
Porodní báby Exodus 1:15-20



Opakování

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



Exodus 1:15 - 16

Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním

bábám - jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa -

toto: Když pomáháte při porodu Hebrejkám,

hleďte na porodní stoličku: Bude-li to syn, usmrťte

ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu.

Oproti faraonovi 
jsou hodny jmen

Pravděpodobně 
nebyli jediné, ale 
měli na starosti 

ostatní

Důležitost žen v 
prvních 

kapitolách knihy 
Exodus

Téma potratů



Ženy v knize 
Exodus

• Šifra a Púa 
(porodní báby)

• Maminka Mojžíše

• Miriam

• Faraonova dcera

• Sipora



Exodus 1:17

Porodní báby se však bály Boha a nepočínaly si

podle toho, co jim řekl egyptský král, ale

nechávaly chlapce naživu.

Větší strach 
z Boha než 
z faraona

Co znamená 
bát se Boha?

Jak ví, že si 
to Bůh 

nepřeje?



Exodus 1:18-19

Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se

jich: Proč to děláte, že necháváte chlapce naživu?

Porodní báby faraonovi odpověděly: Hebrejky

nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné života.

Dříve než k nim porodní bába přijde, porodí.

Život v 
nepřátelském 

režimu

Obhajitelná 
lež nebo 
pravda?



Exodus 1:20-21

A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid

se dále množil a byl velmi zdatný. A stalo se,

protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal

rodiny.

Poprvé zasahuje 
Bůh, ale nepřímo

Mohu hodnotit čin 
jako dobrý 

podle dobrých 
důsledků?



Exodus 1:22

Pak farao přikázal všemu svému lidu: Každého

syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou

dceru nechejte naživu!

Tvrdá práce

Otročina

Tlak na porodní báby

Spontánní zabíjení



Exodus a 
Metafora porodu

Klíče v textu:

• Ženský svět

• Důraz na porody v první části

• Izrael jako Boží prvorozený syn 
(Exodus 4.22-23)

• Hebrejky, které umí rychle rodit, 
zatímco Egypťanky ne



Exodus a 
Metafora porodu

Význam:

• Izrael jako Boží syn

• Konfliktní porod

• Matka nechce dítě pustit

• Krize, kterou je potřeba projít

• Nakonec úspěch: projití mořem 
(Miriam zpívá píseň)



Exodus a 
Metafora porodu

Dnes:

• „to byl porod“

• Odchod dětí z domu

• Změna systému

• Porod jako metafora užitečné, 
nutné a prorůstové a proživotní
krize. 

• Jaké takové krize mohou být?



Témata oddílu

Porodní báby 
oproti faraonovi 
jsou hodny jmen

Pravděpodobně 
nebyli jediné, ale 
měli na starosti 

ostatní

Důležitost žen v 
prvních 

kapitolách knihy 
Exodus

Téma potratů a 
důležitost života

Větší strach z 
Boha než z 

faraona

Život v 
nepřátelském 

režimu

Poprvé Bůh 
zasahuje do děje

Čtvrtý stupeň 
tlaku na Izraelský 

lid

Porod jako 
metafora krize a 

změny


