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Anotace 

Tato diplomová práce „Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí“ (Ex 

4,21b) se zabývá tématem zatvrzení faraonova srdce v první části knihy 

Exodus (Ex 1–15). Usiluje odpovědět na otázky, co znamená „zatvrdit srdce“, 

kdo, kdy, jak a proč zatvrdil faraonovo srdce, jaké to mělo důsledky pro 

faraona (zvláště zda farao poté mohl svobodně změnit své rozhodnutí a 

realizovat je) a jaký je Bůh, který zatvrzuje (zda je nejen svrchovaný a mocný, 

ale také dobrý, moudrý a spravedlivý).  

Součástí práce je vlastní pracovní překlad, lexikální, gramatická, diachronní i 

synchronní analýza, sledování textu v kontextu Starého i Nového zákona a 

sledování dějin výkladu. Důraz je kladen na co nejpřesnější překlad 

(rozlišování tří různých hebrejských sloves a jejich významových nuancí, 

rozlišování různých slovesných kmenů stavových sloves a s tím související 

rozlišování popisu stavu a změny stavu apod.). 

Hlavním závěrem práce je, že Bůh „zatvrzením“ faraonova srdce neomezil 

jeho svobodné rozhodování, ale posílil ho, aby se i přes zvyšující se tlak „ran“ 

dokázal svobodně rozhodnout, zda se Hospodina poslechne, a aby se tak 

ukázalo, zda jeho slovně vyjádřené pokání je skutečné. 
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Summary 

This thesis "I will harden his heart, that he shall not let the people go" (Exod 

4:21b) deals with the hardening of Pharaoh's heart in the first part of the book 

of Exodus (Exod 1–15). It seeks to answer the questions of what it means 

"harden heart", who, when, how and why hardened Pharaoh's heart, what are 

the implications for Pharaoh (especially whether the Pharaoh could freely 

change his decision and implement it) and what is God who hardens someone´s 

heart (whether he is not only sovereign and powerful, but also a good, wise and 

righteous). 

This thesis includes my own translation, lexical, grammatical, diachronic and 

synchronic analysis, examination of the text in the context of the Old and New 

Testament and history of interpretation. Emphasis is placed on the most 

accurate translation (distinction of three different Hebrew verbs and their 

semantic nuances, distinction of different verb stems of stative verbs and 

distinction of description of the condition and change of the condition etc.). 

The main conclusion of this work is that God not limit Pharaoh's freedom to 

freely make decisions by "hardening" of his heart, but that he strengthened him 

that he would be able to freely decide whether to obey the Lord despite 

increasing pressure of "plagues", and in order to show whether his verbally 

expressed repentance is genuine. 
 

Keywords 

to harden someone's heart, free choice, Exodus  
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 Úvod 

 

Ex 4,21-23: 

ֹּאֶמר יְהָוה ֶאל ְֹּפִתים ֲאֶׁשר־ַשְמִתי ְביֶָדָך ַוֲעִשיָתם ִלְפנֵי ַוי ֶֹּׁשה ְבֶלְכְתָך ָלׁשּוב ִמְצַריְָמה ְרֵאה ָכל־ַהמ ־מ

ֹּו ְוֹלא יְַׁשַלח ֶאת־ָהָעם׃ ֹּה ַוֲאנִי ֲאַחזֵק ֶאת־ִלב  ַפְרע

ִֹּרי יְִשָרֵאל׃ ֹּה ָאַמר יְהָוה ְבנִי ְבכ ֹּה כ  ְוָאַמְרָת ֶאל־ַפְרע

ַֹּמר ֵאֶלי ֶֹּרָך׃ָוא ֵֹּרג ֶאת־ִבנְָך ְבכ ִֹּכי ה ֹּו ִהנֵה ָאנ ָך ַׁשַלח ֶאת־ְבנִי ְויַַעְבֵדנִי ַוְתָמֵאן ְלַׁשְלח  

 

(BHS) 

 
Hospodin dále Mojžíšovi poručil: „Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před 

faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho 

srdce a on lid nepropustí. Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: ‚Izrael 

je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. 

Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.‘  

 (ČEP) 

 

Pokyn, který tady Mojžíš dostává od Hospodina, vzbuzuje úžas, zmatek a 

úděs. Jako by to byl zcela jiný Bůh, než ten, kterého známe jako Otce Ježíše 

Krista. Vypadá to, jako by si s faraonem jen zlomyslně hrál, jako kočka s myší, 

která si možná může ještě myslet, že má šanci uniknout, ale přitom je 

bezmocná a má to už předem „spočítané“. Zdá se, že Bůh zbytečně prodlužuje 

utrpení lidu, když dává faraonovi pokyn, který vlastně nemůže splnit, i kdyby 

chtěl – a pak ho za to ještě krutě trestá (a to nejen na nevinném potomku, ale i 

na dalších  egyptských prvorozených).  

Jaký smysl má příkaz, který není možné splnit? Proč Bůh radši nevysvobodí 

svůj lid přímo? Proč je třeba vykonat všechny ty zázraky, pokud k propuštění 

Izraele nijak nepřispějí? Proč má Mojžíš žádat faraona, aby propustil lid, jestli 

mu v tom bude Hospodin zároveň zatvrzením jeho srdce bránit? Proč bude 

Hospodin faraona trestat, když farao zřejmě nemůže poslechnout? To vše se 

zdá nesmyslné a pobuřující. Nebo je to snad ve skutečnosti jinak? 

Z kontextu se zdá, že Mojžíš, který měl jindy tolik otázek a námitek, se tady 

na nic neptá a nic nenamítá, a tak nám tady porozumění nijak neusnadňuje. A o 

to víc otázek máme my. Než však začneme protestovat proti nespravedlivému a 

nepochopitelnému Bohu, pokusme se důkladně prozkoumat text (význam slov, 

mluvnici i kontext) a hledat odpovědi na otázky: 

Co znamená „zatvrdit srdce“? Skutečně to znamená, že farao nemohl 

poslechnout? 

Zatvrdil faraona skutečně Hospodin? A jestli ano, byl to jen on? 

Kdy to udělal? 



Proč to udělal? Jaké to mělo příčiny, příp. cíle? 

Jak to udělal? 

A zatvrzuje Bůh i jiné lidi? Může se to snad stát i mně? A můžu tomu nějak 

zabránit? 

A jaký je Bůh, který dělá takové věci? Je nejen mocný a svrchovaný, ale 

také dobrý a spravedlivý? Můžu mu porozumět? A můžu mu důvěřovat, nebo 

se ho mám spíš bát? 

Již předem přiznávám, že i při snaze o co nejobjektivnější zkoumání je tato 

práce zároveň pohledem zaujatým, pohledem vyznávající křesťanky, pokusem 

o teodiceu při řešení jednoho konkrétního teologického problému na jednom 

zcela konkrétním biblickém textu, a to při vědomí, že to není v první řadě Bůh, 

kdo by potřeboval, abychom ho obhajovali – to spíš my potřebujeme vědět, 

komu jsme svěřili do rukou svůj život (či zda mu ho svěřit); a jestli to 

v určitém smyslu potřebuje i On, tak spíš kvůli nám než kvůli sobě.  

Pokusím se hledat řešení, které se nespokojí s pouhým uznáním 

Hospodinovy moci (všemohoucnosti), svrchovanosti (Bůh může udělat cokoli 

už jen proto, že je to Bůh, a nikdo mu nemůže odporovat nebo ho obviňovat 

z nespravedlnosti – Ř 9,19–21) a nepochopitelnosti (Iz 55,8–9, Ř 11,33–34), 

ale které zároveň po vzoru Leibnize vezme vážně i jeho moudrost (Bůh nedělá 

nesmyslná rozhodnutí), dobrotu (Bůh nečiní zlo pro zlo, ale dopouští zlo pro 

nějaké dobro) a spravedlnost (Bůh netrestá lidi za to, co způsobil on sám). 

Věřím, že Bůh od nás nežádá slepou, fanatickou, iracionální víru, která je často 

spojena s krutostí vůči lidem, ale důvěru, která je založena na tom, co nám dal 

o sobě poznat. 

S těmito předpoklady se tedy pokusím odpovědět na výše uvedené otázky 

na základě přesvědčení Johna Wesleyho, že „živé jádro křesťanské víry je 

zjeveno v Bibli, osvětleno tradicí, oživeno osobní zkušeností a stvrzeno 

rozumem.“
1
  

 

 

                                                 
1
 Řád evangelické církve metodistické, s. 47 
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I. TEXT  

1.1. Vymezení textové jednotky  

 

Text stojící v nadpisu této práce (Ex 4,21b) je prvním výrokem o zatvrzení 

srdce v Bibli a zároveň i prvním v řadě 20 výroků týkajících se zatvrzení 

faraona (resp. i jeho služebníků či celého Izraele), které jsou koncentrovány 

v relativně krátkém úseku Písma, v rozsahu pouhých 8 kapitol (Ex 4–14, resp. 

přesněji Ex 4,21–14,17, ovšem kromě kapitol 5, 6 a 12), kde většina z nich 

(15) se nachází v rozsahu pouhých 5 kapitol (Ex 7–11, resp. přesněji Ex 7,3–

11,10). To je tedy vymezení naší textové jednotky v užším smyslu. 

Abych však násilně neohraničovala zkoumanou textovou jednotku výše 

uvedenými verši uprostřed souvislého textu a abychom zároveň mohli sledovat 

téma zatvrzení srdce v jeho souvislostech s ostatními tématy, vymezíme si 

zároveň textovou jednotku poněkud šíře, i když se nebudeme podrobně zabývat 

celým tímto textem, ale pouze jeho částmi, které s naším tématem 

bezprostředně souvisí. V širším smyslu tedy do ní zahrneme necelých prvních 

15 kapitol knihy Exodus (Ex 1,1–15,21).  

Hlavním tématem této širší textové jednotky je právě „exodus“, tedy 

„vyvedení“ (z Egypta), které dává zároveň jméno celé knize. Text je členěn a 

teologicky interpretován heslem „věřit“ (po vylíčení útisku se naznačuje obrat 

tím, že Hospodin se rozpomene na svou smlouvu s otci, a když Mojžíš 

Izraelcům ohlásí záchranu, oni mu uvěří – 4,31; slova o víře se znovu a 

s důrazem vracejí po záchraně při přechodu moře – 14,31).
2
 

Protože se však i při vymezení v užším smyslu jedná o text poměrně 

rozsáhlý, pracovní překlad bude zahrnovat jen části textu, a to jednak verše, 

které přímo zahrnují sousloví „zatvrdit srdce“ či slovo „zatvrdit (se)“, jednak 

verše, které obsahují slovo „srdce“ a týkají se faraona či jeho služebníků. Tyto 

verše budu překládat pouze v jejich nejbližším kontextu. Tam, kde je větší 

koncentrace uvedených vět, budu text překládat souvisle (bez vynechávání vět, 

které tato klíčová slova neobsahují). 

 

1.2. Hebrejský text a jeho verze  

 

V překladu jsem se soustředila pouze na text hebrejský (MT dle BHS), dále 

jsem ale brala v úvahu i jeho nejvýznamnější verze (Septuagintu a Vulgatu) a 

                                                 
2
 Rendtorff, s. 185 



14 

české překlady. Vybrané části všech tří uvedených verzí a přehled jejich 

klíčových frází s výrazem „srdce“ uvádím v příloze. 

 

1.3. Vlastní pracovní překlad a textové poznámky 

 

Ve vlastním pracovním překladu jsem usilovala o co nejpřesnější překlad i 

za cenu jisté kostrbatosti. Při překladu hebrejských sloves překládaných do 

češtiny obvykle slovesem „zatvrdit“ jsem se snažila co nejdůsledněji brát 

v úvahu kmen těchto sloves (Q, Pi či Hi) a to, že se jedná o slovesa stavová (2 

z nich tvarem i významem, 1 z nich významem), a dala jsem přednost 

doslovnějšímu překladu, a to i při vědomí, že tato hebrejská slovesa jsou 

považována ve spojení se slovem „srdce“ za synonymní
3
 a že sousloví 

„zatvrdit srdce“ je chápáno jako idiom, tedy ustálené spojení slov, které má 

význam neodvoditelný přímo z jeho jednotlivých slov. Důvody těchto 

rozhodnutí vysvětlím později v kapitolách týkajících se lexikální a gramatické 

analýzy. Pokud se jedná o správná rozhodnutí, věřím, že to (spolu se 

sledováním výroků s těmito souslovími v kontextu) může napomoci i lepšímu 

porozumění tomu, co to vlastně s faraonovým srdcem dělo. Tučným písmem 

zdůrazňuji slova či fráze, která se v textech častěji opakují a kterým se později 

budu věnovat podrobněji (klíčová slova či fráze).  

 

První předpověď zatvrzení (Ex 4,21–23) 

A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Když půjdeš, aby ses vrátil do Egypta, hleď, 

na všechny ty zázraky, které jsem vložil do tvé ruky; a učiníš je před 

faraonem. A já, já posílím faraonovo srdce, a nepropustí ten lid. A řekneš 

faraonovi: Tak praví Hospodin: Můj syn, můj prvorozený je Izrael. A řekl 

jsem ti: Propusť mého syna
1
 a bude mi sloužit. A odmítl jsi ho propustit. 

