
VELIKONOCE 3.ČÁST

- Proč prvorození

- Zaslíbená země

- Proč je Bůh nevedl 
nejkratší cestou

Beránek obětovaný 
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EXODUS 13 VELIKONOCE
Exodus 13:1 Pak Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

2 Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří 

to mně.

3 Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví, neboť 

silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného.

4 Dnes vycházíte, v měsíci ábíbu.

5 Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o 

které přísahal tvým otcům, že ti ji dá, do země oplývající mlékem a medem, budeš v tomto 

měsíci konat tuto službu:

6 Sedm dnů budeš jíst nekvašené chleby; sedmý den bude Hospodinův svátek.

7 Nekvašené chleby se budou jíst po sedm dnů. Neukáže se u tebe nic kvašeného, ani se u 

tebe na celém tvém území neukáže kvas.

8 A v onen den svému synu oznámíš: To je kvůli tomu, co mi Hospodin prokázal, když jsem 

vycházel z Egypta.

9 A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby Hospodinův zákon byl 

ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin vyvedl z Egypta.

10 A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.
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EXODUS 13 VELIKONOCE
11 Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, jak přísahal tobě a tvým otcům, a až ti ji dá,

12 pak všechno, co otvírá lůno, převedeš Hospodinu. Všechno prvorozené z tvého dobytka, 

co bude mužského pohlaví, bude patřit Hospodinu.

13 Každého prvorozeného osla vyplatíš beránkem, a nemůžeš-li vyplatit, zlomíš mu vaz. 

Každého prvorozeného mezi svými syny vyplatíš.

14 Až se tě později tvůj syn zeptá, co to znamená, řekneš mu: Silnou rukou nás Hospodin 

vyvedl z Egypta, z domu otroctví.

15 A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, Hospodin pobil v egyptské zemi 

všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny 

samce otvírající lůno obětuji Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.

16 Bude to znamením na tvé ruce a značkou mezi tvýma očima, protože silnou rukou nás 

Hospodin vyvedl z Egypta.
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EXODUS 13 VELIKONOCE
17 Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh 

totiž řekl: Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta.

18 Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili 

sešikovaní z egyptské země.

19 Mojžíš s sebou vzal Josefovy kosti, protože Josef syny Izraele slavnostně zapřísahal slovy: Bůh 

vás jistě navštíví, pak s sebou odsud vyneste mé kosti.

20 I vyrazili ze Sukótu a utábořili se v Étamu na okraji pustiny.

21 Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém 

sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci.

22 Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci.
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2) PRVOROZENÍ
2 Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající 

každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně. … 12 pak všechno, 

co otvírá lůno, převedeš Hospodinu. Všechno prvorozené z 

tvého dobytka, co bude mužského pohlaví, bude patřit 

Hospodinu. 13 Každého prvorozeného osla vyplatíš 

beránkem, a nemůžeš-li vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého 

prvorozeného mezi svými syny vyplatíš.

Prvorozený měl hlavní slovo, po smrti otce stál v čele rodiny, 

udával směr, když následoval Boží přikázání, všichni ostatní 

následovali Boží přikázání.

Tím vyjadřovali, že všechno patří Pánu.

Žalmy 24:1 Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je 

na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé.
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3) CÍL
Deuteronomium 8:14 … Hospodina, svého Boha, -- který tě 

vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, 15 který tě vodil 

velkou a obávanou pustinou, krajinou ohnivých hadů a štírů, 

vyprahlou zemí, kde není voda, který ti vyvedl vodu z tvrdé 

skály, 16 který tě v pustině krmil manou, kterou neznali tvoji 

otcové, aby tě pokořil a vyzkoušel a nakonec ti prokázal 

dobro …

Božím cílem je, aby nám mohl prokázat dobro. Může se nám 

zdá nepochopitelné, že když se rozhodneme pro Pána, 

uděláme krok blíž k němu a najednou se nám dějí podivné 

věci, prožíváme těžkosti, které nás sráží, pokořují.

Když dovolíme Bohu, aby jednal v našem životě, tak on 

začne – začne nás proměňovat – pokořuje nás, podrobí nás 

nějaké zkoušce, ale to vše proto, aby nám pak mohl 

prokázat dobro.
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Ohnivý sloup v noci, biblická 

ilustrace



3) CÍL
Jeremjáš 29:11 Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je 

Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal 

budoucnost a naději.

12 Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, 

vyslyším vás.

13 Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat 

celým svým srdcem.

- Aby nám Bůh mohl požehnat, musíme jít nejprve přes poušť 

- Bůh nám dává zaslíbení, ale předtím než se zaslíbení naplní, vede 

nás přes zkoušky a pokořování

- Pak dojdeme do oázy, Bůh nás občerství, požehná nám a poté se 

vydáme k naplnění dalšího zaslíbení
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3) CÍL
2 Korintským 3:18 My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle 

odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem 

proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.

