
Žáby v posteli Exodus 7:26 – 8:11



Deset Egyptských ran

U vody

U faraona

Nečekaně



Krvavá řeka (Ex 7:14-25) 

Izraelci budou 
vysvobozeni proto, aby 
mohli sloužit Bohu, tak 
jako sloužili předtím 

faraonovi.
(Matouš 6:24)

Zázračné pohromy 
přichází skrze přírodní 

katastrofy. Jde o 
extrémní ale přirozené 

procesy. 

Vyhasne zdroj života, na 
který egypťané

spoléhali.

První rána je proti luxusu 
Egypťanů, zkomplikuje 

jim život a přidělá práci.

Vyjdou na povrch hříchy 
minulosti. Vina Egypta je 
symbolicky vytažena na 
povrch a smrdí po celé 
zemi. (1. Jan 1:5-10)

Farao se od pohromy 
distancuje a neřeší jí, jde 
domů, ale lidé nemohou.

Hospodin je Bohem, který 
stojí za/nad přírodními 

zákony. Není jejich 
součástí. Není to přírodní 

Bůh. 

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 lepší a 

silnější. 



Exodus 7:26-29

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a řekni mu: Toto

praví Hospodin: Propusť můj lid, ať mi slouží. Pokud se budeš

zdráhat jej propustit, hle postihnu celé tvé území žábami. Nil

se bude hemžit žábami. Vylezou a proniknou do tvého

paláce, do tvé ložnice a na tvé lůžko; do domů tvých otroků

a tvého lidu, do tvých pecí i do tvých díží. Po tobě, po tvém

lidu a po všech tvých otrocích polezou žáby.

Druhé místo setkání: 
Pravděpodobně u faraona v 

paláci

„jdi k faraonovi“

Rána se bude dotýkat přímo 
faraona. žáby ho 

pronásledují z Nilu až domů. 
Zoomovací sekvence: 

palác-ložnice-lůžko

domy-pece-díže

Propojení s předchozí ránou 
skrze řeku Nil ze které 

vylézají žáby. 

Žáby jsou v Bibli spojeny 
pouze s touto ránou nikde 

jinde nejsou

Ž 78:45, 105:30

Hemžit se: opět odkaz na 
knihu Genesis a stvoření i na 

první kapitolu Exodu a 
přemnoželé Izraelce

Nápověda smyslu rány: Tak 
jako vás obtěžovali množící 

se Izraelci, tak vás teď 
budou obtěžovat žáby. 

Izraelské děti vylézají z Nilu 
– etický rozměr Boha



Exodus 8:1-2

Hospodin řekl Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vztáhni ruku

se svou holí nad řeky, nad kanály a nad jezera a

vyveď žáby na egyptskou zemi. I vztáhl Áron ruku

nad vody Egypta a vystoupily žáby a pokryly

egyptskou zemi.

Akci dělá Áron - natáhne 
ruku s holí

On je ten, kdo vyvádí 
žáby z vody

Egyptský bůh HEQET žena 
s hlavou žáby.

Symbolizovala plodnost. 
Žabí amulety se používali 

pro plodnost. 

5x v textu slovo VYVEDE

Jakýsi snový výjev, je tu 
něco co mi vadí svým 

počtem a hemžením. Leze 
mi to úplně všude.

Všechny zvířecí pohromy 
(žáby, mouchy, komáři…) 
jsou malinká zvířata a ne 
divoké obludy – význam: i 
to co je malé tě může ve 

velkém množství ničit.







Exodus 8:3

I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním a vyvedli

žáby na egyptskou zemi. Farao zavolal Mojžíše a

Árona a řekl: Proste Hospodina, aby mě a můj lid

zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětovali

Hospodinu.

Opět paradoxní snaha 
kouzelníků pokořit Hospodina, 
tím že udělají to stejné. I jim 
se podařilo vyvést žáby na 

zemi.

Lišili se od žab Božích?

Kouzelníci jsou v příběhu 
výrazně karikaturizováni.

V realitě museli být děsiví a 
mocní, ale příběh je zesměšní. 

Farao pozná že na hledání 
řešení kouzelníci nestačí a tak 

uzná Hospodina. 

Farao svými slovy svým 
způsobem ustavuje Mojžíše za 

svého vlastního proroka a 
komunikátora s Hospodinem.

Farao nemá pohodlí, má tu 
žáby co ho obtěžují a 

najednou je ochoten Izraelce 
pustit. To je v kontrastu s první 

ránou, kdy jen odkráčí od 
problému domů.

Příběh dává čtenáři naději, 
že už se blíží ke svému 
závěru. Izraelci budou 

vyvedeni.