Hle, já zabiju tvého syna, tvého prvorozeného.“ 

Ex 4,23: 
1 

LXX – τον λαον μου (můj lid) místo ֶאת־ְבנִי (mého syna) 

 

Druhá předpověď zatvrzení (Ex 7,1–5) 

A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Hleď, dal jsem tě za Boha faraonovi, a Áron, 

tvůj bratr, bude tvůj prorok. Ty budeš mluvit* vše, co ti přikážu, a Áron, tvůj 

bratr, bude mluvit k faraonovi, ať propustí
1
 syny Izraele ze své země. A já, já 

upevním faraonovo srdce a rozmnožím svá znamení a své zázraky v zemi 

egyptské. A neposlechne vás farao. A dám svou ruku na Egypt a vyvedu své 

zástupy, svůj lid, syny Izraele ze země
2
 egyptské skrze veliké soudy

3
. A 

                                                 
3
 dle Forda (s. 12) a C. Webera není žádný zjistitelný rozdíl mezi těmito slovy či v jejich 

užití – cit. dle McAffeeho, který s tímto názorem nesouhlasí (s. 336)  
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poznají Egypťané
4
, že já jsem Hospodin, když vztáhnu svou ruku na Egypt a 

vyvedu
5
 syny Izraele z jejich středu.“ 

7,2: * LXX, V – vkládá „mu“ 

  
1 

T – ויׁשלח místo ְוִׁשַלח (waw consec. pf místo nar.) 

7,4: 
2 

T –  ֵמֶאֶרץ místo   ֶאֶרץׅממׅ 

 
3 

SaP –  ִָטיםְבׅמְׁשפ  („skrze soudy“) místo ִבְׁשָפִטים („skrze tvrdé soudy, 

tresty“) 

7,5: 
4 
SaP, LXX – כל ִמְצַריִם („všichni Egypťané“) místo ִמְצַריִם („Egypťané“) 

 
5 

SaP – vloženo ַעׅמי („můj lid“) do ֶאת־ְבנֵי־יְִשָרֵאל 

 

Hospodinova znamení, zázraky a rány a zatvrzení faraona (Ex 7,8–11,10) 

a/ první znamení – hůl proměněná v draka (Ex 7,8–13) 

Ex 7,11–13: A zavolal také* farao mudrce a čaroděje a učinili také oni, 

egyptští kouzelníci, svými triky totéž. A hodili každý svou hůl a staly se draky 

a pohltila Áronova hůl jejich hole. A bylo silné faraonovo srdce a neposlechl 

je, jak mluvil Hospodin. 

7,11: *LXX, SyP – vynechává „také“ 

 

b/ první „rána“ – voda proměněná v krev (Ex 7,14–25) 

Ex 7,14: A řekl
1
 Hospodin Mojžíšovi: „Těžké (nepohyblivé) je faraonovo 

srdce, odmítl propustit ten lid.“ 

7,14: 
1 
SaP – ַויְַדֵבר („a mluvil“) místo ֹּאֶמר  (“a řekl„) ַוי

 

Ex 7,21–23: A ryby, které byly v Nilu, uhynuly a zapáchal Nil a nemohli 

Egypťané pít vodu z Nilu a byla ta krev v celé egyptské zemi. A učinili tak i 

egyptští kouzelníci svými triky
1
 a bylo silné faraonovo srdce a neposlechl je, 

jak mluvil Hospodin. A obrátil se farao a vešel do svého domu a nepřiložil 

své srdce ani k tomu. 

7,22: 
1 
SaP – ְבַלֲהֵטיֶהם místo ְבָלֵטיֶהם („svými triky“) – obdobné výrazy 

 

c/ druhá „rána“ – žáby (Ex 7,26–8,11, resp. 8,1–15) 

Ex 8,11: A viděl farao, že nastala úleva, a učinil těžkým (nepohyblivým)
1
 

své srdce a neposlechl je, jak mluvil Hospodin. 

8,11: 
1 

SaP – ַויְַכֵבד (nar. Hi) místo ְוַהְכֵבד (inf. Hi); podle Proppa je MT jako 

nejtěžší čtení pravděpodobně správný
4
 

 

d/ třetí „rána“ – komáři (Ex 8,12–15, resp. 8,16–19) 

Ex 8,14–15: A učinili tak i kouzelníci svými triky
1
, aby vyvolali ty komáry, 

a nemohli. A byli ti komáři
2
 na lidech i na dobytku. A řekli ti kouzelníci 

                                                 
4
 Propp, s. 296 
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faraonovi: „To je prst Boží*.“ A bylo silné faraonovo srdce a neposlechl je, 

jak mluvil Hospodin. 

8,14: 
1 
SaP – ְבַלֲהֵטיֶהם místo ְבָלֵטיֶהם (viz výše) 

   
2 

SaP, LXX – ַהׅכׅנים místo ם  (pravopisné varianty) ַהׅכנׇּ

8,15: * nebo „bohů“ 

 

e/ čtvrtá „rána“ – mouchy (Ex 8,16–28, resp. 8,20–32) 

Ex 8,27–28: A učinil Hospodin podle slova Mojžíšova a odňal ty mouchy 

od faraona, od jeho služebníků
1
 a od jeho lidu; nezůstala ani jediná. A učinil 

těžkým (nepohyblivým) farao své srdce také tentokrát a nepropustil ten lid. 

8,27: 
1 
SaP, LXX, SyP, T

J
, V – ּוֵמֲעָבָדיו místo ֵמֲעָבָדיו (vlož. spojka „a“) 

 

f/ pátá „rána“ – dobytčí mor (Ex 9,1–7) 

Ex 9,6–7: A učinil Hospodin tu věc nazítří a uhynul všechen dobytek 

egyptský a z dobytka synů Izraele neuhynul ani jeden kus. A poslal
1
 farao, a 

hle, neuhynul z dobytka Izraele
2
 ani jeden kus. A bylo těžké (nepohyblivé) 

faraonovo srdce a nepropustil ten lid. 

9,7: 
1 

LXX – ιδων δε („Vida“) místo ַויְִׁשַלח („A poslal“) 

 
2 

SaP, LXX, SyP, T
Ms

, T
J
 יְִשָרֵאל místo (“synů Izraele„) ְבנֵי־יְִשָרֵאל – 

(„Izraele“) 

 

g/ šestá „rána“ – vředy (Ex 9,8–12) 

Ex: 9,11–12: A nemohli se ti kouzelníci postavit před Mojžíše pro vředy, 

neboť byly vředy na kouzelnících
1
 a na všech Egypťanech

2
. A posílil 

Hospodin faraonovo srdce a neposlechl je, jak mluvil Hospodin 

k Mojžíšovi*. 

9,11: 
1 
 (pravopisná odchylka‚ בַחרʹ tak L, mnohé Mss Edd – ַבֲחְרֻטם ִם

   
2 

2 Mss, LXX, V – vloženo ֶאֶרץ („zemi“) do ּוְבָכל־ִמְצָריִם 

9,12: * LXX, V – vynechává 

 

h/ sedmá „rána“ – krupobití (Ex 9,13–35) 

Ex 9,13–21: A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vstaň brzy ráno a postav se před 

faraonem a řekneš mu: Tak praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, a 

bude mi sloužit. Neboť tentokrát já pošlu všechny své rány na
1
 tvé srdce a 

na tvé služebníky i tvůj lid
2
, abys poznal, že není nikdo jako já na celé zemi. 

Kdybych teď vztáhl svou ruku a zasáhl
3
 tebe a tvůj lid morem, byl bys 

vyhlazen ze země. Ale kvůli tomu jsem tě postavil, abych ti ukázal svou moc a 

aby se vyprávělo o mém jménu po celé zemi. Ty stále jednáš zpupně s mým 

lidem a nepropouštíš je. Hle, já spustím zítra touto dobou velmi těžké 

krupobití, jakému nebylo podobné v Egyptě ode dne
4
 jeho založení až dosud. A 

teď pošli, nech odvést do bezpečí svůj dobytek a vše, co máš na poli. Všichni 
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lidé a dobytek, co se bude nacházet na poli a nebude shromážděno do domu, 

spadne na ně to krupobití a zemřou.“ Kdo se bál Hospodinova slova 

z faraonových služebníků, nechal utéct *své služebníky a* svá stáda do domů. 

A kdo nepřiložil své srdce ke
5
 slovu Hospodinovu, nechal své služebníky a 

svůj dobytek na poli.                                         

9,14: 
1 
SaP – ַעל místo ֶאל (oboje „na“) 

   
2 

LXX – και των θεραποντων σου και του λαου σου („na srdce tvých 

služebníků a tvého lidu“) místo ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך (na tvé služebníky i tvůj lid) 

9,15: 
3 
SaP – ְוַאֶכה (waw consec. pf.) místo ָוַאְך (nar. hi) – srov. LXX 

9,18: 
4 
SaP – למיום místo ֹּום  (pravopisná odchylka) ְלִמן־ַהי

9,20: * LXX – vynechává 

9,21: 
5 
SaP – ַעל („na“) místo ֶאל („na, ke“) 

 
Ex 9,34–35: A viděl farao, že přestal déšť a krupobití a hromy, A dál hřešil 

a učinil těžkým (nepohyblivým) své srdce, on i jeho služebníci. A bylo silné 

faraonovo srdce a nepropustil syny Izraele, jak mluvil Hospodin skrze 

Mojžíše. 

 

i/ osmá „rána“ – kobylky (Ex 10,1–20) 

Ex 10,1–2: A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi, neboť já, já jsem 

učinil těžkým (nepohyblivým) jeho srdce i srdce jeho služebníků, abych 

učinil
1
 tato svá znamení v jeho středu

2
 a abys vyprávěl do uší svého syna a 

syna svého syna
3
 o tom, co jsem dokázal v Egyptě, a o mých znameních, 

která jsem učinil mezi nimi, a poznáte, že já jsem Hospodin
4
.“ 

10,1: 
1 

LXX – εξης επελθη („postupně nastala“) místo ִׁשִתי (dosl. „položil, 

vložil“) 

   
2 

LXX – επ΄ αυτους („na nich“) místo ֹּו  ,SyP, T ,(“v jeho středu„) ְבִקְרב

T
J
 suffix plurálu 

10,2: 
3 

LXX – διηγησησθε εις τα ωτα των τεκνων υμων και τοις τεκνοις των 

τεκνων υμων („přesně informovali do uší…“) místo ְתַסֵפר ְבָאזְנֵי ִבנְָך ּוֶבן־ִבנְָך 

(„vyprávěl…“) 

   
4 

SaP: יְהָוה ֱאלֵֺהיֶכם (Hospodin, váš Bůh) místo יְהָוה 

 
Ex 10,19–20: A změnil Hospodin vítr na velmi silný západní a odnesl 

kobylky a vrhl je do Rákosového moře. Nezůstala ani jediná kobylka na celém 

území Egypta. A posílil Hospodin faraonovo srdce a nepropustil syny 

Izraele. 

 

j/ devátá „rána“ – temnota (Ex 10,21–29) 

Ex 10,25–27: A řekl Mojžíš: „Ty dáš do naší ruky
1
 oběti a celopaly a 

připravíme je Hospodinu, našemu Bohu. A náš dobytek půjde s námi, 
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nezůstane ani kopyto, neboť z nich vezmeme, abychom sloužili Hospodinu, 

našemu Bohu. A my nevíme, čím budeme sloužit Hospodinu, dokud tam 

nepřijdeme.“ A posílil Hospodin faraonovo srdce a nechtěl je propustit. 

10,25: 
1 

mnohé Mss בידינו, LXX (V) ημιν („do našich rukou“) místo ְביֵָדנּו 

(„do naší ruky“) 

 

k/ shrnutí cyklu 9 „ran“ (Ex 11,1–10) 

Ex 11,9–10: A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Neposlechne vás farao, aby se 

rozmnožily mé* zázraky v zemi egyptské.“ A Mojžíš a Áron učinili všechny 

ty* zázraky před faraonem. A posílil Hospodin faraonovo srdce a 

nepropustil syny Izraele ze své země. 

11,9: * LXX – znamení a  

11,10: * LXX – znamení a 

 

Zasvěcení prvorozených (Ex 13,1–16) 

Ex 13,14–16: A stane se, že se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, řka: „Co to 

znamená?“ A řekneš mu: „Silnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta, 

z domu služebníků. A stalo se, že se upevnil (zatvrdil) farao, aby nás 

nepropustil, a pobil Hospodin všechny prvorozené v zemi egyptské, od 

prvorozeného člověka po prvorozené dobytka; proto já obětuji Hospodinu 

všechny samce otvírající lůno a všechny své prvorozené syny vykupuji. A 

bude to znamením na *tvé ruce* a čelenkou mezi tvýma očima, protože 

silnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta.“ 
* 
SaP – pl.  

