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EXODUS 7 ÁRONOVA HŮL
Exodus 7:1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron
bude tvým prorokem.
2 Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby
propustil syny Izraele ze své země.
3 Já však zatvrdím faraonovo srdce a ačkoli rozmnožím svá znamení a své divy v egyptské
zemi,
4 faraon vás neuposlechne. Avšak položím na Egypt svou ruku a vyvedu svůj lid, své oddíly
synů Izraele z egyptské země skrze veliké soudy.
5 A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, když vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu syny Izraele z
jejich středu.
6 Mojžíš a Áron tak tedy učinili; jak jim Hospodin přikázal, tak učinili.
7 Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi bylo osmdesát tři let, když mluvili k faraonovi.
8 I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi:
9 Když k vám farao promluví slovy: Učiňte nějaký div, řekneš Áronovi: Vezmi svou hůl a pohoď
ji před faraonem. Stane se drakem.
10 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.
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11 Farao zavolal také mudrce a čaroděje, a také oni, egyptští kouzelníci, učinili svými čáry
totéž.
12 Pohodili všichni své hole a ty se staly draky. Hůl Áronova však jejich hole pohltila.
13 Faraonovo srdce se však posilnilo a neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin.
14 Pak Hospodin řekl Mojžíšovi: Faraonovo srdce je tvrdé, nechce lid propustit.
15 Jdi k faraonovi ráno, když vychází k vodě. Čekej na něho na břehu Nilu a do ruky si vezmi
hůl, která se změnila v hada.
16 A řekni mu: Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě poslal se slovy: Propusť můj lid, ať mi v
pustině slouží! Ale až dosud jsi neuposlechl.
17 Toto praví Hospodin: Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin: Hle, holí, kterou mám v ruce,
udeřím do vody v Nilu, a změní se v krev.
18 Ryby v Nilu uhynou a Nil bude páchnout, takže Egypťané nebudou schopni vodu z Nilu pít.
19 Pak Hospodin řekl Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské
vody. Nad jejich řeky, nad jejich kanály i nad jejich jezera a nad každou jejich vodní nádrž.
Stanou se krví. Krev bude v celé egyptské zemi i v dřevěných a v kamenných nádobách.
20 Mojžíš a Áron učinili tak, jak Hospodin přikázal. Áron zvedl hůl a udeřil do vody v Nilu před
očima faraona a jeho otroků, a všechna voda v Nilu se změnila v krev.

07-1B/13

EXODUS 7 ÁRONOVA HŮL
21 Ryby v Nilu uhynuly a Nil páchl, takže Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. Krev byla v celé
egyptské zemi.
22 I egyptští kouzelníci učinili tak svým tajným uměním. Faraonovo srdce se posilnilo a
neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin.
23 Farao se obrátil a odešel domů, a nepřiložil srdce ani k tomu.
24 A všichni Egypťané kopali kolem Nilu, aby získali pitnou vodu, protože vodu z Nilu nemohli
pít.
25 I naplnilo se sedm dní potom, co Hospodin zasáhl Nil.
26 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a řekni mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, ať
mi slouží.
27 Pokud se budeš zdráhat jej propustit, hle postihnu celé tvé území žábami.
28 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.
29 Po tobě, po tvém lidu a po všech tvých otrocích polezou žáby.
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2) FALEŠNÝ BŮH
- Roku 2304 př.n.l. dochází k potopě, na palubě
je 8 lidí, kteří uctívají pravého Boha
- Cca roku 2190 př.n.l. se staví věž Bábel a poté
dochází k rozptýlení, ale všichni jsou potomci
lidí, kteří upřímně ctí Boha
- Noe žije až do r. 1953 př.n.l. (Abraham se
narodil 1952 př.n.l)
- Šém – syn Noeho umírá 1803 př.n.l.
Tedy ještě mnoho let po potopě se lidé drží
pravého Boha, ale rozdělením dochází i k
odklonu od učení Noeho a jeho synů a to vede
k uctívání falešných bohů.
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Malba - Lawrence G. Lovasik, S.V.D., New
Catholic Picture Bible 1960

2) FALEŠNÝ BŮH
- Syn Noeho Chám má syna, který se jmenuje Mizraim a od něho jsou
Egypťané
- Abraham (Abram) r. 1877 př.n.l. odchází z města UR, protože uctívali
falešné bohy
- Exodus je roku 1447 př.n.l. a v té době se pravého učení o Bohu drží
jen potomci Abrahama, Egypťané uctívají desítky svých bohů, každý
národ má své bohy.
Není to moc odlišné od toho, co máme dnes – je mnoho církví,
náboženských společností, které se nedrží učení zaznamenaných v
Bibli, za staletí se odklonily svým směrem.
Vede to k falešnému učení, falešným naukám a nakonec i k uctívání
falešných bohů a nakonec se můžete ocitnout pod vlivem falešných
duchů.
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Abraham a Izák, Harold
Copping (1863-1932)

