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Exodus



"Anatomie" Bible₁

Starý zákon (Stará smlouva/ Tanach)

Pentateuch/ 5 knih Mojžíšových

- Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium

Proroky

Spisy

Nový zákon

Evangelia

- Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo

Skutky apoštolů

Epištoly

Zjevení Janovo

₁ Moje Camino, Anatomie bible, 2019

http://www.mojecamino.cz/clanek/anatomie-bible


Exodus 

Vyjití z Egypta (1-18)

-Mojžíšovo narození
-Mojžíš vs faraon o propuštění izraelského lidu
-10 egyptských ran
-o ustanovení svátku Pesach
-beránek a pobití novorozených
-VYJITÍ Z EGYPTA
-rozestoupení moře
-reptající lid

Smlouva na hoře Sínaj (19-40)

-příchod k hoře Sínaj
-první desatero
-nedůvěra Izraelitů
-zlaté tele - porušení smlouvy
-druhé desatero - smlouva obnovena
-stan úmluvy, archa úmluvy

Členění knihy



STARÝ ZÁKON pro mládež, IVAN OLBRACHT, Ilustroval GUSTAV DORÉ

http://www.hks.re/wiki/_media/biblicke_pribehy_soubory:image025.jpg?w=679&h=873&tok=20b7a5
http://www.hks.re/wiki/_media/biblicke_pribehy_soubory:image027.jpg?w=680&h=878&tok=871aa7


„Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl ze země 
egyptské, z domu služby. Nebudeš mít jiných bohů mimo mne. 
Neučiníš si sochy ani obrazu, aby ses jim klaněl. Neboť já jsem 
Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný a žárlivý, navštěvující nepravost 
otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě 
nenávidí, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kdož mě milují 
a zachovávají má přikázání.
Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo!
Pomni, abys den sobotní světil. Šest dní budeš pracovat a dělat 
všechno své dílo, ale odpočinek dne sedmého náleží Hospodinu 
Bohu tvému. Neboť v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, 
moře a vše, co na nich jest, a odpočinul dne sedmého; a 
posvětil jej.
Cti otce svého i matku svou, aby se prodloužily dny tvé na 
zemi, kterou Hospodin Bůh tobě dá.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky jeho, 
ani služebníka, ani děvky, ani vola, ani osla, a nic, což jeho 
jest.“
Tak promluvil Bůh ústy Mojžíšovými k Izraeli.
(STARÝ ZÁKON pro mládež, IVAN OLBRACHT, Ilustroval GUSTAV DORÉ)

http://www.hks.re/wiki/_media/biblicke_pribehy_soubory:image029.jpg?w=682&h=876&tok=5dda51


Mojžíš
Michelangelo

Náhrobek Julia II., Řím

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=632




Moses with the Ten 
Commandments
Rembrandt (1659)

https://artsandculture.google.com/entity/rembrandt/m0bskv2?categoryId=artist


Umělecká sbírka, Rusko 
(1645)



https://www.youtube.com/watch?v=oNpTha80yyE






Saul, David





David a Goliáš





Davidův hřích



Trest Davidův



Král Šalamoun







Šalamounské rozhodnutí 



Jeruzalémský chrám















Otázky 

1)Co v překladu znamená Mojžíš?

a) z vody vytažený
b) Hospodinem vyvolený
c) potomek Josefův
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Otázky 

2) Kdo byl prvním pomazaným izraelským králem?

a) David
b) Samuel
c) Saul
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Otázky 

3)Jakou nejvýraznější vlastností disponoval Král Šalamoun?

a) bojeschopnost
b) nerozhodnost
c) moudrost 
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Otázky 

4)Kdy má být Jeruzalémský chrám znovu vystaven? 

a) nikdy, jeho funkci zastává zeď nářků 
b) po příchodu spasitele 
c) není určeno
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Konec
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