 

Pronásledování Izraelců Egypťany (Ex 14,1–14)  

Třetí předpověď zatvrzení 

Ex 14,1–8: A mluvil Hospodim k Mojžíšovi, řka: „Mluv k synům Izraele, 

ať se obrátí a utáboří před Pí Chírótem*, mezi Migdólem a mořem, před Baal 

Sefónem, naproti němu. Utáboříte se u moře. A řekne** farao o synech 

Izraele: Bloudí v zemi, zavřela se nad nimi pustina. A posílím faraonovo 

srdce a bude je pronásledovat a oslavím se na faraonovi a na celém jeho 

vojsku a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“ A učinili tak. A bylo 

oznámeno králi Egypta, že utekl ten lid. A obrátilo se srdce faraona a jeho 

služebníků proti lidu a řekli: „Co jsme to učinili, že jsme propustili Izrael, 

aby nám nám nesloužili?“ A zapřáhl svůj vůz a svůj lid vzal s sebou. A vzal 

šest set vybraných vozů a všechny vozy Egypta a velitelé byli na každém. A 

posílil Hospodin srdce faraona, krále Egypta, a pronásledoval syny Izraele a 

synové Izraele vyšli v ruce zdvižené. 

* LXX – před dvorcem 

** LXX
B 

–
 
svému lidu
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Přechod přes moře (Ex 14,15–31)             

Ex 14,15–18: * A řekl Hospodin Mojžíšovi: „Co ke mně křičíš? Mluv 

k synům Izraele, ať táhnou dál. A ty zvedni svou hůl a vztáhni svou ruku nad 

moře a rozpolti je, ať projdou synové Izraele prostředkem moře po suchu. A já, 

hle, posiluji srdce** Egypťanů a půjdou za nimi a oslavím se na faraonovi a 

na celém jeho vojsku, na jeho vozech a na jeho jezdcích. A poznají Egypťané, 

že já jsem Hospodin, až se oslavím na faraonovi, na jeho vozech a na jeho 

jezdcích.“ 

* SyP – vkládá „Mojžíš volal k Hospodinu“ 
** LXX – vkládá „faraona a všech“ 

 

1.4. Klíčová slova (lexikální analýza) 

1.4.1. Srdce (ֵלָבב/ֵלב) 

 

Srdce zaujímá ve víře různých národů odedávna ústřední místo.
5
 Jeho 

chápání v Indii, ve starém Řecku, v Číně, v židovství, křesťanství a islámu i 

v egyptském náboženství připomínají např. Becker a Lurker.
6
 Lurker také 

připomíná, že ve středověku se srdce stávalo stále víc symbolem lásky, a to jak 

v profánním, tak i v náboženském smyslu.
7
 V Písmu je „srdce“ nejčastějším 

antropologickým výrazem.
8
  

SZ používá ve významu „srdce“ dvě slova – ֵלב a ֵלָבב. Mezi nimi není žádný 

zřejmý sémantický rozdíl – jeví se naprosto synonymní a vzájemně 

zaměnitelná, ale zdá se, že ֵלב bylo užíváno více ve starším období (JEP užívá 

téměř výhradně ֵלָבב ,(ֵלב později (v deuteronomicko-deuteronomistických 

kruzích a chronistických dějinách). Ve SZ se slovo ֵלב/ ֵלָבב   objevuje 853x, a to 

ve všech knihách SZ kromě Mi a Abk, resp. v hebrejských částech SZ ֵלב
 
596x 

a ֵלָבב
 
249x, v aramejských částech ֵלב

 
1x a ֵלָבב

 
7x.

9
 V Ex se ֵלב objevuje 46x (z 

toho 22x v Ex 4–14), 1 ֵלָבבx (14,5); J zřejmě užívá jen ֵלב, E ֵלָבב.
10

 

Obě slova pocházejí ze společného semitského kořene *libb. Jakob Barth 

odvozuje substantivum (původně libāb) od intranzitivního slovesa, které není 

dosvědčeno a kterému Ludwig Koehler dává význam „tepat, bušit, tlouci, bít“ 

(ang. throb).
11

 Hebrejské sloveso s kořenem לבב (s významem v ni „nabýt 

                                                 
5
 Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 244 

6
 Becker, s. 275, Lurker: Slovník symbolů, s. 477–478  

7
 Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 245 

8
 Waltke [online] (cit. 1. 4. 15) URL: http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-

evangelical-dictionary/heart.html  
9
 Fabry, in TDOT, vol. VII, s. 407  

10
 Stolz, in TLOT, vol. II, s. 638 

11
 Fabry, in TDOT, vol. VII, s. 400 

http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/heart.html
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/heart.html
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rozumu“, v pi „připravit o rozum“, příp. „připravit srdíčka“)
12

 je denominativní 

sloveso od substantiva ֵלב. 

Zřejmě nejsystematičtější přehled významů slov ֵלָבב/ֵלב nabízí Fabry.
13

 Pro 

potřeby vlastní práce jej uvádím v mírně upravené podobě (s přihlédnutím 

k ostatním zdrojům): 

1/ v doslovném významu: „srdce“ jako tělesný orgán, příp. vzhledem 

k tehdejší absenci přesnějších anatomických znalostí spíše hruď
14

 

2/ v přeneseném významu: 

a/ střed, příp. nitro, vnitřek (např. stromu –  ְבֵלב ָהֵאָלה – 2S 18,14), příp. s 

konotací nepřístupné hloubky či nedosažitelné výše
15

ְבֵלב  ,Jon 2,4 – ִבְלַבב יִַמים)  

  (Dt 4,11 – ַהָשַמיִם 

b/ osobní identita, osobnost či vnitřní podstata člověka, zdroj uvědomělé 

činnosti, podobně jako נֶֶפׁש (duše) či  ַרּוח (duch),
16

 i když je nelze zcela ztotožnit 

(člověk má srdce, ale je živou duší – Ex 2,7); F. Stolz k paralelním výrazům 

řadí dále ֶקֶרב (nitro), ָכֵבד (játra) a ְכָליוׄת (ledviny);
17

 „srdce“ může stát místo 

osoby, příp. být nahrazeno osobním zájmenem (Ž 27,3);  člověk je takový, jaké 

je jeho srdce;
18

 pokud nejde o tělesný orgán, srdce nikdy nemůže být připsáno 

zvířatům, na rozdíl od duše nebo ducha
19

 (Gn 2,19 – duše; Kaz 3,19 – duch)  

c/ vitální centrum – „srdce“ je v představách se životem spojeno jak 

fyzickým, tělesným způsobem (byť představy o fyziologii jsou poněkud vágní 

– „srdce“ může být posilněno jídlem – Sd 19,5), tak ve smyslu duchovním (má 

být střeženo, protože z něj vychází život – Př 4,23) 

d/ afektivní centrum – „srdce“ je (vedle dalších tělesných orgánů, jako jsou 

střeva či játra) sídlem nejrůznějších emocí, které se často navenek projevují i 

prostřednictvím změny tělesných funkcí (dýchání, tepu srdce apod.) 

e/ noetické centrum – „srdce“ je sídlem vyšších kognitivních funkcí (ne 

smyslového poznání, ale myšlení, představování, paměti, pozornosti, 

moudrosti); „mluvení v srdci“ nebo „k srdci“ (Gn 17,17) se týká skrytých 

myšlenek, které člověk nechce sdělovat (resp. nesděluje) navenek, ale Bůh je 

zná (Ž 139,1–4) 

                                                 
12

 Pípal, s. 78 
13

 Fabry, in TDOT, vol. VII, s. 411–436 
14

 viz Abšalómovo přežití třikrát probodnutého srdce (2S 18,14)  
15

 Waltke [online] (cit. 1. 4. 15) URL: http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-
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 Novotný, s. 959 
17

 Stolz, in TLOT, vol. II, s. 640 
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 Jacob, in Allmen (ed.), s. 45 
19

 Marais [online] (cit. 1. 4. 15) URL: 
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f/ volní centrum – „srdce“ je sídlem volních procesů a vlastností (řídící 

síly, plánování, rozhodování, úsilí, odvahy), řídícím centrem celku, ovládá 

veškerou činnost osoby
20

 

g/ náboženská a etická oblast – „srdce“ je místem Božího vlivu na člověka 

(Bůh srdce naklání – Př 21,1, vkládá do srdce moudrost – 1Kr 10,24 – či určité 

záměry – Ezd 7,27), sídlem svědomí – i když hebrejština pro něj nemá vlastní 

výraz, výčitky svědomí se projevují „bitím“ či „ránou“ srdce (1S 24,6, 2S 

24,10), schopnosti rozlišovat dobro od zla (1Kr 3,9), ctností a neřestí 

(moudrost – Př 2,10, nadutost – Př 21,4); na tabuli srdce mají být zapsány Boží 

příkazy (Př 7,3), je tam však zapsán i hřích (Jr 17,1) 

Bůh lidské srdce utvořil (Ž 33,15), zkoumá je (Ž 17,3) a zná je (Ž 139,23). I 

lidé však mohou do určité míry poznat, co je v srdci druhého člověka: „Jako se 

na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku“ (Př 27,19) – skrze řeč a 

jednání. Je tu však také možnost nesouladu mezi tím, co je skryto v srdci, a 

tím, co se projevuje navenek (je možné Boha ctít rty, zatímco srdce je daleko 

od něj – Iz 29,13); proto Bůh při vyběru budoucího krále nehledí na to, co má 

před očima, ale na srdce – 1Sa 16,7. A je tu také možnost konfliktu uvnitř 

lidského srdce (mezi tím, co by člověk konat měl, a tím, co konat chce) – proto 

Bůh vyžaduje, aby ho člověk miloval (Dt 6,5), chodil před ním (1Kr 2,4), 

zachovával jeho ustanovení (Ž 119,69) a sloužil mu (1Sa 12,20), ale také 

důvěřoval mu (Př 3,5) celým srdcem. 

Lidské srdce se může měnit – může se zatvrdit, ale může také změknout 

(2Kr 22,19), dokonce se rozpustit jako voda (Joz 7,5) či vosk (Ž 22,15). Tvrdé, 

kamenné či zarputilé srdce se nepodřídí Boží vůli. Na jeho požadavky 

nereaguje ani srdce obalené tukem (Iz 6,10) či neobřezané (Jr 9,26). Bůh má 

však nad srdcem moc – tříbí je (Ž 26,2), může je naklánět, kam chce (Př 21,1), 

může někomu něco vložit do srdce (Ezd 7,27), může je měnit v negativním i 

pozitivním směru, může člověka ranit pomateností srdce (Dt 28,28), může 

srdce zatvrdit i dát místo srdce kamenného srdce masité (Ez 11,19, 36,26).  

Lidské srdce je podle svědectví Písma nejlstivější a nevyléčitelné (Jr 17,9), 

Bůh však dá lidem nové srdce a nového ducha a učiní, že se budou řídit jeho 

nařízeními a zachovávat jeho řády (Ez 36,26–27). Je třeba, aby se naplnila sz 

zaslíbení, ale i výzvy z Jr 24,7, 31,33, Ez 11,19–20, 18,31, 36,26–27. 

Obnovení srdce je úkol daný člověku (Ez 18,31) a zároveň i Boží dar (Ez 

36,26), podobně jako obřízka srdce (Dt 10,16, 30,6). Je třeba navrátit se k 

Bohu celým srdcem (Jl 2,12). Správný postoj začíná zkroušeným a zdeptaným 

srdcem (Ž 51,19) a touhou po stvoření čistého srdce Bohem (Ž 51,12). 

SZ však hovoří také o Božím srdci (26x) jako sídle jeho citů (Gn 6,6), 

myšlení (Jr 7,31) a vůle (Ž 33,11). Jeho srdce se stává výrazem jeho povahy, 
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 Banwell, in Douglas (ed.), s. 965 
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která odmítá krutost, a normou pro lidské jednání; jeho plán týkající se soudu 

nemůže být charakteristickým rysem jeho srdce (Pl 3,33); když Bůh vykonává 

soudy, koná „dílo jemu nevlastní, práci jemu cizí“ (Iz 28,21). 

Podobně jako ve SZ je i v NZ „srdce“ (καρδια) sídlem rozumu, citů i vůle, 

ústředním orgánem vnitřního života člověka, orgánem náboženského, a tudíž i 

mravního života,
21

 sídlem fyzické životní síly, souhrnným označením celé 

vnitřní bytosti člověka (na rozdíl od vnější stránky), reprezentuje osobu.
22

 NZ 

však na rozdíl od SZ mnohem více zdůrazňuje, že srdce musí být proměněno, 

aby mohlo milovat Boha a bližního. Do srdce je sice vepsáno dílo zákona 

(svědomí – Ř 2,15), ale z téhož srdce vycházejí zlé myšlenky, skutky a slova 

(Mk 7,21). Do srdcí těch, kdo byli ospravedlněni z víry, je vylita Boží láska (Ř 

5,1–5), přebývá tam Kristus skrze víru (Ef 3,17) a Boží pokoj bude střežit 

jejich srdce i mysl v Kristu Ježíši (Fp 4,7). 

Obrazné používání slova „srdce“ nemá ve všech jazycích stejný smysl.
23

 

Zatímco v běžné češtině vyvolává vlastně jen (nebo přinejmenším převážně) 

citové představy,
24

 viděli jsme, že v hebrejštině má význam mnohem širší. 

