
VYJITÍ Z EGYPTA A HOD BERÁNKA  
(INVOCAVIT – 1. POSTNÍ NEDĚLE) 

 
MODLITBA  

Vzdáváme ti chválu a díky, svatý a věčný Bože, za tvoje milosrdenství a lásku, 
dobrotu a milost, za mocné činy vysvobození.  

Podivuhodně jsi vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví. Poslal jsi svého slu-
žebníka a proroka Mojžíše, aby ho vyvedl z domu služby a vedl do svobody zaslí-
bené země. Ušetřil jsi od smrti domy natřené krví beránka.  

Podivuhodně jsi vysvobodil svůj lid z otroctví hříchu. Poslal jsi svého jedno-
rozeného Syna Ježíše Krista, aby tvůj lid vyvedl z ďáblova domu a vedl ho do 
svobody tvého království. Zachraňuješ od věčné smrti a dáváš své odpuštění těm, 
kdo jsou označeni krví Božího Beránka.  

Dobrořečíme ti, náš Otče, a děkujeme ti, že i my smíme ve víře natřít na veřeje 
svých srdcí krev Mesiáše Ježíše a být zachráněni.  

Se všemi vykoupenými z otroctví hříchu a smrti ti zpíváme radostný a vděčný 
chvalozpěv a očekáváme příchod tvého království, kde tě budeme moci chválit a 
oslavovat na věky. Amen. 

 
I. ČTENÍ Z BIBLE Exodus 11,1–12,14 

 
II. ČTENÍ Z BIBLE  Exodus 12,14  

Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodi-
novu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení.   

 
KÁZÁNÍ    

 Vyjití z Egypta, exodus, měl pro Boží lid zásadní význam. Izrael se k tomu 
měl neustále znovu a znovu vracet a neustále se k tomu opravdu vracel. Byl tím 
proniknut celý život, nejenom pesachový svátek, kdy se toto vyvedení slavilo.  

Vyvedení z Egypta připomínala celá řada nařízení. Když se v Deuteronomiu 
mluví o tom, že den odpočinku platí i pro otroky, říká se tam: „Pamatuj, že jsi byl 
otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl“ (Dt 5,15).  

S otroky se má jednat laskavě, protože: „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské 
zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil“ (Dt 15,5).  

Sirotkům, vdovám, bezdomovcům a cizincům se nesmí ubližovat, nesmí se po-
šlapávat jejich práva, naopak, mají být předmětem zvláštní péče a milosrdenství, 
protože: „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, 
odtud vykoupil“ (Dt 24,18).  

Desatero, hlavní Boží ukazatele a pravidla pro život, začíná slovy: „Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ Na čem 
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stojí Boží řády a pravidla, co jim předchází, co je jejich základem a východiskem, 
je Boží vysvobození, vyvedení z Egypta, exodus.  

Vyjití Izraele z Egypta, exodus z otroctví, tuto základní a zásadní událost 
Starého zákona mnohokrát připomíná i Nový zákon. To proto, že Ježíš připravuje 
a dává nové vyjití, nový exodus, nové vysvobození z otroctví. Jeho dílo je naplně-
ním starozákonního exodu a jeho dovršením.  

Když evangelista Lukáš vypráví o Ježíšově proměnění na hoře, říká: „A hle, 
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili 
o exodu, který se měl dokonat v Jeruzalémě“ (Lk 9,30–31 – ČEP překládá exodus 
slovem cesta, ČSP a B21 odchod). Ježíš na kříži dokonává exodus, Boží vysvobo-
zení z otroctví.  

Odstranění kvasu, důležitá součást pesachu, se stalo obrazem pro odstranění 
hříchu. Starého kvasu, hříchu, je potřeba se zbavit, když za nás byl obětován veli-
konoční Beránek, Kristus (1K 5,7nn). 

Večeře Páně navazuje na hod beránka slavený na památku vyvedení z Egypta. 
Při slavnostní hostině na památku vyvedení z Egypta, při sederové večeři, se jedl 
velikonoční beránek – na památku a jako připomenutí toho, že byl zabit a jeho krví 
potřeny veřeje, aby v domě nikdo nezemřel.  

I my, když slavíme exodus, už ne vyvedení z Egypta, ale exodus z hříchu, sla-
víme společně „hod Beránka“, slavíme večeři Páně – na památku a zpřítomnění 
toho, že byl zabit velikonoční Beránek Ježíš, abychom nezemřeli.  

Jako byl kdysi při exodu z Egypta zabit beránek, je při velikonočním exodu 
z hříchu obětován Beránek Ježíš.  

 
2.  
Pro Izraelce byl hod beránka živým obrazem. Když slavili, připomínali si, co 

se stalo. Ne ovšem jako nějakou dávnou minulost, která se jejich vlastního života 
týká jenom nějak okrajově, ale jako něco, co se jich týká zcela bytostně. Co for-
muje jejich život. Byl to vlastně živý obraz v tom smyslu, že do něho vstupovali a 
stávali se jeho součástí, prožívali a zakoušeli znovu a zcela osobně vyvedení z ot-
roctví Egypta.  

