
Rodokmen Exodus 6:14-30



Čtyři setkání (Ex 6:1-13)
Bůh dodržuje 

smlouvy, které s lidmi 
uzavře ale někdy 

trvá než se 
„rozpomene“.

Téma prvotního 
neúspěchu

Boží a faraonovi 
příkazy stojí proti 

sobě. 

Všichni to chtějí 
vzdát a jen Bůh je 
ten, který příběh 

dotáhne do konce.

Vrcholí frustrace z 
toho, že to bez 
Božího zásahu 

opravdu nepůjde.

Člověk potřebuje 
některé věci slyšet 
vícekrát a ne jen 

jednou. 

Důvod krize: lidé si 
musí bytostně 

uvědomit, že naráží 
na své limity. 

Bůh se chce předvést!

Věříme v Boha, který 
není mlčenlivý, ale 

mnohokrát a 
mnohými způsoby 

mluví.





Jaký je význam 
rodokmenů v 
Bibli? 
• Historičnost. Bůh má 

zájem na to, aby jeho 
Slovo bylo historické

• Zrychlený příběh

• Kdysi se je lidé učili 
zpaměti, aby věděli čí 
jsou potomky. 
Rodokmen definuje 
identitu člověka.

• Když si tam najdu své 
předky, je to tím pádem i 
můj příběh, čtu to jinak, 
když je to můj praděda

• Důraz na rodinu, 
mezigenerační vztahy 
a ne na individualismus

• Rozdíl mezi životopisem 
a rodokmenem



Exodus 6:14-15

Toto jsou předáci domu svých otců: synové Rúbena,

Izraelova prvorozeného: Chanók a Palů, Chesrón a

Karmí. To jsou čeledi Rúbenovy. Synové Šimeónovi:

Jemúel, Jamín, Óhad, Jakín, Sochar a Šaúl syn

Kenaanky. To jsou čeledi Šimeónovi.

Proč byli na začátku 
zmíněni pouze Šimeon

a Juda ze všech 
kmenů?

Šimeon a zmínka o 
Kenaanské ženě. 

Pravděpodobně má 
negativní konotaci.

Doslova: 

ם י ֵבית־ֲאֹבָתָ֑ ָראֵשֵׁ֣

hlavy domů 
otců/rodin





• Význam jména: Připojený
• Syn Lei: Doufala, že se k ní její muž  Jákob konečně připojí (Gn 29:34)
• Bůh používá slovní hříčku se jménem Levi. Ti kteří se připojí k Áronovi (Nu 18:2,4)
• Významný čin: s bráchou Šimeonem vyvraždí město Šekem (Gn 34)
• Jákob si ho pamatuje především kvůli jeho hněvu a nenávisti
• Budou rozptýleni v Izraeli (Gn 49:7) – prokletí táty, ale zároveň nakonec 

požehnání pro celý národ – Stávají se rodem kněží
• Kněží nebyli v roli hodných lidí, kteří pomáhají druhým a naslouchají jim. Byli to 

řezníci zabíjející zvířata, kteří měli zápal pro svatost a čistotu. 

Lévi a jeho kmen



Exodus 6:16-19

A toto jsou jména synů Léviho podle svých rodopisů:

Geršón, Kehat a Merarí. Levi žil sto třicet sedm let.

- Synové Geršónovi: Libní a Šimeí podle svých

čeledí.

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

Kehat žil sto třicet let.

- A synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi

Léviho podle rodopisů.

Oproti svým starším 
bratrům Rúbenovi a 

Šimeonovi dostává Lévi
v rodokmenu více místa. 
Proč jsou vůbec zmíněni?

Rozepisuje se jen jedna 
rodová linie – Kehat. 
Přestože sám nemá v 
Bibli žádný příběh





Exodus 6:20-22

Amrám si vzal za ženu Jókebed, svou tetu. Ta mu

porodila Árona a Mojžíše. Amrám žil sto třicet sedm

let. Synové Jishárovi: Kórach, Nefeg a Zikrí. Synové

Uzíelovi: Míšael, Elsáfan a Sitrí.

Rodokmen se soustředí 
pouze na vybrané lidi. 

Jde o to popsat 
Mojžíšovu a Áronovu linii.

Áron je zde jako první a 
Mojžíš jako druhý, jsou 

řazeni podle věku, 
zatímco jinde jsou 
zpravidla řazeni 

obráceně.

Svou „tetu“. Lidem, kteří 
toto četli to muselo přijít 

zvláštní, bylo to totiž 
později zakázáno (Lev 

18:12)





Exodus 6:23

Áron si vzal za ženu Elíšebu, dceru Amínadabovu,

sestru Nachšónovu. Ta mu porodila Nádaba a

Abíhúa, Eleazara a Ítamara.

