
Komáři a mouchy Exodus 7:26 – 8:11



Deset Egyptských ran

U vody

U faraona

Nečekaně



Hlavní postavy a jejich proměny
Faraon

Uznal že 

Hospodin je Bůh 

a Mojžíš je 

prorok

Dokud mu nesáhli 

na komfort tak 

nic neřešil

Obranné 

mechanismy

Kouzelníci

Rozmnožují 

pohromy

Moc, kterou 

mají je jen 

propůjčená

Mojžíš

Tichá pošta

Poslouchá 

Hospodina a 

nediskutuje

Sám je 

iniciativní 

Izraelci

Trpí s Egypťany

Otročí 

Bezezměny



Exodus 8:12-15

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vztáhni svou hůl a udeř do

prachu na zemi a stanou se z něj komáři po celé egyptské zemi. A učinili

tak: Áron vztáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i

na dobytku se objevili komáři. Ze všeho prachu na zemi se stali komáři po

celé egyptské zemi. I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním, aby

vyvedli komáry, ale nedokázali to. A komáři byli na lidech i na dobytku.

Kouzelníci faraonovi řekli: To je prst Boží! Ale faraonovo srdce se posilnilo

a neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin.

Začátek rány: 

První rána, která 
přichází bez varování

Způsob provedení: 

Áron udeřil do prachu a 
změní se v komáry. 

Text zdůrazňuje, že to 
bylo úplně všude a 

všechen prach se změnil.

Význam slova prach (?)

Zem se proti nim obrací 

Kouzelníci nedovedou 
pohromu znásobit.

J e  t o  p r s t  B o ž í

Neužívají Boží jméno. 
Ukazují na Áronovu hůl?

Farao opět zatvrzuje své 
srdce a v situaci neřeší.

3) faraonova strategie: 
vydržet a neřešit

První tři rány končí tím, 
že jsou poraženi Egyptští 

kouzelníci. 



CHRINOMIDAE

ANOPHELES

PSYCHODIDAE



Deset Egyptských ran

U vody

U faraona

Nečekaně



Exodus 8:16-19

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Časně ráno se postav před faraona, když vychází

k vodě, a řekni mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, ať mi slouží.

Jestliže můj lid nepropustíš, hle, pošlu na tebe, na tvé otroky, na tvůj lid a do

tvých paláců mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, dokonce i ta půda,

na níž jsou. V ten den oddělím území Gošen, na němž zůstává můj lid. Tam

mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin uprostřed země. Učiním

rozdíl mezi mým lidem a tvým lidem. Zítra nastane toto znamení.

Propojení s předchozí 
ránou: 

Rána s komáry není 
uzavřena, pořád tam ještě 

lítají? 

Místo: opět u vody brzo 
ráno během faraonovy 

bohoslužby. Mojžíš se staví 
jako překážka.

Mouchy: není jasné jestli jde 
o naše mouchy. Jde o různé 

druhy hmyzu, který 
otravoval i kousal.

Změna: Oddělení území 
kde žijí Izraelci. Bůh je ten, 

který je odděluje, 
neoddělují se oni sami.

דּות פְּ – používá se slovo 
ZÁCHRANA

„zachráním zemi Gošen“

Bůh zachraňuje a odděluje 
aby mohl člověk sloužit 

jemu.

Cílem je, aby poznal že 
Hospodin je uprostřed 

země.



Exodus 8:20

A Hospodin učinil tak. Obtížné mouchy přitáhly do

faraonova paláce a domu jeho otroků a na celou

egyptskou zemi. Kvůli těm mouchám byla země

zničena.

Tentokrát se vše děje bez 
zásahu Áronovi nebo 

Mojžíšovi hole. Je to proto 
aby si Egypťané nemysleli 

že hůl je kouzelná a je 
prstem Božím?

Bůh mění od čtvrté rány svůj 
styl a ukazuje tak na svou 

nepolapitelnost a 
nemagičnost.

Opět se rána dotýká přímo 
faraonova paláce.

Nemáme zde výslovně 
zmíněno, že by byli Izraelci 
odděleni, naopak je tu řeč o 
otrocích, kterých se to také 
týká. Jsou tedy odděleni 

nebo nejsou?

Možná došlo k nějakému 
oddělení geografickému, 

ale Izraelci žijící mezi 
Egypťany a u faraona 

zasaženi byli.



Exodus 8:21-25

Farao povolal Mojžíše a Árona a řekl: Jděte a obětujte svému Bohu zde v zemi.

