
VELIKONOCE 2.ČÁST

- Noc hrůzy

- Kdo mohl jíst?

- Opuštění Egypta

Beránek obětovaný 

za nás, ilustrační foto



EXODUS 12 VELIKONOCE
Exodus 12:29 O půlnoci se stalo, že Hospodin v egyptské zemi pobil všechno prvorozené od 

prvorozeného syna faraona, který seděl na svém trůnu, až po prvorozeného zajatce, který 

seděl v žaláři, i všechno prvorozené z dobytka.

30 Tu farao té noci vstal, i všichni jeho otroci, i všichni Egypťané, a v Egyptě nastal veliký křik, 

protože nebyl dům, ve kterém by nebyl někdo mrtvý.

31 Ještě v noci zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Vstaňte a odejděte zprostřed mého lidu vy i 

synové Izraele. Jděte a služte Hospodinu, jak jste říkali.

32 Vezměte také svůj brav a svůj skot, tak jak jste řekli, a jděte. Požehnejte také mně.

33 Egypťané naléhali na lid, aby je rychle poslali ze země, protože si říkali: Všichni zemřeme!

34 Lid tedy vzal své těsto ještě nevykynuté, díže zavinuté v pláštích na ramenou.

35 Synové Izraele také učinili podle Mojžíšova slova a vyžádali si od Egypťanů stříbrné a zlaté 

předměty a oděvy,

36 a Hospodin dal lidu přízeň v očích Egypťanů, takže jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt.

37 Synové Izraele vyrazili z Ramesesu do Sukótu v počtu kolem šesti set tisíc pěších mužů, 

kromě žen a dětí.

38 Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu, brav a skot, veliké množství dobytka.
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EXODUS 12 VELIKONOCE
39 Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože nevykynulo. 

Když byli vypuzeni z Egypta, nemohli otálet a nepřipravili si ani potravu.

40 Doba, po kterou synové Izraelovi pobývali v Egyptě, byla čtyři sta třicet let.

41 Když uplynulo čtyři sta třicet let, právě ten den vyšly všechny Hospodinovy oddíly z 

egyptské země.

42 To byla noc Hospodinova bdění, aby je vyvedl z egyptské země. A tato noc je 

Hospodinova -- noc bdění pro všechny syny Izraele po všechny generace.

43 Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: Toto je ustanovení o velikonočním beránku: Žádný 

cizinec z něho nebude jíst.

44 Ale každý otrok, muž koupený za peníze, když jsi ho obřezal, potom bude z něho jíst.

45 Příchozí ani najatý z něho jíst nebude.

46 Bude sněden v tomtéž domě, nic z jeho masa nevyneseš ven z domu; žádnou kost v něm 

nezlámete.

47 Toto bude dělat celá pospolitost Izraele.

48 Bude-li u tebe pobývat cizinec a bude chtít slavit velikonoční oběť Hospodinu, musí se dát 

obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. Potom se přiblíží, aby ji slavil, a bude jako 

domorodec. Ale žádný neobřezanec nebude z ní jíst.
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EXODUS 12 VELIKONOCE
49 Stejný zákon bude platit pro domorodce i pro cizince, který bude pobývat mezi vámi.

50 Pak všichni synové Izraele učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi; přesně tak 

učinili.

51 A právě ten den Hospodin vyvedl syny Izraele po jejich oddílech z egyptské země.
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2) ÚTOČIŠTĚ
Minule jsme mluvili o tom, co prožívali Izraelci, že se 

radovali, prožívali pokoj a radost.

Egypťané prožili noc hrůzy, viděli smrt svých vlastních 

dětí, prožívali bolest, smutek.

Přitom to nemuseli prožívat, dopředu věděli, že tato rána 

přijde, věděli, že na Izraelce předcházející rány 

nedopadaly. Takže měli popadnout své děti a poprosit 

Izraelce, zda by nemohli být u nich. Izraelské domy byly 

útočiště, které Bůh pominul, když ničitel procházel. 

Stačilo, aby měli na dveřích krev a nic se jim nestalo. 

Nezkoumalo se, jaký má ten člověk charakter.

Egypťané se tam mohli schovat, přečkat tam noc. 

Nemohli s nimi jíst beránka, ale přečkat tam mohli. 
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2) ÚTOČIŠTĚ
Je to předobraz útočiště, které nám Bůh 

nabízí. Bůh trestá hřích, trestal Egypt za to, 

co udělali Izraelcům, že zabili mnoho 

malých chlapců, ale zároveň Bůh dává 

východisko, jak z toho ven, jak se ukrýt. 

Máme se ukrýt u něho před jeho hněvem.

2 Samuelova 22:3 Bože můj, má skálo, 

utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, 

nedobytný hrade, moje útočiště, 

zachránce můj, ty mě před násilím 

zachraňuješ!

Žalmy 46:2 Bůh je naše útočiště, naše síla, 

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
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2) ÚTOČIŠTĚ
Žalmy 62:8 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná 

skála, v Bohu mám útočiště.

Žalmy 91:2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz 

je můj Bůh, v nějž doufám."