Přestože srdce bývá v Bibli považováno za sídlo rozumu, citů i vůle, obecně 

platí, že Písmo umísťuje centrum psychiky o stupeň níže než obvyklá 

moderní mluva,
25

 která myšlení a vůli spojuje s hlavou a city se srdcem 

(zatímco Písmo někdy city spojuje se střevy – Jr 4,19, játry – Pl 2,11, příp. 

s ledvinami – Př 23,16), příp. mluva vědecká, která myšlení a vůli spojuje 

s šedou mozkovou kůrou (neokortexem; vůli konkrétně s čelním lalokem) a 

emoce s podkořím (limbickým systémem), takže se pak mluví dokonce o dvou 

typech inteligence – emoční a racionální.
26

 

Má-li Bůh nad srdcem moc, jak bylo řečeno výše, pak to vzbuzuje různé 

otázky a pochybnosti: Je lidská vůle svobodná? A je Bůh, který naklání lidské 

srdce ke zlému a zatvrzuje ho, dobrý a spravedlivý? 

 

Překlady 

1/ Septuaginta a Vulgata 

V naší úže vymezené textové jednotce (Ex 4,21–14,17) se ֵלב objevuje 22x a 

 1x (14,5)‚v šíře vymezené textové jednotce (Ex 1,1–15,21) navíc jen 1x ֵלָבב

                                                 
21
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Baumgärtel, Behm, in Kittel (ed.), s. 96 
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 Léon-Dufour, s. 473 
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 PSJČ, SSJČ, SSČ, hesla Srdce [online] (cit. 1. 4. 15) URL: 
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(4,14). Zatímco obecně LXX překládá ֵלב/ ֵלָבב   obvykle jako καρδια (718x), ale 

také jako διανοια (51x), ψυχη (27x), νους (12x), φρην (7x), στετος (3x), 

φρονησις (2x), ενδεια (1x), επιθυμια (1x), ευφροσυνη (1x) a ὁμονοια (1x),
27

 

v naší textové jednotce se kromě obvyklého καρδια objevuje jen 1x νους (7,23) 

a 1x διανοια (9,21); v Ex 4,14 je řecký výraz pro „srdce“ vynechán úplně. 

Vulgata v námi vymezené textové jednotce (v užším i širším smyslu) výraz pro 

„srdce“ 1x vynechává (9,21), resp. z v. 9,34 přesouvá výraz pro „zatvrzení“ do 

v. 9,35, ale ke 2 výrazům pro zatvzení přikládá jen 1x cor (z V při překladu do 

češtiny vychází i Hejčl, který tady postupuje podobně); jinak V ֵלב/ ֵלָבב  vždy 

překládá jako cor.  

 

2/ České překlady 

Pípalův Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu nabízí pro překlad 

slova ֵלב/ ֵלָבב  výrazy „srdce, mysl, mínění, rozhodnost, rozum, svědomí (sídlo 

myšlení, rozumu, představ, moudrosti, citů, vnitřního života)“.
28

 České 

překlady v námi vymezené textové jednotce (v užším i širším smyslu) obvykle 

překládají ֵלב/ ֵלָבב   jako „srdce“; výjimkou je B21, která překládá fráze volněji 

(4,14: „mít velikou radost“; 4,21, 7,3, 9,12, 10,20.27, 11,10: „hrdost“; 

7,13.14.22, 8,11.15.28, 9,7.14.34.35, 10,1: vynechává výraz pro srdce; 

14,4.8.17: „odhodlání“). Ve spojení „přiložit srdce“ některé české překlady 

nahrazují výraz „srdce“ výrazem „pozornost“ (JB, Hejčl, Sidon – 7,23), příp. 

ho vynechávají (ČRP, Hejčl, Šrámek – 9,21); JB dále vynechává „srdce“ ve 

v. 9,14, Šrámek ve vv. 4,14 („zaraduje se“) a 7,23 a ve v. 14,5 nahrazuje výraz 

„srdce“ výrazem „stanovisko“. Sidon ve v. 9,7 vynechává celou frázi o 

zatvrzení srdce (zřejmě nedopatřením, protože na protější straně v hebrejském 

textu nechybí). Nejvolněji z prostudovaných českých překladů překládá (či 

spíše parafrázuje) všechny fráze SNC. 

 

3/ Anglické překlady 

Anglické překlady obvykle překládají ֵלב/ ֵלָבב  jako „srdce“. Houtman tento 

výraz vynechává ve větách, kde je v původním textu subjektem farao či jeho 

srdce. Janzen navrhuje v určitých souvislostech překládat ֵלב/ ֵלָבב   jako 

„resolve“ – 4,21, 7,13.22, 8,19, 9,12.35, 10,20.27, 11,10, 14,48.17), ve v. 7,3 

jako „feelings“, jinde jako „heart“.  

 

Shrnutí 

To, co je společné všem výše uvedeným významům výrazu „srdce“ (bodům 

a–f), je to, že srdce i to, co je v něm (ať v srdci člověka, či v srdci moří), je 
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skryté lidským zrakům, je to však zjevné zrakům Božím. To, co je společné 

bodům b–f, se týká srdce člověka, konkrétně skryté motivace (odvozeno od 

slova „moveo“ – „pohybovat, uvádět v činnost, pohánět“
29

) jeho zjevného 

jednání (včetně řeči), příp. jazykem psychologie vůle jako „souboru 

psychických procesů a vlastností, které řídí jednání a dosahování cílů.“
30

 Tyto 

volní procesy v sobě integrují několik rovin: rovinu imaginace (představ o cíli 

a možném řešení), rovinu energetickou (potenciál energie nutné k dosažení 

cíle), rovinu potřeb, rovinu kognitivní (zvážení prostředků k dosažení cíle) a 

rovinu emoční (každá emoce je popudem k určitému jednání). Zatímco emoce 

dodávají racionálnímu myšlení energii a informace (emoční hodnocení), 

racionální uvažování tříbí a někdy vetuje emoční signály (racionální hodnocení 

a rozhodování).
31

 Tyto roviny nápadně připomínají významy biblického pojmu 

„srdce“. Mezi volní vlastnosti pak patří také rozhodnost, vytrvalost (až 

tvrdohlavost) a statečnost. 

V „srdci“ člověka se nacházejí jeho motivy náboženské i nenáboženské, 

emocionální (rovněž odvozeno od slova „moveo“) i rozumové, to, co požaduje 

zákon (svědomí), i hřích, záměry (cíle) člověka i (v emocích skrytá) energie 

potřebná k jejich uskutečnění; k „srdci“ člověka mluví Bůh a naklání je 

určitým směrem; v něm se rozhoduje o tom, čemu člověk při rozhodování o 

svém budoucím jednání bude věnovat pozornost (k čemu „přiloží své srdce“); 

v něm člověk dodatečně posuzuje své jednání a příp. cítí výčitky svědomí (jeho 

„srdce ho bije“). Jaké je srdce člověka, jaké jsou jeho motivy, důvody jeho 

jednání či hodnoty, jimž věnuje svou pozornost a své úsilí, takový je člověk 

sám. 

 

Srdce v egyptském náboženství  

Srdce je antropologický pojem důležitý i pro egyptské náboženství. 

Podle něj si otec bohů Ptah vytvořil svět nejdříve ve svém srdci a teprve 

potom mu svým stvořitelským slovem propůjčil podobu. 

Také pro Egypťany bylo „srdce“ střediskem všech duchovních pohnutek, 

sídlem rozumu, citu a vůle a symbolem života. Bez tohoto centrálního orgánu 

nebyl pro ně myslitelný posmrtný život, a tak zatímco všechny ostatní orgány 

byly při balzamování z těla odstraněny, srdce zůstalo na svém místě,
32

 resp. 

bylo v preparované mumii uloženo spolu s amuletem v podobě skaraba. Jeho 

zvážení při soudu určovalo zásvětní osud člověka.
33

 Larsson připomíná 

egyptskou lidovou víru, že zlé srdce je těžké a předčí vahou misku pravdy a 
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spravedlnosti, často reprezentovanou pírkem. Pak je hozeno příšeře a ta je 

zhltne.
34

 

Zatímco v biblické hebrejštině a ostatních starověkých semitských jazycích 

jsou fráze ve významu „zatvrdit srdce“ spíše neobvyklé, starověká egyptština 

obsahuje několik výrazů podobného významu. Wilson připomíná mn ib, dosl. 

„pevného srdce“, znamenající „stálý, vytrvalý, tvrdohlavý, svéhlavý, vzpurný“ 

(ang. constant, persevering, obstinate, headstrong, defiant), rwd ib, dosl. 

„tvrdého srdce“, znamenající „vytrvalý, statečný, nepoddajný“ (ang. 

persistent, stout-hearted, unyielding), nht ib, dosl. „silného srdce“, 

znamenající „být odvážný, sebejistý“ (ang. be courageous, confident), a dns ib, 

dosl. „těžkého srdce“, znamenající „zdrženlivý“ (ang. reticent).
35

 

Shupak
36

 se táže po možném egyptském původu idiomů „silné srdce“ a 

„těžké srdce“, které se mimo Ex v biblické hebrejštině téměř nevyskytují, a 

uvádí, že egyptské výrazy, jejichž biblickými ekvivalenty jsou člověk 

„těžkého“, „tvrdého“ či „silného srdce“, mají v antickém Egyptě pozitivní 

význam a popisují příkladné a chvályhodné jednání. Dva z nich poté, co byly 

přejaty do biblického jazyka, tento svůj původní pozitivní význam ztratily. 

Egyptským ekvivalentem hebrejského idiomu כבד ֵלב je dle Štrby dns ib, 

„rozumně uvažující“, doslova „(mající) těžké srdce“; výraz popisuje člověka, 

který se ovládá a dovede „držet jazyk za zuby“. Idiomu חזק ֵלב podle něj 

odpovídá egyptské sousloví shm ib, „(člověk mající) statečné, odvážné 

srdce“, který nepodlehne svým slabostem. Srdce je i podle egyptských 

představ orgánem, který ve světě zprostředkovává Boží vůli, ale v egyptských 

textech není doloženo, že by Bůh zatvrzoval srdce. Opakované vyjádření, že 

Bůh zatvrzuje faraonovo srdce, je tak podle Štrby zdiskreditováním víry 

v božský charakter srdce. Biblický autor využil bohatství egyptské tradice, aby 

poukázal na svrchovanost Boha Izraele. 

Podle Fabryho
37

 egyptský idiom „spolknout něčí srdce“ vyjadřuje jak 

rozvážnost, tak tvrdost (či pevnost) srdce; mít nad sebou kontrolu znamená 

držet své srdce pevně v rukou, aby se nechvělo a neskákalo; statečný bojovník 

má „silné srdce“ (wtm-ib). Bůh k jedinci mluví skrze srdce, ale může v něm i 

osobně bydlet. 

 

1.4.2. Zatvrdit  

 
Co to vlastně znamená zatvrdit (člověka či jeho srdce)? Je výsledkem 

takové činnosti srdce či člověk tvrdý či zatvrzelý? A co to vlastně znamená, že 

je člověk (či jeho srdce) tvrdý či zatvrzelý? 
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České výkladové slovníky (PSJČ, SSČ, SSČ) nám na tuto otázku odpovídají 

pouze částečně a někdy spíše nepřímo – výkladem slov „tvrdý“, „zatvrzelý“, 

„obměkčit“ a „měkký“ (heslo „zatvrdit“ v nich nenajdeme).
38

 

Ačkoli slovo „tvrdý“ může mít v češtině samo o sobě neutrální, a dokonce i 

pozitivní význam (odolávající tlaku, odolný, otužilý, houževnatý, důsledně 

prováděný – např. trénink), pokud se použije ve spojení se slovem „člověk“, 

příp. s částmi jeho těla (hlava, srdce, ruka), výsledný význam bude snad vždy 

negativní (kdo má tvrdou hlavu, je tvrdohlavý, neústupný, neoblomný, příp. 

těžko chápe; kdo má tvrdé srdce, je bezcitný, necitelný, nemilosrdný, krutý; 

kdo vládne tvrdou rukou, spojuje obojí – vládne bezcitně a neústupně, skoro by 

se chtělo dodat – jako farao). Nápadné je, že zatímco „hlava“ zde souvisí spíše 

s volní, příp. poznávací stránkou člověka, „srdce“ spíše s jeho stránkou 

citovou.  