Exodus 8:5-7

Mojžíš řekl faraonovi: Máš přede mnou výsadu určit, na kdy

mám za tebe, za tvé otroky a za tvůj lid prosit, aby byly

žáby vyhlazeny od tebe a tvých paláců. Zůstanou jen v Nilu.

Farao řekl: Na zítra. Mojžíš odpověděl: Stane se podle

tvého slova, abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš

Bůh. Žáby se stáhnou od tebe, od tvých paláců, od tvých

otroků a od tvého lidu, zůstanou jen v Nilu

Farao si vybírá, podobně 
jako nevidoucí divák si od 
kouzelníka bere náhodnou 
kartu. Je zapojen do děje, 

aby prožil Boží moc. 

Farao určuje jak dlouho 
pohromy skončí - defacto 
ovládá on svou tvrdostí. 

Na jeho činech a 
rozhodnutích stále záleží.

Farao chce, aby rána byla 
co nejkratší. Zítra už tu 

žáby mít nechce.

Hospodin bere faraona 
jako silného partnera, 

dává mu možnost výběru.

Smysl: 

Abys poznal, že Hospodin 
je jedinečný.

Celá Tóra jako Boží jméno  

Stáhnou se a zůstanou jen 
v Nilu – kdykoliv mohou 

znovu vylézt? 



Exodus 8:8-10

Mojžíš s Áronem odešel od faraona a Mojžíš úpěnlivě volal k

Hospodinu kvůli těm žábám, které na Farona uvedl.

Hospodin učinil podle Mojžíšova slova a žáby z domů z

nádvoří a z polí vymřely. Vršili je na hromady a hromady, až

celá země páchla.

Mojžíš úpěnlivě volá 

1. var.: je soucitný i s 
Egypťany 

2. var.: Má naději, že když 
to skončí budou vyvedeni

Bůh tyto instrukce Mojžíšovi 
nedal. Ukazuje se tu 

Mojžíšova iniciativnost v 
příběhu. 

Jakou velkou váhu má 
Mojžíšovo slovo? 

Hospodin učinil podle 
Mojžíšova slova.

Většinou je to naopak.

Bůh ve své moci a 
svrchovanosti reaguje na 

lidi a tím jim přiřkne 
důstojnost a svobodu –

Mojžíš i Faraon

Země už zase páchne. 
Všichni lidé pracují na 

odklízení smradlavých žab. 
Je to podobný závěr jako 
minule kdy všichni kopou 

studny.

Puch je propojením s 
předchozí ránou 



Exodus 8:11

Když faro uviděl, že nastala úleva, zatvrdil své srdce a

neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin.

Farao má opět své 
pohodlí a úlevu a tím 
pádem není potřeba 

situaci řešit. 

Obranné mechanismy

1.Strategie: utéci když to 
jde

2. Strategie: vyřešit 
elegantně a nic nemění 

„V zákopech nejsou 
ateisté“

Když mě bolí záda vede 
mě to ke sportu, když 

přestanou bolet nemám 
důvod dál cvičit. 

Aktivně zatvrzuje své 
srdce. 

Není to překvapivé, vše 
se děje tak jak Hospodin 

věděl.

Není to překvapivé, 
takhle lidé uhýbají





Žáby v posteli (Ex 7:26-8:11)

Svoboda lidí:

Bůh svým charakterem ve 
své všemohoucnosti dává 
lidem prostor pro jejich 

svobodu.

Hospodin udělal podle 
Mojžíšova slova. Je to 

jako vyslyšená modlitba, 
která je ve shodě s Boží 

vůlí. (1. Jan 5:14)

Rána se už dotýká přímo 
faraona a vleze mu až 
do jeho postele, aby to 

musel nějak řešit a 
neutíkal od toho. 

Obranné mechanismy

1.Strategie: odejít pryč, 
když to jde

2. Strategie: vyřešit 
elegantně a nic neměnit 

Faraonova zbožnost a 
jeho uznání Hospodina je 

chvilkové, není v tom 
hluboká proměna. 

Farao aktivně zatvrdil 
své srdce.

Kouzlo kouzelníků je opět 
pohlceno Boží pohromou 

a ztrácí svůj smysl.



S jakými postavami se dnes identifikujete?

Kouzelníci – Zbytečná snaha. 

Izraelci – Obtížné věci v životě u kterých nevidím smysl.

Faraon – Obranné mechanismy a neochota se změnit. 

Egypťané – Hříchy minulosti nezapadnou ale vylezou na 
povrch. 

Mojžíš – Krok víry, že mě i Bůh může poslechnout. 