- Od slávy k slávě = od oázy k oáze (od povzbuzení k 

povzbuzení), ale po cestě k oáze jsme proměňováni

- Cesta k oáze ale vede přes poušť, přes různé překážky

- Boží plán je ale nám požehnat, nechce abychom jen trpěli

- Chce, abychom se mu víc a víc podobali, abychom byli jako 

Ježíš
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Ohnivý sloup v noci, Paul Hardy



4) ZASLÍBENÁ ZEMĚ
5 Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců, 

Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o které přísahal tvým otcům, 

že ti ji dá, do země oplývající mlékem a medem, budeš v 

tomto měsíci konat tuto službu: … 11 Až tě Hospodin uvede 

do země Kenaanců, jak přísahal tobě a tvým otcům, a až ti ji 

dá,

- Cílem je zaslíbená země

- Pro nás je tedy cílem zaslíbená země v nebi

- Cíl je přesně definovaný, určený, Bůh má jasný plán, on ví 

přesně kam nás chce dovést

Filipským 1:6 Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal 

dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše.
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4) ZASLÍBENÁ ZEMĚ

Filipským 3:12 Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; 

usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne 

zmocnil Kristus Ježíš. 13 Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; 

jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po 

tom, co je přede mnou, 14 běžím k cíli pro cenu Božího povolání 

vzhůru v Kristu Ježíši.

Je to jako maraton – cesta je dlouhá, po cestě máme různé krize, ale i 

když můžeme selhávat, je potřeba se zvednout a jít dál.

„Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, 

běžte maraton.“ Emil Zátopek
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Pražský maraton 2018, vítěz 

Galen Rupp (USA), čas 2:06:07 



5) TRASA EXODU
17 Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do 

pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: Aby 

lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do 

Egypta. 18 Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k 

Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili 

sešikovaní z egyptské země.

Vyšli den po velikonocích (15.dne Nisanu)

- Rameses 15.

- Sukót 15.-16.

- Étam 16.-18.

- Pene-chírót 18.-22.

- Nejspíše cestovali 7 dní, než se dostali k moři

Při vyjití měli mít slavnost nekvašených chlebů a o 

týden později měli mít také slavnost a to odpovídá 

přechodu moře.
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Možná trasa Exodu



6) PROČ NE PŘÍMO?
17 Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: 

Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta. 18 Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k 

Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili sešikovaní z egyptské země.

Proč nás Bůh vede oklikou? Ví, co zvládneme. Izraelci nebyli vojáci a museli by přes Pelištejské území. 

Pelištejci byli silní válečníci, i Abraham se jich bál a to byl člověk víry. Ale oni byli dřívější otroci, nebyli tak 

silní. Bůh je vedl tak, aby nejprve poznali svého Boha a pak mohou za něj bojovat.
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Cesta Horus z Egypta do PalestinyNejdříve nás Bůh chce vybudovat, posilnit, na 

menších věcech něco naučit a až pak nás 

někam vyšle.

1 Korintským 10:13 Nezachvátilo vás jiné 

pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který 

vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se 

zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli 

snést.



7) PAMATUJTE NA TENTO DEN
3 Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z 

Egypta z domu otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl 

z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného.

- Měli si připomínat každý rok, že je Bůh vyvedl z Egypta

- My si máme připomínat, co Bůh udělal pro nás

1 Petrův 1:18 Víte, že ze svého marného způsobu života, 

zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, 

stříbrem nebo zlatem, 19 nýbrž drahou krví Krista jako beránka 

bez vady a bez poskvrny.
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Oblakový sloup ve dne, 

biblická ilustrace



8) SLOVO V SRDCI
9 A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby 

Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin 

vyvedl z Egypta.

10 A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.

Židům 4:12 Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli 

dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku 

a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.

Ať je Boží slovo blízko tebe – ať ho máš stále při sobě, pak bude pro 

tebe snadnější ho mít i ve svém srdci.
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Židovský tfilin – krabička s texty z 

Bible mezi očima a modlitební 

řemínek na ruce (židovský voják) 



9) ZÁKON V ÚSTECH
9 A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby 

Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě 

Hospodin vyvedl z Egypta.

10 A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.

- Nejprve potřebujete číst Boží slovo

- Poté mu porozumět mu do hloubky – podobně jako jídlo musíme 

pořádně rozkousat, rozžvýkat a až poté polknout (když jídlo 

nezpracujeme, může nás bolet žaludek)

- Když porozumíme slovu, tak to potřebujeme přijmout do srdce, do 

života, aplikovat to

- Když to přijmeme do srdce, pak to i vyznáváme
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Židovský tfilin – krabička s texty z 

Bible mezi očima a modlitební 

řemínek na ruce (židovský voják) 



10) OBLAK
21 Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém 

sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém 

sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci. 

22 Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne, ani 

ohnivý sloup v noci.

- Ve dne je měl zastiňovat, aby na ně nepražilo 

slunce a hlavně ukazoval cestu

- V noci jim svítil, aby věděli kudy mají jít

- Pokud se vzdálili, pak ve dne prožívali větší žár 

a v noci neměli světlo

Pro nás platí to samé – Bůh nás provází, aby 

zmírnil tíhu našeho života –

1 Korintským 10:4 a všichni pili týž duchovní 

nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je 

doprovázela, a tou skálou byl Kristus.
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11) OTÁZKY

- Jak Boží slovo přijímáte do svého srdce?

- Jak porozumět Božímu slovu?

- Jsme ochotni jít k další oáze (dalšímu požehnání) přes 

poušť?

- Proč nás Bůh často vede oklikou?

- Máme v životě nějaké cíle ?
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