Slovo „zatvrzelý“ pak má negativní význam už samo o sobě – znamená 

„setrvávající neústupně, až do krajnosti na svém přesvědčení, názoru apod.; 

neústupný, tvrdošíjný, nepoddajný, zarputilý“ – a týká se zase spíše vůle, příp. 

poznání. Moc pozitivní ale kupodivu není ani „měkké srdce“ – znamená to 

„snadno podléhat citu, příp. snadno povolit,“ tedy snadno se nechat ovlivnit, ať 

už člověk podlehne spíše citu či má spíše slabou vůli. „Obměkčit (někoho)“ 

znamená „učinit ho přístupným, povolným či povolnějším, oblomit ho“. 
Podle Léon-Dufoura je zatvrzelost či zaslepenost postupné znehybnění 

člověka před Bohem, ztučnělé srdce, zacpané uši a oči, situace člověka tvrdé 

šíje a kamenného srdce, který usnul, oddal se tuposti, lži nebo úniku. Do 

takového stavu se podle něj může dostat každý – pohan, žid, a dokonce i 

Kristův učedník.
39

 „Zatvrdit“ však podle něj neznamená odmítnout, nýbrž 

vynést soud nad hříchem. Není to předurčení k zatracení, ale vyvození 

důsledků ze špatnosti člověka, který se nechce obrátit. Bůh, který zatvrzuje 

srdce, není původcem, ale soudcem hříchu. Zatvrzelost však podle něj zjevuje i 

                                                 
38

 PSJČ, SSJČ, SSČ, hesla Srdce, Silný, Tvrdý, Těžký, Zatvrzelý, Obměkčit [online] (cit. 1. 
4. 15) URL: 

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=srdce&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_c
ards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1   

http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php?heslo=srdce&sti=86821&where=hesla&hsubstr=no  
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=srdce&Hledej=Hledej  

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&where=hesla&zobraz_ps=

ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3 
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsu

bstr=no 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=obm%C4%9Bk%C4%8Dit&Hledej=Hledej  

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tvrd%C3%BD&Hledej=Hledej 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=tvrd%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr
=no  

39
 Léon-Dufour, s. 600 

http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=srdce&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=srdce&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no&not_initial=1
http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php?heslo=srdce&sti=86821&where=hesla&hsubstr=no
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=srdce&Hledej=Hledej
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3
http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=zatvrzel%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=obm%C4%9Bk%C4%8Dit&Hledej=Hledej
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tvrd%C3%BD&Hledej=Hledej
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=tvrd%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=tvrd%C3%BD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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Boží slitovnost a trpělivost, která neustále nabízí lidstvu odpuštění. Bůh může 

prolomit bludný kruh zla a dát člověku nové srdce.
40

 

Stolz rozlišuje mezi „obstinacy of the heart“ na jedné straně (tedy 

„zatvrzelostí, tvrdohlavostí, umíněností, úporností, urputností“
41

), o které mluví 

hlavně proroci Jr (užívá termín ְׁשִררּות ֵלב) a Ez (užívá termín  ֶָאֶבןה  a která (ֵלב 

vyplývá ze svobodné lidské vůle, a „hardening of the heart“ na druhé straně, 

které nepopírá izraelskou víru, že Hospodin lidem poskytuje možnost volby, 

ale zároveň dodává, že Hospodin může tuto možnost omezit; tento motiv se 

objevuje hlavně v Ex.  

Zatímco J používá hi כבד a subjektem je u něj buď farao, nebo Hospodin, P 

používá q či pi חזק a hi קׁשה a aktivní je zde dle Stolze jedině Hospodin 

(význam q je podle něj „stát se tvrdým“, význam pi či hi „učinit tvrdým“). 

Teologický význam zatvrzení je dle něj nejzřetelnější v Ex 14,4 (objevuje se 

také v Ex 4,21) a je použit i v Dt 2,30 v epizodě porážky (nepřítele). V obou 

literárních pramenech je podle Stolze obsahem motivu skutečnost, že Hospodin 

omezuje psychické schopnosti faraona porozumět významu „ran“ a jednat 

podle toho; cílem je demonstrovat Hospodinovu moc v celém jejím rozsahu 

– tedy jako moc, která zasahuje dokonce i schopnosti nepřítele myslet a 

rozumět. 

Stejný motiv se objevuje i v prorocích, ale motiv zatvrzení srdce je nyní 

aplikován na Izrael (Iz 6,9–10 s ׁשמן; pod. Dt 29,4 a bez antropologické 

terminologie už 1Kr 22,21 – jako zrádný duch v ústech proroků). Odráží se zde 

podobná zkušenost proroka jako v Jr a Ez – Izrael nechce slyšet, ale 

neporozumění je interpretováno jako Boží soud, a tak se vina a trest shodují.
42

  

Fabry mluví v podobném smyslu o „obduracy“ (tedy „umíněnosti, 

zarytosti, zatvrzelosti, tvrdosti, neoblomnosti, neústupnosti, nepoddajnosti“
43

) 

neboli „hardness of heart“ a připomíná ještě rozsáhlejší hebrejskou 

terminologii než Stolz (כבד „be heavy“, חזק „be hard“, הקׁש  „harden“, אמץ „be 

strong“, ׁשמן „cover with fat“, ְׁשִררּות ֵלב „hardness of heart“, ְמגִנָה „dullness of 

heart“) a spojení této umíněnosti nejen se srdcem, ale i šíjí, tváří a čelem (viz 

Konkordancie), dokonce i s neobřezanými rty či ušima. Podobně jako Stolz 

připomíná, které prameny dávají přednost kterému výrazu. Všechny podle něj 

spojují motiv tvrdosti srdce s tradicemi exodu a obsazení země. Podle něj J i P 

chápou „zatvrzení“ aktivně (hi כבד; pi חזק; hi קׁשה; J jen 1x pasivně: ָכֵבד jako 

vyjádření stavu), ať už je činitelem farao či Hospodin (u P je aktivní jen 

Hospodin); ačkoli to není výslovně řečeno, „pasivní vyjádření“ (q חזק) Fabry 

zřejmě připisuje E, který podle něj rovněž preferuje užití חזק.  

                                                 
40

 Léon-Dufour, s. 601 
41

 Hegerová (ed.), s. 485 (obstinacy) 
42

 Stolz, in TLOT, vol. II, s. 641–642 
43

 podle Hegerové (ed.), s. 483 (obdurate) 
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Narativ podle něj postupuje od faraonovy inherentní tvrdosti srdce 

k Hospodinovu aktivnímu zatvrzení jeho srdce a v 1Sa je dokonce podle něj 

faraonovo „zatvrzení“ nazváno „zlomyslnou hrou“ („malicious sport“ – 

(ִהְתַעֵלל
44

. Podobně jako u Stolze je významem idiomu neschopnost porozumět 

významu „ran“ a jednat podle toho; to podle Fabryho činí nepravděpodobným 

vojenský původ „zatvrzení srdce“ (jako příprava k boji); přiklání se spíše 

k jeho chápání v kontextu soudu v prorocké tradici. Zatímco „zatvrzení“ 

Hospodinových nepřátel slouží k demonstraci Hospodinovy moci v historii, 

zatvrzelost Izraele spojená s tradicí Massy a Meríby (Ž 95,8, Ex 17,1–7) je 

interpretována jako odpadnutí a prorocká tradice interpretuje tuto zatvrzelost 

samu jako Hospodinův soud (Iz 6,10). LXX se tomuto teologickému 

problému vyhýbá tím, že se srdce lidu zatvrzují sama: jak lidé čelí 

Hospodinovu soudu, sami se stále víc uzavírají Bohu a odmítají volání 

k pokání. Tritoizajáš také připisuje zatvrzení Izraele Bohu, ale na základě toho, 

že Hospodin je univerzální příčinou všech věcí (Iz 63,17).
45

 

Podle Novotného je „tvrdost srdce“ vytrvalá neschopnost člověka přijímat 

projevy Boží spasitelné vůle, tedy zatvrzelost vůči Boží milosti i Božím 

soudům, neochota a nakonec i neschopnost činit pokání,
46

 a „zatvrzení“ je 

duchovní a mravní dění, jež končí úplnou neschopností slyšet Boží hlas a 

přijímat jeho pokyny. Člověk se může zatvrdit proti nuznému (Dt 15,7), ale 

zvláště proti Bohu neposlušností a nevěrou, může se utvrdit ve zlém přes 

všechno kárání, ba dokonce právě kvůli němu. Ale také Bůh zatvrzuje srdce 

nevěřících a neposlušných, ať už jde o nepřátele jeho lidu, nebo dokonce o 

Izrael. Sebe-zatvrzení vůči Bohu vede k zatvrzení od Boha; je to jeho způsob 

trestu za neposlušnost a zpupnost, výsledek soudu nad člověkem, který se k 

němu obrátil zády. Člověk je za své zatvrzení odpovědný, ale zároveň propadá 

Božímu soudu v pokračujícím sebezatvrzení. Zatvrzení však nemusí být 

posledním Božím slovem, jak naznačují slova o zatvrzení Izraele v Ř 11. Ve 

výroku Ř 9,18 („A tak se slitovává, nad kým chce, a koho chce, toho 

zatvrzuje“) nejde dle Novotného o předurčení ke spáse či zavržení. 

„Vypadá to někdy tak, jako by Bůh sám podporoval své odpůrce v jejich 

počínání proti sobě, když jim předtím dal zvěstovat svou vůli.“
47

 Novotný zde 

odkazuje na Ř 1,24.26, ale podle mého názoru „nechat“ či „vydat“ (v obou 

případech παρεδωκεν) nenaznačuje ani tolik „poskytnutí podpory“, jako spíš 

„odnětí podpory či pomoci“ (vždyť i to nepříjemné kárání je ve skutečnosti 

pomoc ze strany toho, kdo to s napomínaným myslí dobře) – a možná právě 

proto, že to je podpora nechtěná, ba dokonce aktivně odmítaná. 

                                                 
44

 totéž slovo je užito i v Ex 10,2 (ִהְתַעַלְלִתי) a význam není jednoznačný; podrobněji se jeho 

výkladem zabývá Ford, s. 103–107 
45

 Fabry, in TDOT, vol. VII, s. 427–429 
46

 Novotný, s. 1120 
47

 Novotný, s. 1287 
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Slovy „zatvrdilost, zatvrdilý, zatvrditi, zatvrzovati (se)“ je podle něj ve 

SZ překládáno nejméně 9 různých hebrejských kořenů, nejčastěji חזק 

(„sešněrovat; učinit pevným, zesílit se“), קׁשה („být tvrdým, učinit tvrdým“), 

(“podle Pípala „jednat drze, nestoudně) הכר ,(“učinit tučným, ztučnět„) ׁשמן
48

 a 

 Obsahově sem podle něj patří také .(“postavit [tvář] proti někomu„) כון

hebrejský výraz ִררּות רְְׁ a částečně i (“tvrdost, umíněnost„) ׁשְׁ ֵדָמהתַּ  („hluboký 

spánek, obluzení, apatie“). Dalšími dvěma výrazy, které Novotný výslovně 

neuvádí, jsou zřejmě אמץ (v pi dle Pípala „dát zpupné [srdce]“, ale také „dát 

odvahu“)
49

 a כבד (v hi dle Pípala „obtížit, zatížit, zatěžovat, zůstat neoblomný“, 

ale také „slavit, oslavit“).
50

 

V NZ jde podle Novotného o výrazy πωρουν („učinit tvrdým“, v 

přeneseném smyslu „otupit, učinit necitelným“ dle Novotného, „činiti tvrdým, 

zatvrzovati“ dle Součka) a πωρωσις („zatvrzení“ dle Součka), které jsou 

odvozeny od slova znamenajícího velmi tvrdou sopečnou vyvřelinu (jde o 

výraz užívaný i v lékařství), a dále o výrazy σκληρυνειν („vysušit k 

neohebnosti“ dle Novotného, „činiti tvrdým, zatvrzovati“ dle Součka), 

σκληροτης („zatvrdlost“ dle Novotného, „tvrdost“ dle Součka) a σκληρος 

(„suchý, zatvrdlý“ dle Novotného, „tvrdý“, v přeneseném smyslu „nesnadný, 

přísný, krutý“ dle Součka) – zde jde o výrazy původně medicínské. Podobně 

jako ve SZ jsou i v NZ tyto výrazy spojovány se srdcem nebo se šíjí 

(σκληροκαρδια – „tvrdost srdce, zatvrzelost“ a σκληροτραχηλος – 

„tvrdošíjný, vzpurný“ dle Součka).
51

 

V námi vymezené textové jednotce se z devíti výše uvedených výrazů pro 

zatvrzení objevují tři slovesa (resp. jedno slovesné adjektivum – ׇכֵבד), s kořeny 

  .קׁשה a כבד ,חזק

 

 קׁשה

Kořen קׁשה je dosvědčen kromě hebrejštiny jen v aramejštině a arabštině. 

Sémanticky, ale snad i etymologicky příbuzné je slovo חקׁש , které má v hi 

význam „make hard, stubborn“ („tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný“)
52

 – Jb 

39,16, Iz 63,17. Kromě slovesa se ve SZ objevuje i adjektivum ה  a (“hard„) ָקׁשֶׁ

substantivum ִשי  K popisu faraonova srdce .(stubborness“ – jen 1x: Dt 9,27„) קְׁ

je kořen קׁשה v Ex použit nejméně často – pouze 1x (7,3). 

