. karpas (zelenina), 

4. jachac (rozdělení), 5. magid (vyprávění), 

6. rochca (mytí rukou), 7. moci-maca

(požehnání), 8. maror (hořké byliny), 9. 

korech (zavinutí), 10. šulchan orech

(prostřený stůl – hostina), 11. cafun (skryté –

zákusek), 12. barech (požehnání po jídle), 

13. halel (žalmy), 14. nirca (písně – přijetí)

- Během večeře se pijí 4 poháry vína – v části 

1., 5., 12., 13.

- Izraelci oslavovali a Egypťané prožívali 

hrozné chvíle
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3) NEKVAŠENÉ CHLEBY

15 Sedm dnů budete jíst nekvašený chléb. Hned první den 

odstraníte kvas ze svých domů, protože každý, kdo by jedl 

něco kvašeného od prvního dne až do sedmého dne, takový 

člověk bude vyhlazen z Izraele.

… 19 Sedm dnů se ve vašich domech nenajde kvas. Protože 

každý, kdo by jedl něco kvašeného, takový člověk bude 

vyhlazen z pospolitosti Izraele, jak příchozí, tak domorodec. 

20 Nic kvašeného nebudete jíst. Kdekoli budete přebývat, 

budete jíst nekvašené chleby.

Připomínají si tím rychlé vyjití z Egypta, těsto nemohlo vykynout, 

symbolizuje prostotu a pokoru – opak přetvářky a nafoukanosti 

kynutého těsta.

12.1-3/12
James Tissot, Nekvašené 

chleby



4) HOŘKÉ BYLINY

8 Té noci budou jíst maso; budou je jíst 

pečené na ohni s nekvašenými chleby a 

hořkými bylinami. 9 Nebudete jíst z něho 

nic syrového ani vařeného ve vodě, ale 

pouze pečené na ohni i hlavu s hnáty a s 

vnitřnostmi.

Má připomínat trpkost života v egyptském 

otroctví.

12.1-4/12

Hořké byliny (maror) – křen, hlávkový salát, 

pampeliška, čekanka, …



5) ROZDÍL MEZI IZRAELCI A EGYPŤANY

Důležitá otázka – čím to bylo, že na 

Izraelce nedopadla poslední 

nejtěžší rána?

- Protože byli tak spravedliví a 

dobří?

- Protože bydleli v území Gošen?

- Protože se hlásili k tomu, že jsou 

Izraelci?

- Protože byli pastýři ovcí?

- Protože zpívali oslavné písně o 

Bohu?

- Protože ….?

12.1-5/12

Joseph Mallord William Turner, 

10. egyptská rána



6) KREV NA DVEŘÍCH

22 Vezmete svazek yzopu, namočíte do krve v misce a z krve v misce 

nanesete na nadpraží a na obě veřeje. A nikdo z vás ať nevyjde ze 

dveří svého domu až do rána.

23 Když bude Hospodin procházet, aby postihl Egypt, a uvidí krev na 

nadpraží a na obou veřejích, pomine Hospodin ty dveře a nedovolí 

ničiteli vstoupit do vašeho domu, aby vás postihl.

Rozdíl byl v krvi – jen jednoduchá poslušnost je chránila před 

ničitelem, jen to, že natřeli dveře krví beránka.

12.1-6A/12
James Tissot, Znamení na 

dveřích



6) KREV NA DVEŘÍCH

Proč zrovna takto, proč musela být prolita krev?

Musela být přinesena oběť, která prolila krev.

Židům 9:22 A téměř všechno se podle Zákona 

očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.

Leviticus 17:11 Neboť život těla je v krvi a já jsem 

vám ji dal na oltář k získání smíření pro vás, neboť je 

to krev, která získává pro člověka smíření.

Leviticus 24:18 Kdo zabije zvíře, nahradí ho: život za 

život.

12.1-6B/12

Znamení na dveřích, 

biblická ilustrace



6) KREV NA DVEŘÍCH

Aby hříchy byly Izraelci odpuštěny, musela být prolita 

krev.

Celá kniha Leviticus (3.Mojžíšova) o tom mluví – oběti, 

krev, ….

Čteme, že Abraham, Izák, Jákob přinášejí krvavé oběti.

Proč krvavé oběti, proč zabíjet beránka? 

Aby nemusela být prolita naše krev ! Bůh se totiž velmi 

hněvá na hřích, nenávidí hřích. 

Bůh je svatý, ve svatosti nezná kompromis, takže i 

odplata za hřích je bez kompromisů.

Když hřešíme, urážíme Boha!

12.1-6C/12

Znamení na dveřích, 

biblická ilustrace



7) DUCHOVNÍ VÝZNAM

- Vysvobození z otroctví Egypta = vysvobození od otroctví 

hříchu

- Vysvobození od faraona = vysvobození od nadvlády Satana 

v našem životě

- Krev beránka na veřejích = krev beránka Ježíše prolitá za nás

- Soud nad Egyptem = soud nad celým světem

- Nekvašené chleby = kvas je hřích, tedy máme žít život bez 

hříchu a to je v Kristu možné

- Vyjití z Egypta = nový život s Kristem (máš jiného vládce), 

jdeme, abychom došli do zaslíbené země

- Beránek neměl mít lámány kosti – Ježíš neměl žádnou 

zlomenou kost.