3) FALEŠNÉ EVANGELIUM
Musíme si uvědomit, že lidé začali uctívat falešné bohy na základě
falešných učení
Egyptské náboženství:
- Na počátku byl podle nich Atum (stvořitel), který vyšel z
pravodstva Nun
- Atum také stvořil Šua (boha dechu), Šu oddělil nebe a zemi
To zní hodně podobně jako v Bibli, následně ale pak dochází k
odklonu:

- Začali uctívat bohyni matku (Nut) a boha země (Geba)
- Postupně přidávali další a další bohy
Vždy na počátku falešného evangelia stojí nějaká lidská myšlenka,
nějaké rádoby „božské“ vnuknutí.
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bůh Atum nebo také Tem

3) FALEŠNÉ EVANGELIUM
„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit
evangelium Kristovo.“ Galatským 1,7
„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí
obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k
bájím.“ 2. Timoteus 4,3-4

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází
na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou,
ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v
dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se
neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“Efeským 5,6-11
„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho
učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením,
nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho
spoluviníkem.“ 2.Jan 9-11
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4) PRAVÉ EVANGELIUM
„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem,
ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“ 1. Tesalonickým 2,4
„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil
zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“ Galatským 1,10
„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás
přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“ 1.Tesalonickým 4,1
„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli
celou duší.“ Efeským 6,6
Nechtějme se líbit lidem.
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5) ODKLON
Pokud se odkloníme od pravdy, od základních učení o
hříchu, o spasení z milosti, o Kristu a jeho kříži, vede to k
falešnému učení, falešným naukám a nakonec i k
uctívání falešných bohů a nakonec se můžete ocitnout
pod vlivem falešných duchů (podobně jako Egypt)
Na počátku odklonu může stát:
- Neposlušnost Bohu
- Snaha zalíbit se lidem, snaha naklonit si lidi
- Duchovní pýcha, ambice
- ……

Př. Pražské Jezulátko (klanění se sošce místo Kristu),
učení o odpustcích (kupování si odpuštění), učení o
náhradě (násilí na Židech), křižácké výpravy (odpuštění
hříchů, násilí), o prosperitě (křesťan musí být zdravý a
bohatý), ….
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Ilustrační foto – zahnutý komín

6) KONFRONTACE
Není jiná cesta než konfrontovat falešná učení, bludy, falešné
bohy, falešné duchy.
Vraťme se k našemu příběhu
Áron a Mojžíš říkají – náš Bůh je ten jediný pravý Bůh, jasně ti to
budeme demonstrovat. Zároveň ale museli mít strach z
faraona – šlo jim totiž o život!
Konfrontace je nutná, ale může vás to stát i život!
- John Wyclif (anglický profesor) – měl problémy, protože
ukazoval na falešná učení
- Jan Hus – ukazoval na falešná učení a byl upálen
- Nábot se postavil Jezábel a ta ho nechala zabít
- Jan Křtitel ukazoval na věci, které u krále nebyly dobré – byl
popraven.

07-6A/13

6) KONFRONTACE
Lukáš 11:21 Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v
bezpečí. 22 Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj,
na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
Áron a Mojžíš šli za faraonem a říkají mu – propusť můj lid !! Museli si být jisti,
že za nimi Bůh stojí, že mohou jít do konfliktu.
Neříkali – jsi skvělý faraon, úžasně vládneš, …..
Šli proti němu a proti mocnosti, která za ním stála.

Izraelci byli drženi tímto faraonem a musel být někdo silnější, kdo by ho
donutil pustit ty lidi.
Ďábel je mnohem silnější než my, drží lidi a nechce je pustit, proto musí za
námi stát někdo, kdo bude silnější než Satan.
Můžeme si říkat – s tím silákem nemám šanci, s ním se do zápasu pouštět
nebudu. Satan budí hrůzu a přitom má strach z nás!
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Ilustrační foto siláka –
Arnold
Schwarzenegger

6) KONFRONTACE
Proto nemůžeme bojovat, jak se nám zachce, jak nás
napadne, můžeme bojovat tam, kde nás Bůh posílá
(být ve správný čas na správném místě).
Mojžíš měl povolání vést Izrael již 40 let, ale až teď byla
ta pravá chvíle. Předtím se cítil silný, teď se cítil spíše
slabý. Ale když nám Bůh řekne teď, tak on je zárukou té
moci.
Je velmi nebezpečné dělat duchovní boj, který si sami
vymyslíme.

Ale jestli je to Boží vůle, pak nám Bůh dává zmocnění a
prostředky to vykonat.
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Ilustrační foto – buď v pravý čas na
správném místě

7) ÁRONOVA HŮL
Áron a Mojžíš poslechli Boha (určitě se jim tam moc nechtělo,
když čelíte duchovní temnotě, tak vám nikdy není dobře) a šli za
faraonem.
Faraon si je vyslechl a nejspíš řekl – když je ten váš Bůh tak
mocný a měl bych se ho bát, tak ukažte, co umí !!!

