
První střet Exodus 7:1-14



Co zatím víme?



Faraonova hlavní otázka:

Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a 

propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele 

nepropustím!

Exodus 5:2



Exodus 7:1-2

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě

faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým

prorokem. Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži, a

tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil

syny Izraele ze své země.

Bůh a Mojžíš 
pokračují ve své 

dlouhé konverzaci po 
prvním neúspěchu.

Stejné: budete mluvit, 
to co přikážu atd. 

Novinka: jsi pro 
faraona Bohem. Je to 

Boží odpověď na 
Mojžíšův strach 
„Kdo jsem já?“.

Farao by s nikým 
jiným než s bohem 

nejednal, když je sám 
bohem. 

Mojžíšovo „božství“ je 
však omezené jen 

vůči faraonovi, 
nikomu jinému.

Bůh nevytváří novou 
pyramidickou

hierarchii kde na 
vrchu je člověk-bůh



Exodus 6:20-22

Já však zatvrdím faraonovo srdce a ačkoli

rozmnožím svá znamení a své divy v egyptské zemi,

faraon vás neuposlechne. Avšak položím na Egypt

svou ruku a vyvedu svůj lid, své oddíly synů Izraele z

egyptské země skrze veliké soudy. A Egypťané

poznají, že já jsem Hospodin, když vztáhnu ruku na

Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu.

Téma zatvrzelého 
srdce

Minule: Abyste poznali 
že já jsem Hospodin.
Dnes: Aby Egypťané 
poznali, že já jsem 

Hospodin

Bůh dělá něco dobrého 
i pro Egypťany. Chce 
jim ukázat sám sebe.



Exodus 7:-8

Mojžíš a Áron tak tedy učinili; jak jim Hospodin

přikázal, tak učinili. Mojžíšovi bylo osmdesát let a

Áronovi bylo osmdesát tři let, když mluvili k

faraonovi.

Kniha Genesis často 
oznamovala věk 

člověka u příležitosti 
velkého činu. (Noe, 
Abraham, Josef…)

Byli dost staří. Není 
to bezhlavá 

generační vzpoura 
mladých proti 

systému starých.

Vypadá to jinak, 
když se starší člověk 
pro něco rozhodne

a udělá.

Mojžíš a Áron byli 
pravděpodobně 
starší než farao.

Nikdy není pozdě 
poslechnout výzvu 

a jít za někoho 
bojovat. 



Exodus 7:8-12

I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: Když k vám farao

promluví slovy: Učiňte nějaký div, řekneš Áronovi: Vezmi svou

hůl a pohoď ji před faraonem. Stane se drakem. Mojžíš a

Áron přišli k faraonovi a udělali to tak, jak Hospodin

přikázal: Áron pohodil před faraonem a před jeho otroky

svou hůl, a stala se drakem.

Bůh zase mluví k 
Mojžíšovi i Áronovi

Farao je ten, kdo si 
říká o zázraky. 

Netuší že se mu to 
vrátí jak bumerang. 

(Matouš 26:52)

Mojžíš už to dělá 
potřetí, takže už si 

v tom může být jistý.

Tentokrát je to 
Áronova hůl, která se 
mění v draka/hada.

Hůl jako symbol 
autority, mají ji tam 
všichni. I Mojžíš a 
Áron jsou proto 

vybaveni.

Boží rány jdou proti 
egyptským bohům











Mojžíšova výbava

„První šest kapitol nám 

vypravěč vykresluje scénu.

Bůh si osmdesát let buduje

svého zachránce skrze

krize, práci, duchovní

zážitky, rozhovory, 

povzbuzení i zklamání.“

Jaký je výsledek? 



Exodus 7:13-14

Farao zavolal také mudrce a čaroděje a také oni,

egyptští kouzelníci, učinili svými čáry totiž. Pohodili

všichni své hole a ty se staly draky. Hůl Áronova však

jejich hole pohltila.

Podle tradice se 
jmenovali Janes a 

Jambres
(2. Tim 3:8)

Z jaké moci a autority 
to čarodějové jsou 

schopní udělat. Byl to 
trik nebo kouzlo?

Jeden z možných triků 
– katatonický had ve 

tvaru hole (?)

Bůh tu ukazuje, že i 
ďábel a zlo má svou 

sílu, ale on, je o 
úroveň jinde. 

Symbolicky je tu 
předznačen 

následující střet. 
Mojžíš a Áron vyhrají.



Exodus 7:13-14

Faraonovo srdce se však posilnilo a neuposlechl je,

tak jak pověděl Hospodin. Pak Hospodin řekl

Mojžíšovi: Faraonovo srdce je tvrdé, nechce lid

propustit.

Je to teprve předehra 
k první Egyptské ráně

Rabi Sacks přirovnává 
Faraonovo tvrdé srdce 

k závislosti. 

Farao nezotročil jen 
druhé lidi, ale i sám 

sebe. Nebyl svobodný 
ke změně a k tomu 

udělat to, co je dobré. 

1. Vypravěč to řekne 
lidem

2. Bůh to řekne 
Mojžíšovi…

Zatím to nestačilo ke 
změně faraona. 

Nepoučil se. Mojžíš to 
chápe, vždyť i jemu to 
Bůh musel opakovat.



První střet

Bůh vybavil Mojžíše a 
Árona na to aby mohli 

úkol zvládnout. (identita, 
věk, zkušenosti…)

Novinka: jsi pro faraona 
Bohem. Je to Boží 

odpověď na Mojžíšův 
strach „kdo jsem já?“.

Bůh chce, 
aby i Egypťané poznali 

jeho slávu. Pro jejich 
vlastní dobro. 

První střet je symbolický, 
další už se reálně 

dotýkají lidí. Faraonovi 
stejně jako Mojžíšovi 

nestačí věci říct jednou. 

Farao je ten, který 
nastavuje pravidla a 
způsob boje, je tedy 
zodpovědný za jeho 
důsledky. Mt 26:52

Rabbi Sacks přirovnává 
Faraonovo tvrdé srdce k 

závislosti. Začíná 
svobodně ale končí 
spoután sám sebou. 

Bůh bude bojovat proti 
modlám v srdci člověka i 

celé společnosti. Chce 
ukázat, že on je silnější. 



Otázky oddílu

Jak vás Pán Bůh vybavil na úkol, který je před vámi? 

Taky vám Bůh musí něco opakovat a když se pak ohlédnete 
zjistíte, že jste se mohli poučit už z prvního?

Stalo se vám někdy, že se proti vám obrátilo to, co jste 
vypustili? 

Z jakých závislostí mě Bůh chce vysvobodit? Co mi v průběhu 
života vzal? 

Dovedete vidět i v lidech, kteří jsou jiní a cizí, lidi, kterým Bůh 
chce pro jejich dobro zjevit svou slávu? 

Co postrádám ve své výbavě na výzvy života? 