Základním významem slovesa je „be hard, harsh, cruel“
53

, příp. „(be) 

hard, severe, fierce“,
54

 tedy „být tvrdý, pevný, obtížný, nesnadný, nelítostný, 

                                                 
48

 Pípal, s. 42 
49

 Pípal, s. 19 
50

 Pípal, s. 70 
51

 Novotný, s. 1287, Souček, s. 228 a 235 
52

 dle Hegerové, s. 717 (stubborn) 
53

 Zipor, in TDOT, vol. XI, s. 189 
54

 McAffee, s. 339 
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krutý, drsný, přísný, surový, bezcitný, ukrutný, ostrý, zpupný, divoký, zlý, 

urputný“
55

. Zatímco však anglické „hard“ či „harden“ může mít i pozitivní 

význam („být pevný“ či „zpevnit se, stabilizovat se“)
56

, podle Pípala קׁשה nemá 

vlastně žádný pozitivní význam (znamená „být tvrdý, těžký, krutý“, v hi 

„učinit tvrdým, zatvrzelým, zatvrdit, zatvrzovat, zatížit“).
57

 Podle Wilsona 

může mít קׁשה ve spojení se srdcem přibližně stejný významový rozsah jako חזק 

(P užívá obě tyto fráze), i když na rozdíl od חזק má téměř vždy negativní 

konotace.
58

 Beale chápe základní význam קׁשה jako „be difficult“ a od toho 

odvozuje, že silně nepoddajná povaha faraonovy vůle způsobila, že dosáhnout 

jeho rozhodnutí propustit Izrael bylo příliš těžké.
59

 Podle Proppa קׁשה 

neznamená „dělat krutým“, ale „dát odvahu“.
60

 

Nejčastěji se sloveso objevuje v hi (21x, z toho s ף  3x + 2x ֵלָבב/ֵלב 11x, s עֺרֶׁ

v Sir – 1x s עֶֺרף a 1x s ֵלב). Užití hi קׁשה bez objektu (Ex 13,15, Jb 9,4) je 

považováno za eliptickou konstrukci.
61

 עֶֺרף se ve SZ objevuje 36x, z toho s ָקֶׁשה 

7x a s ָֹּדה  5x (z toho 2x v Ex: 1,14, 6,9). Verbální a nominální výskyty mají ֲעב

vždy přenesený význam.  

Hi s objektem עֶֺרף se vyskytuje zvláště v deuteronomicko-deuteronomistické 

a chronistické literatuře. Obraz se odvozuje od dobytka užívaného jako tažná 

zvířata, jejichž síla se zdá být koncentrována v šíji. Kdo odporuje jhu, je 

tvrdošíjný
62

 (ovšem silná šíje sama o sobě není nic špatného, jak by určitě mohl 

potvrdit každý majitel tažného zvířete, který tuto sílu prakticky využívá – 

záleží spíš na tom, zda se „tažné zvíře“ nechá „zkrotit“ a neodporuje tomu, kdo 

je vede – pozn. VČ). Dle McAffeeho קׁשה popisuje vzpurnou a nepodrobivou 

dispozici, nejčastěji ve vztahu k Boží vůli; קׁשה s עֶֺרף podle něj popisuje 

nepohyblivou, stabilní vůli, vyjádřenou obvykle slovem „tvrdošíjný“.
63

 

Tvrdost se týká postoje k Bohu nebo k lidem. Zatímco objekt עֶֺרף vždy 

odkazuje k procesu lidské vzpoury a neposlušnosti vůči Božímu slovu, hi s 

 odkazuje buď k Božímu zatvrzení (Ex 7,3), nebo k sebezatvrzení ֵלָבב/ֵלב

vlastního srdce. Duch ( ַרּוח) je užit jako objekt zatvrzení jen jednou (Dt 2,30). 

Fráze  ִַאָשה ְקַׁשת־רּוח (1Sa 1,15) naproti tomu bývá někdy překládána jako „žena 

odhodlaná, vytrvalá, s pevnou vůlí“.
64

 

                                                 
55

 Hegerová, s. 320 (hard), 321 (harsh), 182 (cruel), 655 (severe), 271 (fierce); významy se 
překrývají 

56
 Hegerová, s. 320 (hard, harden) 

57
 Pípal, s. 148–149  
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 Wilson, s. 23 

59
 Beale, s.131–132 
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 Propp, s. 282 
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 Zipor, in TDOT, vol. XI, s. 193 

62
 van der Woude, in TLOT, vol. III, s. 1176 
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Synonymy קׁשה jsou dle van der Woudeho חזק ,אמץ a עזז,
65

 dle Zipora také 

 užívané také často ,רכך protikladem je dle van der Woudeho ;כבד

v přeneseném významu, dle Zipora také קלל a קטן.  

 

 חזק

Verbální kořen חזק je kromě hebrejštiny dosvědčen i v aramejštině a 

arabštině. 

Základní význam slovesa חזק, od kterého jsou dle TDOT všechny ostatní 

významy odvozeny, je dle TDOT
66

 „be/become strong“, tedy „být/stát se 

silným, pevným, trvanlivým, odolným“
67

, dle TLOT
68

 také „be/become firm“, 

tedy „být/stát se pevným, tvrdým, tuhým, soudržným, neohebným“
69

, podle 

Brucknera „toughen“ („otužit, učinit odolným“
70

) či „strenghen“
71

; Houtman 

překládá q חזק jako „remain adamant“
72

 („zůstat neústupný“
73

) nebo 

„obstinate“
74

 („tvrdohlavý, zarputilý, umíněný“
75

). McAffee a Wilson uvádějí 

ještě přenesený význam „be courageous“
76

, tedy „být odvážný, statečný“
77

. 

Wilson k tomu dodává, že „pevné srdce“ může být pozitivní i negativní – 

záleží na tom, jestli by jednání osoby mělo být změněno či ne (podobně 

Chadwick, Freitham – viz Dějiny výkladu). Propp dokonce o Boží promluvě na 

začátku 7. kapitoly píše, že Bůh zde posiluje Mojžíšovo srdce, jako posílí 

faraonovo.
78

 

Význam odvahy nebo síly podle něj může poskytnout vhled do 

porozumění užití tohoto kořene v Ex. Užití takového idiomu vyjadřuje podle 

něj něco pozitivního či prospěšného, co může označovat něco negativního 

pouze v určitém kontextu, z pohledu izraelského čtenáře, zatímco z egyptského 

úhlu pohledu jsou faraonovy činy demonstrací velké odvahy: farao je od 

počátku líčen vypravěčem jako ten, kdo má silnou vůli (3,19), dále posiluje 

svou pozici nepřátelství v záměrném vzdoru vůči Mojžíšově žádosti a odmítá 
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uznat přání jeho božstva. Ironií příběhu z izraelské perpektivy je, že faraonova 

síla a odvaha je tím, co Hospodin užije k tomu, aby mu přivodil pád.
79

  

Podle TLOT není žádné rozlišení silou fyzickou, mentální či emocionální. 

Možné rozlišení inchoativního užití („become strong“) od durativního užití 

(„be strong“) se v praxi dle TDOT ukazuje jako bezvýznamné. Naproti tomu 

McAffee uvádí, že q stativu označuje stav síly a jen občas, v určitém 

syntaktickém kontextu, zvětšení síly.
80

 

Zatímco TLOT zmiňuje také základní význam „tie up, gird up firmly“ 

(„pevně svázat, spoutat, opásat, držet na uzdě“), podle TDOT hledání tohoto 

„původního významu“ k ničemu nepřispělo. V pi a hi má dle TDOT a  TLOT 

sloveso v sekulárním užití význam „make strong“ či „strengthen“ (v hi také 

„exhibit strength“ nebo „grasp“), přičemž důsledky mohou být příznivé či 

nepříznivé podle okolností (jestli jde např. o posílení něčí moci nebo třeba o 

zesílení hladu či nemoci). Podle Pípala má sloveso v pi význam „dát sílu, 

nabýt vrchu, posilnit, podporovat, učinit pevným, upevnit, utužit, 

zpevnit“,
81

 v hit „jevit se pevným, ukázat se pevným, nabýt převahy, odolat, 

sebrat síly, vzchopit se, vzepřít se, upnout se“ (tedy samé pozitivní významy). 

Podobně dle TLOT má sloveso v hit význam „prove to be strong/courageous“. 

Ve spojení s יָד podle TLOT znamená sloveso v q „be courageous, take 

courage“ a v pi „encourage, urge on“. 

Ve verbální formě se kořen objevuje v Ex 15x (z 290 výskytů v celém SZ). 

Překvapivě často se objevuje v pozdější literatuře, zvláště v chronistických 

dějinách (98x). Kromě slovesné formy nacházíme kořen חזק také v adjektivech 

קזׇּ חָ   (v Ex 7x) či ָחזֵק (v Ex 19,19), tedy „strong“ (podle Pípala „otužilý, pevný, 

silný, tuhý“, ale také „úporný či zatvrzelý“), a substantivech ֹּזֶק ,ֵחזֶק זְָקהחֶ  ,ח  a 

  .(“strength“, podle Pípala „síla, posila, pevná opora„) ָחזְָקה

Za synonyma výše uvedených slov jsou dle TLOT považována substantiva 

 ֹּ זע  („power“) a  ַֹּח    .(“be powerful„) עזז a sloveso (“strength„) כ

Poměrně časté je spojení ֹּזֶק יָד  ,v Ex 3,19) ְביָד ֲחזָָקה a (v Ex 13,3.14.16) ְבח

13,9 a 2x ve v. 6,1), obvykle ve spojení s Hospodinem a s dalšími idiomy, jako 

je např. „vztažená paže“ (Dt 5,15: ַֹּע נְטּויָה  ruka a paže jsou zde ;(ְביָד ֲחזָָקה ּוִבזְר

zaměnitelné. V náboženském užití se také častěji objevuje imperativ ֲחזַק, někdy 

ve spojení se slovesem אמץ (dle TLOT rovněž „be strong“): ֲחזַק ֶוֱאָמץ (např. Joz 

1,6.9) jako formule povzbuzení (pravděpodobně původně před bojem), a to 

vždy jen v q nebo hit. Ačkoli je „srdce“ podle TDOT obecně považováno za 

centrum všech psychologických (či spíše psychických), morálních a 
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81
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náboženských sil, v tomto kontextu není údajně nikdy použito (ale v 2Pa 16,9 

se spojení hit ֵלָבב + חזק objevuje: ְלִהְתַחזֵק ִעם־ְלָבָבם ָׁשֵלם ֵאָליו).  

Ve spojení se slovy ֵלָבב/ֵלב podle TDOT, TLOT i Pípala dostává slovo חזק 

úplně jiný význam, a to dle TDOT odvozený význam „be/become hard“ (není 

zde údajně žádná známka jakéhokoli pozitivního významu), resp. v pi 

„harden“, dle TLOT v q „wilful intransingence“ („dobrovolná neústupnost“) 

a v pi „hardening of the heart through God´s agency“. Srdce, které ztvrdlo (či 

zatvrdilo se), je dle TDOT nevnímavé (necitlivé) k vnějším vlivům, celá osoba 

se jeví jako nepoddajná, neoblomná, zatvrzelá. Zatímco v Ex se objevuje toto 

sloveso v tomto významu vždy ve spojení se „srdcem“ (TLOT mluví dokonce 

o tom, že objektem je zde vždy „srdce“, ale ve skutečnosti je někdy – ve 

spojení s q – „srdce“ subjektem, jak uvidíme později), v Jr a Ez se objevují 

fráze s tímto slovesem či adjektivem ve spojení s „tváří“ (ָפנִים) či „čelem“ (ֵמַצח) 

– např. Jr 5,3 – ִחזְקּו ְפנֵיֶהם, Ez 3,7–9 – ִחזְֵקי־ֵמַצח. Slovesu חזק dává v Ex ve 

smyslu „zatvrzení“ přednost E a P. 

Tato „neústupnost“ může být dle TLOT vysvětlena „spíše z perspektivy 

dějin spásy, jako proces univerzálního, eschatologicky orientovaného Božího 

soudu, než jako teologická aporie (SZ nesdílí klamnou představu démonických 

sil) nebo nábožensko-psychologický princip.“
82

 

Podle Gilberta nejsou však žádné přesvědčivé důvody překládat חזק 

slovesem „zatvrdit“. Protože užití tohoto slovesa se v Ex vyskytuje 

v nedvojznačném kontextu vojenského konfliktu, je podle něj vhodnější 

podržet obvyklý význam „make strong“ či „strengthen“, „fortify“ či „resist“. 

Pokud je tento překlad správný, autor nám sděluje, že farao zůstal pevný tváří 

v tvář Hospodinovým hrozbám a činům, má odvahu a je silný tváří v tvář 

hrozivému nepříteli.
83

 V podobném smyslu Beale chápe זקח  ve spojení se 

„srdcem“ jako silnou vůli či přání, které je předpokladem k vykonání něčeho. 

V češtině má slovo „silný“ převážně pozitivní významy – „mající velkou 

sílu (fyzickou, duševní, mravní; sílu překonávat překážky, odolávat násilí), být 

energický, rozhodný, pevný, vlivný, mocný, velmi účinný, působivý, odolný, 

zdatný“.
84

 Spíše než ve spojení se srdcem se v češtině používá ve spojení s vůlí 

a slabá vůle je na rozdíl od silné vůle chápána negativně.
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Vzhledem k tomu, že vůle je v hebrejštině jedním z aspektů „srdce“, nabízí 

se otázka, jestli by nebylo možné „silné srdce“ a „silnou vůli“ – alespoň 

v určitých kontextech – chápat jako synonyma, a tedy ַויְַחזֵק יְהָוה ֶאת־ֵלב chápat ne 

jako „a zatvrdil Hospodin srdce“, ale jako „posílil Hospodin vůli“ (jak 

naznačují i některé novější české překlady – viz níže), přičemž sílu vůle lze 

chápat neutrálně, jako něco, co je možné dobře využít – ale také zneužít (jako 

to udělal farao); silné srdce může být poslušné a poddajné, ale také nepoddajné 

– záleží spíš na zaměření srdce či vůle než na jeho síle. 