12.1-7/12
Znamení na dveřích, 

biblická ilustrace



8) JEŽÍŠ JAKO BERÁNEK

Jan 1:29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, 

beránek Boží, který snímá hřích světa. 

Celý SZ ukazuje na Ježíše, na to, že on je ten Beránek, který musel být 

zabit kvůli nám.

Izajáš 53:3 Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; 

jako někdo, před nímž člověk skryje tvář -- všemi opovržený, takže jsme si 

ho nevážili.4 Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, 

které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a 

zkrušen. 5 Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše 

provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme 

uzdraveni. 6 My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se 

obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás 

všech. 7 Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek 

vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel.

12.1-8/12

Albrecht Altdorfer, 

Ukřižování Krista



9) BOŽÍ HNĚV

Musel být beránek opravdu obětován, musel Ježíš tak trpět?

- Byl bičován

- Opustili ho všichni jeho učedníci, Petr ho 3x zapřel, ostatní utekli

- Trpěl samotou a tím, že i jeho Otec nebeský ho opustil

- Trpěl žízní, prožíval velký žár od slunka

- Farizeové a Saduceové se mu vysmívali

- Téměř všichni ho odsuzovali (křičeli ukřižovat!)

- Trpěl nespravedlivě, nic neprovedl

- Byl potupen tím, že visel na kříži nahý

- Měl hrozné bolesti, nemohl dýchat

- Prožíval duchovní zápas

Všechny tyto věci se musely stát, na Ježíše byl totiž vylit všechen 

Boží hněv, aby už nebyl vylit na nás, abychom to nemuseli prožívat 

na věčnosti.

12.1-9A/12

Z filmu Umučení Krista



9) BOŽÍ HNĚV

Když totiž pácháme hříchy, děláme něco, co se Bohu 

nelíbí, pak Satan může říct – protože dělá to a to, tak na něj 

mám nárok, patří mi, je mým otrokem.

Otrok sám se z otroctví nedostane, musel ho někdo vyplatit, 

být koupen za drahé peníze.

Ježíš nás vyplatil z otroctví, ale abychom byli vyplaceni, 

musela být prolita krev (cena za vyplacení).

Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti 

je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

12.1-9B/12
Ničitel v Egyptě, biblická 

ilustrace



9) BOŽÍ HNĚV

Koloským 2:13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a 

neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna 

provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam, který

svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl 

nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na 

kříž.

-Dokonáno jest je hotovo, doděláno, ale znamená také – už 

není nic ke splácení. (řecké slovo teleos se používalo v 

účetnictví Jan 19.30 Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno 

jest (tetelestai).“ Naklonil hlavu a odevzdal ducha.

12.1-9C/12

Dlužní úpis z r.1854



9) BOŽÍ HNĚV

Francis Frangipane: 

Ježíš porazil Satana v Getsemane a na kříži ne tím, že by 

přímo konfrontoval Ďábla, ale tím, že naplnil na Golgatě to, 

k čemu byl povolán. Největší bitva, která kdy byla vyhrána, 

byla završena zjevnou smrtí vítěze bez toho, že by nepřítel byl 

jen slovně napomenut, kníže tohoto světa byl odsouzen a 

mocnosti a síly byly odzbrojeny ne v konfrontačním boji, ale 

poddáním se Ježíše Krista na kříži.

12.1-9D/12

Dlužní úpis z r.1854



10) NIC SLOŽITÉHO

- Izraelci měli jen jeden úkol, aby na ně nedopadl Boží  hněv –

pomazat veřeje domu, nic složitého.

– I my to nemáme složité, jen máme přijmout to, co on za nás 

udělal, poddat se mu.

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém 

srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

10 Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně,

11 neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude 

zahanben.‘

Pokud tento krok neuděláme, Ďábel nám stále bude vládnout!

12.1-10/12

Krev na veřejích, biblická 

ilustrace



11) SLAVME VELIKONOCE
1 Korintským 5:7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, 

neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás 

obětován. 8 Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem 

špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.

1 Korintským 11:23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že 

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, 24 vzdal díky, rozlomil 

jej a řekl: ‚Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto 

čiňte na mou památku.‘ 25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: ‚Tento 

kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou 

památku.‘26 Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, 

zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 27 Kdo by tedy jedl ten chléb 

nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně.

28 Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho 

kalicha pije. 29 Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, 

neboť nerozsuzuje tělo Páně.

12.1-11/12

Krev na veřejích, biblická 

ilustrace



12) OTÁZKY

- Rozumíme tomu, co pro nás Ježíš udělal na kříži?

- Proč to pro nás udělal?

- Co znamenají nekvašené chleby upřímnosti a pravdy?

- Rozsuzujeme co znamená tělo Páně?

- Proč byl záznam proti nám smazaný?
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