Izajáš 28:17 Za měřicí šňůru beru právo, za olovnici 

spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobití a skrýši zaplaví 

vody.

Egypťané měli klamná útočiště a ty byly smeteny během 

egyptských ran (doufali ve faraona, svůj majetek, ve své 

bohy, ve své kouzelníky, ve svou moudrost, ….).

Jeremjáš 16:19 Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště 

v den soužení,
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Útočiště, ilustrační foto



3) PROČ SI NENECHALI POMOCT?

- Pro Egypťany bylo ohavností obětovat 

beránka, takže jejich kultura jim bránila 

přijmout řešení, které dal Bůh.

- Zdálo se jim to poněkud podivné a ještě k 

tomu krev toho mazat na dveře

- Beránek byl svatým zvířetem a nesměli ho 

zabíjet, podobně jako svaté krávy v Indii

- Abychom si nechali pomoct od Boha, 

musíme jít někdy proti vlastní kultuře, zrušme 

kulturní zvyky, pokud brání poznání Boha !

12.2-3A/10

Svaté krávy, Indie, ilustrační foto



3) PROČ SI NENECHALI POMOCT?
Naše kulturní zvyky, které mohou zastírat pravou 

podstatu velikonoc:

- Zdobení kraslic – první vejce zdobili Sumeřané

– pro ně vejce byly symbolem života a na 

vejce kreslili magické ornamenty, často se 

pokládaly do hrobů

- Zajíčci – znak plodnosti, z Babylónu, spíše 

sexuální symbol

- Anglicky jsou velikonoce Easter – což je jméno 

starogermánské bohyně

- Pomlázka – vyšleháváme z dívek neplodnost
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4) KDO MOHL JÍST?
43 Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: Toto je 

ustanovení o velikonočním beránku: Žádný 

cizinec z něho nebude jíst. 44 Ale každý otrok, 

muž koupený za peníze, když jsi ho obřezal, 

potom bude z něho jíst. 45 Příchozí ani najatý z 

něho jíst nebude.

48 Bude-li u tebe pobývat cizinec a bude chtít 

slavit velikonoční oběť Hospodinu, musí se dát 

obřezat všichni jeho lidé mužského pohlaví. 

Potom se přiblíží, aby ji slavil, a bude jako 

domorodec. Ale žádný neobřezanec nebude z 

ní jíst.

Aby mohli jíst, museli se nechat obřezat. Bylo to 

tedy dost soukromé a určené jen pro Izraelce, 

jen pro ty, co uctívali Boha Jawhe.
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4) KDO MOHL JÍST?
I v Novém Zákoně je podobné slovo - Zjevení 3:19 Já 

kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň 

pokání. 20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li 

kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 

večeřet a on se mnou.

Abychom mohli jíst s ním, musíme mít nejprve obřezané 

srdce – tedy otevřít své srdce pro to, aby tam vstoupil Bůh 

a mohl tam vládnout a také aby nás mohl proměňovat.

Večeří Páně (svatým přijímáním) si připomínáme, že máme 

společenství s Bohem a že jednou s ním budeme slavit!

Je to osobní, důvěrné přátelství s Pánem.

Aby tě Bůh pozval k večeři, musíš ho nejprve pozvat do 

svého srdce.
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5) HNED MUSÍTE JÍT !!
31 Ještě v noci zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Vstaňte a odejděte zprostřed mého lidu vy i synové 

Izraele. Jděte a služte Hospodinu, jak jste říkali. 32 Vezměte také svůj brav a svůj skot, tak jak jste řekli, a 

jděte. Požehnejte také mně. ….33 Egypťané naléhali na lid, aby je rychle poslali ze země, protože si 

říkali: Všichni zemřeme!

Faraon (i když už se s ním nesetkali tváří v tvář) jim vzkázal, aby hned šli, přijal všechny jejich podmínky a 

také chtěl, aby se za něj modlili a žehnali mu – neměl na ně vztek!

Všichni lidé na ně naléhali 

– hlavně už jděte nebo všichni zemřeme!
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Mrtvý syn faraona, James Tissot



5) HNED MUSÍTE JÍT !!
- Když Bůh řekne, aby nás Satan 

pustil bez podmínek, tak nás musí 

pustit kvůli Ježíši.

- Faraon je obrazem Satana – Bůh 

ho má zcela ve své moci.

- Ďábel má jen velmi omezenou 

moc, ale myslí si, že má obrovskou 

moc.

- Faraon si myslel, že může vše 

ovládat a přitom se musel podřídit 

všemu, co řekl Bůh. I Ďábel musí 

poslechnout Boží vůli (musí se 

podřídit).

- Izraelci jsou tedy svobodní a 

mohou hned jít, jsou vyháněni, aby 

už odešli.

12.2-5B/10

Odchod z Egypta, James Tissot



6) JSME VYSVOBOZENI

- 2 Korintským 1:10 On nás vysvobodil

ze samého náručí smrti, a ještě 

vysvobodí; v něho jsme složili svou 

naději, že nás vždy znovu vysvobodí,

- Koloským 1:13 On nás vysvobodil z 

moci tmy a přenesl do království 

svého milovaného Syna.