Žena definována 
vztahem k blízkým 

mužům (dcera, sestra)

Druhá žena, která je v 
příběhu zmíněna 
jménem. První je 

Áronova maminka a 
druhá je jeho manželka.

Nádab a Abíhů zemřou 
během nepořádné 

služby u Božího oltáře 
(Lev 10:1, Nu 3:4)

Nemají syny (1 Pa 24:2)

Eleazar se stane 
hlavním knězem

Ítamar má často na 
starosti hlídání něčeho 

(Nu 4:28, 33, 7:8)



Exodus 6:24-25

Synové Kórachovi: Asír, Elkána a Abíjasaf. To jsou

čeledi Kórachovy.

Eleazar, syn Áronův, si vzal ženu jednu z dcer

Pútíelových. Ta mu porodila Pinchasa. To jsou předáci

lévijských rodů podle svých čeledí.

Proč je tu zmíněna linie 
Kórachovců? Byli důležití 
dále v příběhu, protože 
udělali vzpouru. (Numeri

16 a Juda 1:11)

Linie nekončí Áronem a 
Mojžíšem, ale Aronovým 

synem Eleazarem a 
vnukem Pinchasem.

Pinchas i Eleazar budou 
důležití kněží. Zažijí i 

dobývání země a vedení 
Jozueho.

Shrnutí doslova

ם י ֲא֥בֹות ַהְלִוִיִּ֖ ָראֵשֵׁ֛

Hlavy otců/rodin Lévijců





Matematický problém

• Počet let v Egyptě: 430 Ex 12:40-41

• Věk Léviho: 137

• Věk Kehata: 133

• Věk Amrama: 137

• Věk Árona: 83 Ex 7:7

• Celkem: 353 / reálně max 200

• V rodokmenu jsou pravděpodobně vynechané 
generace



Exodus 6:26-28

To je ten Áron a Mojžíš, jimž Hospodin řekl: Vyveďte

syny Izraele po oddílech z Egyptské země. To oni

mluvili k faraonovi, egyptskému králi, aby vyvedl

syny Izraele z Egypta. Ten Mojžíš a Áron.

Smysl rodokmenu je ukázat, 
kdo je ten Árona ten Mojžíš. 
Identita minulosti: rodokmen

Znovu se otevírá téma 
Mojžíšovi identity. Narozený 

ale odmítnutý Hebrej. 
Vychovaný ale uprchlý 

Egypťan. Host mezi 
Midiánci. Nyní: Lévita.

Identita přítomnosti:

Ti, ke kterým promluvil Bůh a 
kteří promluvili k Faraonovi. 

Zatím není jasné jaká bude 
jejich budoucnost.



Exodus 6:29-30

To bylo tehdy, když Hospodin mluvil k Mojžíšovi v

Egyptské zemi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Já

jsem Hospodin. Řekni faraonovi, egyptskému králi,

všechno, co ti říkám. Ale Mojžíš před Hospodinem

řekl: Hle, jsem člověk neobratných úst. Jak mi bude

farao naslouchat?

Příběh se vrací do 
6:12 a věta se 

zopakuje. Je v něčem 
jiná?

Jeden výklad: Mojžíš 
se v rodokmenu více 
identifikoval s lidmi a 

už nejde proti nim.

Opět je mezi řádky 
myšlenka, že Mojžíš 

bez Árona by to 
nedal. 

Příběh se na první 
pohled v ději nikam 

neposunul, ale možná 
se postavil nutný 

základ.



Kdo je Mojžíš a Áron?

Mojžíš a Áron jsou 
definováni rodinou, ze 

které pochází.

Rodokmen dává větší 
důraz na Árona, než na 
Mojžíše. Je první. Jsou 

tam jeho děti a všechny 
ženy se vztahují k němu.

Text působí jako 
rodinná obhajoba 
Mojžíše a Árona a 
jejich právo mluvit. 

V rodokmenu jde o 
kněžskou linii, která je 
zosobněna Áronem. 

Mojžíš v ní stojí trochu 
samostatně.

Základy jsou důležité 
a trvá, než se vybudují.

Oddíl ukazuje na dva 
druhy identity:

1. Identita minulosti 

2. Identita přítomnosti

Komplexnost lidské 
identity a její důležitá 

role pro schopnost 
aktivního života ve 

společnosti. 



Otázky oddílu

Je mezi vašimi předky a příbuznými někdo koho 
považujete za určitého hrdinu víry? 

Zažili jste u někoho, že se jeho „prokletí“ Boží milostí 
nakonec změnilo v požehnání? 

Měli jste někdy v životě potřebu si připomenout/objevit 
své vlastní kořeny?

Na čem stojí tvoje identita? Kým jsi podle své a rodinné 
minulosti? Kým podle vztahu s Bohem? Kým jsi když se 
definuješ svými vlastními činy?