 

 כבד
Kořen כבד se nachází ve všech semitských jazycích (ve východních s 

neznělou poslední souhláskou) se základním významem „be/become heavy“
85

, 

(tedy „být těžký, objemný, masivní, silný“
86

), přeneseně „be/become 

important“. Je to sloveso stativní, ne denominativní (tedy substantivum ָכֵבד – 

„játra“ – je odvozeno od slovesa, jako těžký orgán, ne naopak).
87 

Tento dvojí 

význam „tíhy“ jako „fyzické váhy“ a „váženosti“ („Co má váhu, má pro 

Semitu význam, cenu“
88

) ovšem kořen dle TDOT nevyjadřuje ve všech 

semitských jazycích. Beale rozlišuje mezi kvantitativní tíhou a kvalitativní 

závažností, s důrazem na faraonovy postoje (spíše než činy); výsledkem 

zesílení jeho odmítnutí Hospodinových požadavků se stává volba tak nehybně 

těžká, že nemůže být změněna.
89

  

Adjektivum ָכֵבד je sémanticky ambivalentní proto, že váha něčeho může být 

zakoušena pozitivně nebo negativně (jako něco, co na člověku leží jako jho či 

břemeno či na něj padá), přičemž lingvistické vyjádření negativní zkušenosti je 

rozvinutější a častější. Ve spojení s částmi těla ָכֵבד znamená, že orgán (ústa, 

jazyk, oči, srdce) nefunguje správně,
90

 ve spojení se smyslovými orgány (oči, 

uši) to znamená, že jsou necitlivé, nevnímavé. Tak jako „těžké“ smyslové 

orgány, tak i „těžké“ srdce podle Wilsona nepřijímá vnější podněty.
91

 V zápase 

dvou vůlí (Hospodinovy a faraonovy) כבד
 
 ve spojení se srdcem ukazuje 

nevnímavost vůči požadavkům, které Hospodin na faraona klade.
92

  Podle 

Brucknera  ָכֵבד znamená, že srdce je tučné, těžké nebo liknavé, mdlé (fat, 

heavy, sluggish).
93

 

Naopak tíha jako pozitivní zkušenost dodává někomu váhu (činí ho 

váženým); to je vyjádřeno pi („lend someone weight“, „acknowledge 
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someone as weighty“
94

, „honor“, „approve“
95

). Hi funguje jako kauzativ q 

(„make something difficult or burdensome for someone“, „make 

someone´s heart/ear stubborn“ – nebo „cause to be held in honor“). Pi 

může také znamenat „make stubborn“, ale na rozdíl od hi odkazuje jen 

k příležitostnému činu. Ni s lidským subjektem a pu jsou pasivními ekvivalenty 

pi: „be/become recognized or honored“ a ni s Hospodinem jako subjektem 

má reflexivní význam „show oneself to be weighty or important“. Hospodin 

ukazuje svou „váženost“ demonstrací své moci ve spojení s formulí poznání 

ֹּו ּוְבָפָרָׁשיוְויְָדעּו ִמְצרַ  :14,4.17.18) ֹּה ְבִרְכב יִם ִכי־ֲאנִי יְהָוה ְבִהָכְבִדי ְבַפְרע ). 

I podle Pípala je sloveso כבד sémanticky dvojznačné – znamená „být 

neoblomný, obtížený, těžký, urputný“, ale také „být důležitý, oslavený, 

vážený“, v ni „těžce ležet, těžce doléhat“, ale také „být ctěn, oslavován, 

vážen, oslavit se“, v hi „obtížit, zatěžovat, zatížit, zůstat neoblomný“, ale 

také „slavit, oslavit“.
96

 

„Játra“ mohou také podobně jako „srdce“ označovat vnitřek těla nebo střed 

(v akadštině kabattu označuje sídlo prudkých citů a slepých vášní, zatímco 

libbu sídlo jemných citů a projevů morálního a intektuálního života).
97

 

Sloveso כבד se objevuje v Ex 10x (ze 114 výskytů v celém SZ), z toho 5x ve 

spojení se „srdcem“ (1x v q, 4x v hi – viz níže), 1x s prací (5,9) a 3x 

s oslavením Hospodina (14,4.17.18), adjektivum 12 ָכֵבדx  (ze 40 výskytů v 

celém SZ!), z toho 1x ve spojení se „srdcem“ (7,14) a dále např. s ústy a 

jazykem (4,10 – 2x), s prací (1,11, 2,11) a s některými ranami – mouchami 

(8,20), morem (9,3)‚ krupobitím (9,18.24) a kobylkami (10,14). 

Slovesu כבד dává ve spojení se „srdcem“ ve smyslu nepoddajnosti 

(nevnímavosti) přednost J. Verbální adjektivum a q vyjadřují podle TDOT stav 

nepoddajnosti, hi faraonovu tvrdošíjnou reakci nebo čin Hospodina (10,1).  

Podobně jako v hebrejštině má i v češtině slovo „těžký“ ve spojení se 

srdcem spíše negativní význam, i když poněkud jiný než v hebrejštině („mít 

těžké srdce“ v češtině znamená „mít starosti“, „dělat někomu těžké srdce“ 

znamená „způsobovat mu starost, zarmucovat ho“, „dělat něco s těžkým 

srdcem“ znamená „s lítostí, nerad“, zatímco „dělat něco s lehkým srdcem“ je 

chápáno pozitivně, jako „bez lítosti, bezstarostně“).
98
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Překlady 

1/ Septuaginta a Vulgata 

Septuaginta obvykle překládá hebrejská slovesa s kořenem חזק a קׁשה stejně, 

a to slovesem σκληρυνειν (podle Součka „činiti tvrdým, zatvrzovati“
99

, podle 

Tichého „1. (přen.) zatvrdit (srdce) 2. (pas.) zatvrdit se“
100

). Sloveso a přídavné 

jméno s kořenem כבד obvykle překládá slovesem βαρειν (podle Součka 

„zatížiti, v NZ jen v přeneseně a v pass.: být obtížen, zatížen“
101

, podle 

Tichého „zatížit, obtěžkat, stísnit, unavit“). Výjimkami jsou vv. 7,13, kde je 

sloveso s kořenem חזק přeloženo slovesem κατισχυειν (podle Součka „býti 

silný: 1. býti s to; 2. nabýti převahy, zmoci, přemoci“
102

, podle Tichého „1. 

moci, být schopen; převládnout, prosadit se; 2. přemoci), a 10,1, kde je sloveso 

s kořenem כבד přeloženo slovesem σκληρυνειν. Tím došlo k zvláštnímu jevu, 

že všude, kde je subjektem „zatvrzení“ Hospodin, je použito stejné sloveso 

(přestože v původním textu jsou tam použita tři různá slovesa), a to sloveso 

σκληρυνειν, zatímco tam, kde je subjektem „zatvrzení“ farao nebo jeho srdce, 

jsou použita tři různá slovesa (podobně jako v původním textu), ale jejich 

rozložení jen částečně odpovídá rozložení v původním textu (u sloves 

s kořenem כבד a קׁשה). 

Vulgata podobně jako Septuaginta obvykle překládá hebrejská slovesa 

s kořenem חזק a קׁשה stejně, a to slovesem indurare (podle Kábrta a kol. 

„učinit tvrdým, dodat tvrdosti, utvrdit, ztužit, utužit“
103

). Sloveso a přídavné 

jméno s kořenem כבד obvykle překládá slovesem ingravare (podle Kábrta a 

kol. „obtížit, ztížit, zhoršit“
104

). Výjimkou je i tady v. 10,1, kde je sloveso 

s kořenem כבד přeloženo slovesem indurare, takže i tady dochází k sjednocení 

výrazu pro „zatvrzení“ všude, kde je subjektem „zatvrzení“ Hospodin, ale na 

rozdíl od LXX Vulgata používá při překladu sloves pro „zatvrzení“ tam, kde je 

subjektem farao nebo jeho srdce, jen dvě různá slovesa (chybí zde výjimka pro 

v. 7,13). Kromě toho dochází k přesunutí výrazu pro „zatvrzení“ z v. 9,34 do v. 

9,35, kde se nacházejí oba tyto výrazy.  

Praxe takového překladu, kde se postupuje u stejných sloves jinak 

v případech, kde je subjektem Hospodin, a jinak v případech, kde je subjektem 

farao, vzbuzuje otázku: Pokud jsou skutečně všechna tři hebrejská slovesa (ve 

spojení se slovem „srdce“) naprosto synonymní, proč nebylo použito jedno 
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sloveso i v případě faraona? A pokud jsou alespoň mezi některými slovesy 

alespoň minimální významové nuance, proč nebylo toto rozlišení dodrženo i 

v případě Hospodina? 

 

2/ České překlady 

České překlady jsou velmi nejednotné v překládání sloves s kořeny קׁשה ,חזק 

a כבד. Jeden pól spektra představuje Pavlík, který důsledně překládá חזק slovem 

„zesílit“, קׁשה slovem „zatvrzovat“ (resp. „zatvrzele odmítat – 13,15) a כבד 

slovem „otupit/otupět“, druhý pól ČRP a Sidon, kteří chápou všechny tři 

kořeny jako naprosto synonymní a překládají je důsledně „zatvrdit (se)“ či 

„být/zůstat zatvrzelý“.  

Tomuto pólu se velmi blíží Hejčl, který ale tam, kde je subjektem 

„zatvrzení“ Hospodin, přidává sloveso „nechat (zatvrdit)“ (což poněkud mění 

význam – z aktivního činitele se stává pasivní pozorovatel), a Šrámek, který 

jednak používá i slova příbuzná („zůstat tvrdé, ztvrdnout, zatvrdnout“), jednak 

má několik výjimek: „je jako kámen“ (7,14), „být/zůstat neoblomné“ (9,7.35), 

„vzepřít se“ (13,15), „(Jahve mu) přidal smělosti“ (14,8) a „poštvu misriitská 

srdce“ (14,17).  

Naopak Pavlíkovu pólu se blíží ČSP a B21 tím, že חזק překládají slovy 

„posilnit“ (ČSP) či „posílit“ (B21), a to ČSP důsledně, B21 jen tam, kde je 

subjektem Hospodin, zato ale užívá toto slovo (ve spojení s Hospodinem) i 

tam, kde je v původním textu (7,3) קׁשה. V ostatních případech ČSP užívá 

„zatvrdit (se)“ a slova příbuzná („být tvrdý, zůstat zatvrzelý“), aniž by 

rozlišoval mezi kořeny קׁשה a כבד (tudíž podobně jako LXX a V vidí 2 ze 3 

sloves jako zcela synonymní, ale zatímco LXX a V viděla jako synonyma חזק a 

 B21 v ostatních případech při .(כבד a קׁשה ČSP vidí jako synonyma ,קׁשה

překladu rozlišuje mezi kmeny: q překládá spojením „být/zůstat neoblomný“, 

hi „zatvrdit (se)“, ale aniž by rozlišoval mezi kořeny חזק a כבד. Výjimkou u 

B21 jsou vv. 9,7 (q – „zůstal zatvrzelý“), 9,34 („pokračoval zarytě“) a 13,15 

(„zarytě odmítal“).   

ČEP a JB si jsou blízké tím, že podobně jako LXX a V nerozlišují mezi 

kořeny חזק a קׁשה (oba překládají „zatvrdit [se]“); kořen כבד ČEP překládá jako 

„být/zůstat/učinit neoblomným“, JB „neoblomit (se)“. BK se jim v tom 

podobá: כבד překládá „ztížit/obtížit (se)“ (s výjimkou 8,15, kde je „zatvrdil 

se“), ale u ostatních kořenů podobně jako LXX a V navíc rozlišuje podle 

subjektu: je-li subjektem Hospodin, חזק i קׁשה jsou přeloženy jako „zatvrdit“ (s 

výjimkou 9,12, kde je „zsilil“ za חזק, a 10,20, kde je „obtížil“ za חזק), je-li 

subjektem faraonovo srdce, BK užívá „zsilit/posilit se“ za חזק. Kralická 

šestidílka je v tom ještě méně důsledná – a nejméně důsledné je opět SNC, 

které opět spíše parafrázuje než překládá. 
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3/ Anglické překlady 

Anglické překlady (King James Version – KJV, American Standard Version 

– ASV, New American Standard Bible – NASB) používají pro překlad všech 

tří hebrejských sloves obvykle anglické sloveso harden, s několika výjimkami: 

KJV a ASV překládají קׁשה ve v. 13,15 opisem („would hardly let us go“) a 

NASB „was stubborn“;  ASV a  NASB mají ve v. 7,14 „is stubborn“, ASV má 

ve v. 9,7 „was stubborn“. ASV a NASB však u sloves חזק a כבד v poznámkách 

uvádějí i doslovný význam („be/make strong“ nebo „heavy“). 

Propp upozorňuje, že tradiční překlad חזק slovem harden je zavádějící, 

protože má konotace krutosti; Hospodin však nedělá faraona krutým, nýbrž 

spíše posiluje jeho odhodlání či rozhodnutí (ang. resolve), činí ho 

neústupným.
105

 „Silné srdce“ je podle něj odvážné, pevně rozhodnuté. „Těžké 

(pevné) srdce“ by bylo těžké ovládat.
106

 

 

Shrnutí 

Jak jsme dosud viděli, sémantické pole hebrejských výrazů קׁשה ,חזק a כבד se 

do velké míry překrývá a v překladech textů o faraonovi se často užívá ustálená 

fráze „zatvrdit srdce“; podle Štrby
107

 může jít jen o stylistické variace, za 

kterými stojí odlišné prameny. K překrývání podle něj dochází ve významu 

„být těžký“; podle mého názoru je to, co kořeny קׁשה ,חזק a כבד (resp. slova 

„silný“, „tvrdý či pevný“ a „těžký či stabilní, nepohnutelný“) spojuje, spíše 

pevnost a odolnost vůči vnějšímu vlivu – s tím, co je pevné, silné či těžké, se 

nedá snadno pohnout, a zvlášť ne proti jeho vůli (pokud to nějakou vůli má). 