Ukažte, jak velký je váš Bůh (podobně jako Eliášův zápas na
Karmelu 1.Král.18).
9 Když k vám farao promluví slovy: Učiňte nějaký div, řekneš
Áronovi: Vezmi svou hůl a pohoď ji před faraonem. Stane se
drakem.
To je zajímavé, protože Mojžíš se od Boha naučil, že jeho hůl se
takto proměňovala, nikoli Áronova!
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Eliáš na Karmelu, biblická
ilustrace

7) ÁRONOVA HŮL
Takže to, co se naučil Mojžíš, předal svému bratru

2 Timoteovi 2:2 Co jsi ode mne slyšel před mnohými
svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni
vyučit také jiné.
Co přijmeme od těch, co nás vyučují, máme dávat
dalším lidem (princip učednictví).
Ale ti lidé mají být věrní, spolehliví, aby nedošlo k
zneužívání (darů, učení, ….).

Učme se od těch, kteří nám mají co dát ! Áron se musel
učit od svého mladšího bratra!
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Áronova hůl, James Tissot

8) JANNÉS A JAMBRÉS
Bůh demonstroval svojí moc, ale Ďábel se nás
snaží přesvědčit, že je mocnější.
Dva faraonovi mudrci a čarodějové udělali to
samé působením démonických sil.
Vysvětlením je nám 2 Timoteovi 3:8 Jako se
Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se
i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se
zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře.
- Stavěli se proto pravdě
- Měli zvrácenou mysl
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Mojžíš a Áron u faraona, biblická ilustrace

9) ZATVRZELÉ SRDCE
Kdyby tam nebyli ti čarodějové, možná by faraon
řekl, tak si jděte, ale ti jeho mudrci ho utvrdili v
přesvědčení, že ten jejich Bůh je ten pravý, že to jejich
učení je správné a že oni musí poslouchat.
Bůh zatvrdil faraonovo srdce nikoli svévolně, ale jako
reakci na jeho tvrdohlavost.
Nejsme loutky s kterými by si Bůh pohrával, jak chce.
Deuteronomium 15:7 Když by byl u tebe nuzný -někdo ze tvých bratrů, v některé ze tvých bran ve tvé
zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, -- nezatvrzuj
své srdce a nezavírej svou ruku před svým nuzným
bratrem,…
Faraon viděl, co způsobil svými nařízeními, prosili ho
velmi naléhavě a on je nechal zmlátit.
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Z filmu Desatero přikázání

10) PRVNÍ RÁNA
Přichází soud na egyptské bohy, bůh Nilu se jmenoval Hapi – přinášel
úrodu, prosperitu.
Zde všem JWHW říká – já mám moc nad tímto bohem, když budu chtít,
zničím vaši prosperitu, úrodu, vaše bohatství.
Je v tom ale také to, že Bůh nechtěl, aby Egypťané zahynuli – rána
trvala jen 7 dní a navíc mohli získávat vodu z nově vykopaných studní
(mohl klidně udělat to, že žádná voda v Egyptě se nedala pít).
Egypťané mají problémy, do té doby je měli jen Izraelci.
Faraon se koupal v Nilu (tedy právě uctíval boha Nilu).
Musel vidět, že Áron a Mojžíš mají velkou moc, jakoby byli bohové (Bůh
jim svěřil velkou moc).
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Bůh Hapi

11) TVRDOST
22 I egyptští kouzelníci učinili tak svým tajným uměním. Faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je,
tak jak pověděl Hospodin.
23 Farao se obrátil a odešel domů, a nepřiložil srdce ani k tomu.
Když Bůh jedná v našem životě, tak vždy budou lidé, kteří nám budou říkat něco jiného, budou
zpochybňovat Boží jednání. Možná mu vysvětlili, že bůh Nilu je mocný a proměnu v krev chtěl, aby
……(Na všechno se najde vysvětlení). Dokázali také vodu proměnit v krev.
Viz. evoluce – všechna Darwinova
tvrzení byla již dávno vyvrácena,
přesto jsou nová a nová tvrzení.
Nil, současnost
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12) KREV
Zjevení Janovo 8:8 Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká
hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. Třetina moře se
obrátila v krev
Zjevení Janovo 16:4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů
vod, a objevila se v nich krev.

Ropa je svým složením velmi podobná krvi, je biologického
původu může to být pozůstatek zvířat ale i lidí před potopou.
Bible nám říká, že před příchodem Krista bude třetina moří
zničena ekologickou katastrofou, možná po nějakém
výbuchu, který uvolní podzemní naleziště.
Je to ale především demonstrace Boží moci! Bůh ještě
zasáhne zemi mocným způsobem, jen nevíme kdy a jak
přesně to bude.
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Největší ekologická katastrofa v
dějinách USA, výbuch ropné plošiny v
Mexickém zálivu 4/2010

13) OTÁZKY
-

Proč se lidé tak rychle odklání od správných učení?
Co je příčinou tohoto odklonu?
Známe nějaké příklady falešného evangelia?
Musí být konfrontace, nejde to nějako jinou cestou?
Jsme ochotni uznávat, že jsme se někde mýlili?
Učíme se od těch, kteří nám mají co dát?
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