A takovým živým obrazem pro nás může a má být i náš hod Beránka, večeře 
Páně, eucharistie. Živým obrazem Kristovy milosti a spásy, kterou zakoušíme jako 
živou a radostnou skutečnost. Živým potvrzením a prožitím vysvobození, které 
dává Kristus svou obětí.   

Obraz nám umí připomenout a oživit minulost. Umí připomenout něco, co se 
stalo v minulosti. Když vidíme fotografie z dětství, vybaví se nám příhody z dět-
ství. Když vidíme obrázek krajiny, kde jsme byli na dovolené, probudí to v nás 
vzpomínky na dovolenou.  

Podobně je to s večeří Páně. Připomíná nám minulost. Chleba a víno se použí-
valo již před Ježíšem, ale Ježíš jim dal nový smysl. Poprvé slyšíme o chlebu a vínu, 
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když je přináší král a kněz Malkísedek Abrahamovi po jeho vítězství nad nepřáteli 
a Malkísedek Abrahamovi žehná a společně oba slaví Boha (Gn 14).  

Při hodu beránka dostává chleba a víno další rozměr a význam. „Toto je mé 
tělo, toto je má krev,“ říká Ježíš o chlebu a vínu.  

Pesach, hod beránka, byl pro Izraelce, a večeře Páně, hod Beránka je pro nás 
kristovce dnes připomínkou, že vysvobození nebylo zadarmo. Že něco stálo. Že 
musel být obětován beránek, že Boží Beránek musel zemřít, aby lidé mohli žít a 
získali svobodu.  

A připomíná nám také, že díky krvi Beránka máme novou totožnost, novou 
identitu. Krev beránka na dveřích domů a krev Beránka Ježíše Krista, kterou je 
umyté naše srdce, je pro Boha znamením: Tihle jsou jiní, zvláštní, pro ty platí 
milost a slitování, ne soud a smrt. Tihle jsou oji, ti mi patří.  

Hod beránka připomíná, že Bůh má vše pod kontrolou. „Když uplynulo 430 
let, přesně na den, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země“ (Ex 
12,41). Bůh měl připraveno svoje vysvobození na pravou chvíli.  

Stejně tak „když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna“ (Ga 
4,4), aby vykoupil a vysvobodil svůj lid.  

Obraz umí strhnout naši pozornost. Zadíváte se na nějaký obraz a přetrhne vám 
to myšlenky, plně vás to zaujme. Obraz umí zacílit naši pozornost novým směrem. 
A i to dělá náš hod Beránka, večeře Páně.  

Večeře Páně byla ustanovena na památku Kristovy oběti. Abychom měli na 
paměti, co pro nás Kristus udělal. Abychom si uvědomovali stále znovu a hlouběji, 
jak to mění a může a má měnit náš život. Teď a tady. Každodenně.  

Večeře Páně nám ale také má připomínat našeho nepřítomného Pána a Přítele. 
Když se díváte na obrázek člověka, který je někde daleko, připomene vám ho to, 
v myšlenkách se na něj soustředíte a probudí to touhu setkat se s ním.  

Stejně tak večeře Páně nejenom připomíná, co pro nás Ježíš udělal, ale probouzí 
v nás touhu po setkání s ním. Po setkání už nejenom v jeho slově, při studiu Bible 
a zvěstování, už nejenom v písních a modlitbách, ve společenství, v bratrech a 
sestrách, už nejenom v chlebu a vínu, ale tváří v tvář.  

Obraz v nás umí vyvolat reakci a odezvu. Jít k večeři Páně je reakce a odezva. 
Reakce a odpověď na to, co velikonoční Beránek Ježíš udělal. Přijímat chleba a 
víno je vyjádřením víry: Věřím v moc toho, co Boží Beránek udělal. Věřím v moc 
jeho krve. Věřím v moc jeho exodu. Věřím, že vysvobozuje z otroctví hříchu a 
smrti. Věřím v Božího Beránka Ježíše.  

Jít k večeři Páně znamená: Prohlašuji, že jsem a chci být Ježíšovým učedníkem. 
Chci mu patřit. Chci za ním jít, chci ho následovat.  

Stejně jako pro Izraelce znamenal hod beránka: Chci být součástí velkolepého 
díla záchrany a součástí Izraele, Božího lidu, je pro nás večeře Páně vyznáním: 
Chci být součástí velkolepého díla záchrany, vykoupení z otroctví hříchu a chci 
být součástí Kristova lidu, Beránkovy církve.  
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Exodus – to je důkaz Boží lásky. Lásky, která vysvobozuje z otroctví Egypta, 
lásky, která vysvobozuje z otroctví hříchu a smrti. Jíst velikonočního Beránka zna-
mená vyznat: Potřebuji a chci tuto lásku, Boží lásku v Ježíši Kristu. Přijímám tuto 
lásku.  

Je to i tvoje vyznání?  
 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ    
Boží Beránku, Pane Ježíši Kriste, potřebuji tvoji lásku. Smiluj se nade mnou. 

Amen.  
 
 

Michal Šourek, 26. 2. 2023 
 