Mojžíš odpověděl: Tak jednat by nebylo správné, protože budeme Hospodinu,

našemu Bohu, obětovat to, co je Egypťanům ohavností; jestliže budeme před jejich

očima obětovat to, co je Egypťanům ohavností, což nás neukamenují? Půjdeme

třídenní cestou pustinou a budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, tak, jak nám

řekl. Farao tedy řekl: Já vás propustím, abyste v pustině obětovali Hospodinu, svému

Bohu, jen nechoďte příliš daleko. Proste za mne. Mojžíš odpověděl: Když od tebe

odejdu, budu prosit Hospodina a zítra mouchy od faraona, od jeho otroků a od jeho

lidu odletí. Jen ať nás farao znovu nepodvede, aby nepropustil lid obětovat

Hospodinu.

Farao nabízí první 
kompromis: můžete 

uctívat Hospodina ale 
zde v zemi.

4. strategie: kompromis

Mojžíš reaguje a dává 
faraonovi logický 

argument 

Hospodin je Bohem 
pustiny. Chápou Izraelci, 
že Hospodin se uctívá 

jinak, když potom 
sklouznou k teleti?

Farao souhlasí, ale dá si 
podmínku, aby nešli moc 

daleko. Chce mít 
poslední slovo a věci pod 

kontrolou.

Varování faraona: 

Mojžíš formuje výčitku za 
minule, kdy je farao 

podvedl a nepropustil.

Ohavnost pro Egypťany: 

- Jíst s Heberji Gn 43:32

- Pást ovce Gn 46:34

Proto žijí v Gošenu







Exodus 8:26-28

Pak Mojžíš odešel od faraona a naléhavě prosil Hospodina.

Hospodin pak učinil podle Mojžíšova slova a mouchy od

faraona, od jeho otroků a od jeho lidu odletěly, nezůstala

ani jedna. Ale farao i tentokrát zatvrdil své srdce a

nepropustil lid.

Naléhavé prosby 
(Mojžíš neovládá 

Hospodina kouzelnou 
formulkou ale jde o 

pokorný vztah)

Hospodin zase 
poslouchá Mojžíšovo 

slovo

Nezůstala ani jedna 
na rozdíl od žab, 
které jsou stále 

k dispozici v Nilu. 

Mouchy neumřeli, ale 
odletěli a Egypťané 
neřeší následky rány. 
Prostě přišla úleva.

Farao opět podvádí 
a zatvrzuje své srdce. 

Jak asi bylo Mojžíšovi 
a Áronovi, když je 
faraon už po druhé 

podvedl. 



Komáři a mouchy (Ex 8:12-28)

Faraonovi obrany

1.odejít pryč, když to jde

2. vyřešit ale nic neměnit 

3. Zatnout zuby a vydržet

4. Kompromis pod kontrolou

Mojžíš: 

Je silnější a jistější než kdy byl. 
Fáze přípravy byla dlouhá, ale 

teď je to silný bojovník.

Kouzelníci:

Jsou poraženi a zesměšněni 
příběhem. Na Boží moc jsou 

krátcí. Naráží na své limity. V 
pochopení duchovního světa 
jsou ale míle za faraonem.

Bůh „nefunguje“ předvídatelně 
a magicky, ale podle toho jak 
chce. U čtvrté rány nenechá 

provádět Árona žádná 
„kouzelná gesta“.

„On není ochočený lev“

Jsme ze světa a nejsme ze 
světa – v něčem jsme odděleni 

a zachráněni a v něčem 
neseme spolu s druhými 

důsledky světa. 

Jan 17:14-15

Bůh je ten, který zachraňuje, 
odděluje, chrání a vyvádí ty, 

kteří jsou jeho. 

Cílem záchrany křesťana není 
bezmezná svoboda. Jsme 
osvobozeni proto abychom 
mohli uctívat Boha a sloužit 

jemu.

Galatským 5:13

Modloslužebné konflikty: 
pokud já obětuji něco, co je 
pro druhého modlou vzniká 
napětí. Dva lidé/skupiny 
uctívající jiné bohy nejsou 

kompatibilní



S jakými postavami se dnes identifikujete?

Kouzelníci – Narazil jsem na své limity, 
moje pýcha je zničena. 

Izraelci – Přes všechnu bídu jsme 
odděleni a zachráněni proto abychom 

sloužili Bohu a uctívali ho.

Faraon – Další obranné strategie 
zatvrzující srdce před změnou: 

4) vydržím to; 5) udělám kompromis 

Mojžíš – Získal jistotu, důvěru a 
odvahu nedělat kompromisy, protože 

není možné sloužit Hospodinu v Egyptě.