Jako Izraelci byli vysvobozeni od 

faraona, my jsme vysvobozeni od 

nadvlády Satana.

12.2-6A/10

Odchod z Egypta, 

biblická ilustrace



6) JSME VYSVOBOZENI
- Židům 2:15 a aby tak vysvobodil ty, 

kdo byli strachem před smrtí drženi po 

celý život v otroctví.

- Jan 8:36 Jestliže vás tedy Syn 

vysvobodí, budete vskutku svobodní.

Svobodu máme jedině, když nás Bůh 

osvobodí od moci Satana, jinak jsme 

stále pod vlivem, pod mocí jeho 

myšlenek, …, 

Jestli jsme v nějaké závislosti, pak dnes 

je ten den, kdy můžeme skoncovat s 

touto věcí, skrze kterou nás Ďábel může 

držet v otroctví celý život.

12.2-6B/10

Odchod Izraelců, biblická ilustrace



7) IZRAELCI ODCHÁZEJÍ

37 Synové Izraele vyrazili z Ramesesu do Sukótu

v počtu kolem šesti set tisíc pěších mužů, kromě 

žen a dětí. 38 Vyšlo s nimi také množství 

přimíšeného lidu, brav a skot, veliké množství 

dobytka. ….51 A právě ten den Hospodin 

vyvedl syny Izraele po jejich oddílech z egyptské 

země.

- Všichni viděli, jak se jich Bůh zastal (dostali 

mzdu, Bůh pro ně činil zázraky

- Nikdo nepochyboval o tom, jak Bůh je 

mocný, spíše pociťovali bázeň z Boha

- Mnoho lidí, kteří nebyli Izraelci, šli s nimi

- Bylo jich 600.000 mužů ve věku >20 + starci + 

děti + ženy – běžně měli 5-10 dětí, tedy 

odhadem cca 3,5 mil. lidí
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Izraelci získávají šperky od 

Egypťanů, biblická ilustrace



8) 430 LET
40 Doba, po kterou synové Izraelovi pobývali v Egyptě, 

byla čtyři sta třicet let. 41 Když uplynulo čtyři sta třicet let, 

právě ten den vyšly všechny Hospodinovy oddíly z 

egyptské země.

Toto místo je velmi obtížné vysvětlit

Lévimu je 44 let, když odchází do Egypta a již má 

narozené tři syny.(viz. Gen.46) 

Ex.6:5 16 A toto jsou jména synů Léviho podle svých 

rodopisů: Geršón, Kehat a Merarí. Lévi žil sto třicet sedm 

let. 

18 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 

Kehat žil sto třicet tři let. 20 Amrám si vzal za ženu 

Jókebed, svou tetu. Ta mu porodila Árona a Mojžíše. 

Amrám žil sto třicet sedm let.

12.2-8A/10 Ničitel, biblická ilustrace



8) 430 LET
Když sečteme věk 133 (Kehat)+137 (Amrám) tak 

dostaneme věk 270 let, i kdyby měl Mojžíše před 

smrtí tak 270+80 nedává věk 430 let (pouze 350 

let).

Vysvětlením tohoto místa je 

Galatským 3:17 Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl 

dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit 

smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od 

Boha, a tak zmařit to zaslíbení.

Z toho plyne, že od zaslíbení Abrahamovi, když mu 

bylo 75 let uplynulo 430 let po vyjití z Egypta, 

protože v ten rok byl vydán zákon.

Z toho se pak dá odpočítat, že v Egyptě byli 215 

let

12.2-8B/10
Ničitel, Gustave Dore, biblická 

ilustrace 



8) 430 LET

- Z toho se pak dá odpočítat, že v Egyptě 

byli 215 let, tedy Lévi odchází do Egypta 

např. s ročním synem Kehatem, ten má 

Amráma v 66 letech a Amrám Mojžíše v 

70 letech, což by mohlo být reálné 

(Mojžíš je až třetí dítě).

- Mojžíš se narodil po 135 letech pobytu v 

Egyptě, když už Izraelci prožívají velké 

těžkosti.

- Židovští rabíni vysvětlují, že i Abraham 

pobýval v Egyptě, tedy je možno 

prohlásit, že Izraelci pobývali 430 let v 

Egyptě.
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9) TRASA EXODU
37 Synové Izraele vyrazili z Ramesesu do 

Sukótu v počtu kolem šesti set tisíc pěších 

mužů, kromě žen a dětí.

Vyšli den po velikonocích (15.dne Nisanu)

Trasa:  

- Rameses 15.

- Sukót 15.-16.

- Étam 16.-18.

- Pene-chírót 18.-22.

- Nejspíše cestovali 7 dní, než se dostali k 

moři

Nic jiného než Egypt neznali, nebylo pro ně 

jednoduché opustit místo, kde žili po celý 

život.
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Možná trasa Exodu



10) OTÁZKY

- Proč nebyl faraon na ně naštvaný ?

- Proč nevěřící nemohou přijímat večeři Páně?

- Kde hledáme útočiště?

- Jsme svobodní nebo je něco od čeho ještě nejsme 

osvobozeni?
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