
Úvod do knihy Exodus 1:1-12



Exodus 1:1 - 6

Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do

Egypta. Přišli s Jákobem, každý se svou rodinou:

Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar, Zabulón a

Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Ašer. Všech, kdo

vyšli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef

byl už v Egyptě. Pak zemřel Josefa a všichni jeho

bratři a celá ta generace.

Provázanost s 
Genesis

Jak se dostali do 
Egypta?

Co víme o 
jednotlivých 
synech? Jaké 

hodnoty má národ?



Exodus 1:7

Ale synové Izraele se plodili, hemžili a množili, a

bylo jich velmi mnoho, takže ta země byla jimi

naplněna.

Odkaz na 
stvoření

Naplnění 
zaslíbení dané 
Abrahámovi

V jaké části 
země sídlí? 



Exodus 1:8

V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa

neznal.

Kdo byl Josef 
pro Egypťany?

Změna 
politického 

režimu

Co se stane, když 
zapomeneme 
vlastní historii?



Exodus 1:9-11

A řekl svému lidu: Hle, lid synů Izraele je

početnější a mocnější než my. 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. Ustanovili tedy nad ním

pracovní dozorce, aby jej utlačovali těžkými

robotami. Stavěli faraonovi města skladů Pitom a

Rameses.

Izraelci jako 
politické téma

Jsou obavy 
oprávněné? Je 
reakce chytrá?

První úroveň 
tlaku: těžká 

práce



Exodus 1:12-14

Ale čím víc jej utlačovali, tím víc se množil a

rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit.

Syny Izraele tedy surově nutili otročit. Ztrpčovali

jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a

všelijakými polními pracemi -- veškerou

otročinou, ke které je surově nutili.

Tlak, který 
nezabírá, 

naopak pomáhá 
růstu

Protiprávnost 
celého zásahu

Druhá úroveň 
tlaku: otročina

Co si myslíte, že 
si v tuto chvíli 

říkají Izraelci o 
Bohu?

Izraelci a jejich 
budoucí otroci.



Otroci v 
právním řádu 
Izraelitů
Exodus 21

• Otroci v sobotu odpočívají 
(Ex 20:10, 23:12)

• Otrok je po šesti letech 
volný (Ex 21:2)

• Otrok může zůstat 
otrokem, když chce (Ex 
21:3)

• Smrt otroka musí být 
pomstěna (Ex 21:20)

• Když ublížíš otroku musíš 
ho pustit (Ex 21:26-27)

• Stejná práva otroků a 
otrokyň



Témata oddílu

Naplnění Božích 
zaslíbení

Skrytý Bůh
Utrpení, za které 

nemůžu

Zkušenost, kterou 
Bůh utváří mé 

hodnoty v 
budoucnu

Politika 
(změna vlády, 
zapomnění, 
paranoia) 

Znevýhodněná 
skupina lidí 

v zemi

Místo prosperity 
se stává místem 

otroctví