Samo o sobě to může být pozitivní i negativní – záleží na tom, zda je žádoucí 

s tím pohnout a zda se tomu to „silné, pevné a těžké“ brání či ne. Když se 

člověk brání a odolává někomu, kdo ho navádí k něčemu špatnému, je to 

pozitivní; když se však brání a odolává Bohu, který ho chce pohnout k něčemu 

dobrému (jak tomu bylo u faraona), je to jednoznačně negativní.  

Vzhledem k tomu, že u faraona tato výsledná odolnost (ať už šlo o sílu vůle, 

pevnost odhodlání či obtížnost změny rozhodnutí) vůči vnějšímu tlaku vedla 

vždy ke stejnému výsledku (k neposlušnosti), není divu, že je tato neposlušnost 

(chápaná jako zatvrzelost) považována za přímý důsledek jediné činnosti, a to 

„zatvrzení srdce“, a tak se i tato slovesa jeví jako naprosto synonymní. Možná 

ale tak úplně synonymní nejsou – vždyť i jiné tři různé činnosti mohou vést ke 

stejnému výsledku. A možná se jen zdá, jako by farao ani neměl jinou volbu. 

Možná ho tato (nově nabytá nebo spíš obnovená) odolnost nenutila setrvávat 

v jeho původní neposlušnosti – možná mu jen dovolila v ní i přes vnější nátlak 

zůstat, pokud si to bude přát… Možná skutečnou příčinou jeho zatvrzelého 

                                                 
105

 Propp, s. 217 
106

 Propp, s. 323 
107

 Štrba: Neoblomnosť faraóna, in Tiňo (ed.), s. 207 
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jednání nebyla tato odolnost, ale to původní a stále znovu obnovované 

rozhodnutí neposlechnout. 

Otázka, na kterou nedokážu sama jednoznačně odpovědět, ale která mi 

připadá pro pochopení toho, co se to vlastně stalo (či přesněji co to vlastně Bůh 

s faraonovým srdcem udělal), velmi důležitá, zní: Skutečně ztrácí všechna tři 

tato slovesa ve spojení se „srdcem“ vždy svůj původně pozitivní význam síly, 

pevnosti a možná i stálosti – nebo je to jen dojem, který vzniká (možná ne 

úplně právem) jednak tím, že u faraona se tento původně pozitivní význam 

spojil s jeho negativním zaměřením (rozhodnutím nepropustit lid), jednak tím, 

že v Písmu nemáme přímý doklad toho, že by spojení těchto sloves se slovem 

„srdce“ mohla mít i pozitivní význam?  Nemůže být výzva ֲחזַק ֶוֱאָמץ (Joz 1,6: 

„Buď silný a buď pevný či odvážný“) synonymní s výzvou „Měj silné a 

odvážné srdce“, jako je spojení (7,3) ֵלב + קׁשה chápáno jako synonymní s 

prostým výrazem (13,15) קׁשה? Nemůže se objekt „srdce“ ve spojení ֲחזַק ְויֲַאֵמץ

 vztahovat k oběma slovesům (i kdyby ne přímo (Ž 27,14, 31,25) ִלֶבָך

gramaticky, tak alespoň významem)? Možný pozitivní význam „silného srdce“ 

podporuje více autorů, např. Chadwick nebo Freitham. 

 

1.4.3. Další fráze s výrazem „srdce“ (הפך ,ׁשלח ,שים ,ׁשית) 

 

Dvě fráze s výrazem „srdce“ se jeví jako synonymní – ֹּאת ֹּו ַגם־ָלז  ve ְוֹלא־ָׁשת ִלב

v. 7,23 s kořenem ׁשית („a nepřiložil své srdce ani k tomu“) a ֹּו ַוֲאֶׁשר ֹלא־ָשם ִלב

 A kdo nepřiložil své srdce ke slovu„) שים ve v. 9,21 s kořenem ֶאל־ְדַבר יְהָוה 

Hospodinovu…“). Obě se týkají reakce člověka (v prvním případě faraona, 

v druhém případě i jeho služebníků) na určitou situaci (v prvním případě na 

první „ránu“, v druhém případě na varování před sedmou ránou) a zároveň na 

této reakci závisí i jeho další jednání: pokud si člověk něco „vezme k srdci“, 

věnuje tomu náležitou pozornost, vezme to vážně a zachová se podle toho, je 

ochoten poučit se (ze svého minulého jednání či z varování) a změnit své 

jednání; pokud ne, „koleduje si“ o potíže jako farao a někteří jeho služebníci (ti 

ostatní, kteří se „báli Hospodinova slova“, měli šanci omezit škody). Podle 

Forda „zatvrzení“ odpovídá „nepřiložení srdce“ – jejich důsledkem je 

neposlechnutí a jejich protikladem bázeň před Bohem či uznání Hospodina.
108

 

Další fráze se objevuje v těsné blízkosti druhého ze dvou předchozích 

výroků, v řeči, která této reakci bezprostředně předchází (v. 9,14 s kořenem 

ַֹּתי ֶאל־ִלְבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך :Hospodin tady oznamuje .(ׁשלח ֵֹּלַח ֶאת־ָכל־ַמֵגפ  Já„) ֲאנִי ׁש

pošlu všechny své rány na tvé srdce a na tvé služebníky i tvůj lid“). Jestli 

dosavadní „rány“ na faraona neučinily žádný (nebo téměř žádný) dojem (jeho 

srdce bylo dosud silné a „těžké“ [nepohyblivé, netečné]), nebo je dokonce ještě 
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sám učinil „těžkým“ (nepohyblivým, netečným) poté, co předtím zakolísalo a 

„změklo“, tentokrát bude zasažen na tom nejcitlivějším místě. 

Poslední z těchto frází se objevuje ke konci naší textové jednotky, ve v. 14,5 

(s kořenem הפך): ֹּה ַוֲעָבָדיו ֶאל־ָהָעם  A obrátilo se srdce faraona a„) ַויֵָהֵפְך ְלַבב ַפְרע

jeho služebníků proti lidu“). Poté, co farao změnil své původní rozhodnutí 

(nepropustit lid) a lid propustil (snad by se dalo říct, že po pobití prvorozených 

„své srdce poprvé obrátil“, i když to není řečeno výslovně), poté, co mu došly 

důsledky této změny, lituje této změny a mění svůj postoj znovu. Potíží ovšem 

je, že je to vyjádření nejednoznačné – ni dovoluje jak chápání reflexivní 

(„změnilo se“), tak chápání pasivní („bylo změněno“), které vrhá na Hospodina 

podezření, že by původcem této změny mohl být on (i když chápání reflexivní 

se zde jeví smysluplnější), zvlášť když je mu v Ž 105,25 změna srdce 

protivníků jeho lidu (zjevně Egypťanů) přímo připsána (Ford toto připsání 

vysvětluje přesvědčivě kontextem žalmu chvály, který všechny skutky 

připisuje Hospodinu).
109

  

 

1.4.4. Další klíčová slova a fráze 

 

Již v prvních dvou krátkých přeložených úryvcích z naší textové jednotky 

(4,21–23 a 7,1–5) se objevuje většina frází či slov, které můžeme pro naši 

textovou jednotku považovat za klíčové.  

Z klíčových frází je to formule posla ve v. 4,22 „Tak praví Hospodin“ ( ֹּה כ

 která se pak často objevuje na začátku setkání s faraonem nebo už ,(ָאַמר יְהָוה

v instrukcích Mojžíšovi (5,1, 7,17.26, 8,16, 9,1.13, 10,3, 11,4), výzva ve v. 

4,23 „Propusť mého syna, aby mi sloužil“ ( י ְויַַעְבֵדנִיַׁשַלח ֶאת־ְבנִ  ), která se 

v mírných obměnách (později už vždy „Propusť můj lid“; ve v. 5,1 „ať mi v 

poušti slaví slavnost“, ve v. 7,16 „aby mi na poušti sloužil“, pak už vždy „aby 

mi sloužil“) objevuje téměř vždy v těsné blízkosti předchozí formule (5,1, 

7,16.26, 8,16, 9,1.13, 10,3), a předpovědi, že farao lid (syna) nepropustí 

(4,21.23) či že neposlechne (7,4).  

V dalším textu jsou to pak fráze, které dosvědčují pravdivost těchto 

předpovědí: „…a neposlechl je, jak mluvil Hospodin“ ( ֲאֶׁשר ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם כַ 

 které se zase objevují ,(ְוֹלא ִׁשַלח ֶאת־ָהָעם׃) “a „…a nepropustil ten lid (ִדֶבר יְהָוה׃

v těsné blízkosti „formule zatvrzení“ po každé z prvních 9 ran, po úvodním 

znamení a v souhrném hodnocení průběhu prvních 9 ran (první fráze ve vv. 

7,13.22, 8,11.15, 9,12, druhá ve vv. 8,28 a 9,7 a s mírnými obměnami i ve vv. 

9,35, 10,20.27 a 11,10). 

McAffee a Ford si všímají, že výrok „jak mluvil Hospodin“ předcházejí 

vždy dvě věty: výrok o zatvrzení faraonova srdce a výrok o jeho neposlušnosti 

(7,13.22, 8,11.15 a 9,12) či o nepropuštění lidu (9,35). K čemu se tedy výrok 
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„jak mluvil Hospodin“ vztahuje – k neposlušnosti (která se projevuje 

nepropuštěním Izraele) – nebo k aktu zatvrzení? Vztahují se k první 

předpovědi neposlušnosti (3,19), nebo k předpovědi zatvrzení (4,21, 7,3)?  

Vzhledem k tomu, že výrok „jak mluvil Hospodin“ nikdy není v těsném 

sousedství výroku o zatvrzení, nejpravděpodobnější je, že se výrok „jak mluvil 

Hospodin“ vztahuje k předpovědi ve v. 7,4, kde Hospodin mluví o tom, že 

farao neposlechne. Tomu nasvědčuje i to, že ve třech z šesti případů Masoreti 

umístili za výrokem o zatvrzení rozdělovací akcent (7,13, 9,12.35).
110

 

Podle Beala je to nejvýznamnější fráze v celém vyprávění o ranách a 

vztahuje se k zatvrzující činnosti Hospodina. Tři podstatné prvky, které podle 

něj signalizují naplnění předpovědí, jsou: 1/ faraonovo srdce má být zatvrzeno, 

2/ důsledkem zatvrzení má být, že farao neposlechne a nepropustí lid, 3/ 

subjektem zatvrzení má být sám Hospodin. Ačkoli ve v. 7,13 není výslovná 

zmínka o zatvrzení, Beale vidí naplnění předpovědi již zde (k zatvrzení podle 

něj došlo už dřív).  

Mezi další klíčová slova (kromě slov „srdce“ a zatvrdit“) můžeme počítat 

slova „vyvést“, „propustit“ („poslat“), „sloužit“ („služebník“, „služba“), 

„poslechnout“, „poznat“ a „oslavit se“, která se týkají Hospodinových záměrů 

či cílů, „lid“ a „(prvorozený) syn“ jako ten, koho se většina těchto záměrů týká, 

a dále „znamení“, „zázraky“, „rány“ a „soudy“, příp. ještě i „ruka“ (či i „hůl“ 

v ruce) jako prostředky, kterými lze většiny z těchto záměrů dosáhnout. 

 

Vyvést – יצא (ho), עלה (hi) 

Vyvedení z Egypta je nejvýznamnějším tématem celé první části knihy 

Exodus, podle kterého dokonce celá kniha nese jméno (v polatinštělé podobě 

řeckého názvu). Není však jediným tématem celé této knihy, a dokonce ani 

konečným Hospodinovým cílem – je spíše jen prostředkem k tomu, co bude 

následovat: uzavření smlouvy s Bohem a život ve společenství s ním. 

Kdo však vlastně vyvedl Izrael z Egypta? 

Už při prvním setkání Mojžíše s Hospodinem mu Hospodin oznamuje, že 

sestoupil, aby svůj lid vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do 

země dobré a prostorné (3,8 עלה) – aby mu vzápětí oznámil, že jeho lid vyvede 

z Egypta Mojžíš (3,10)! A toto napětí pokračuje i nadále: ve vv. 3,11.12 a 6,13 

je subjektem (ještě budoucího) vyvedení Mojžíš, ve vv. 6,26.27 Mojžíš a Áron, 

ve vv. 3,17 (עלה), 7,4-5 ,6,6 Hospodin. Ve 12. kapitole se to láme a subjektem 

vyvedení (již v minulém čase) je Hospodin (12,17.42.51, 13,3.9.14.16), načež 

v situaci ohrožení u moře se lid obrací s výčitkou na Mojžíše: „Což nebyly v 

Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do pustiny? Cos nám to udělal, žes nás 

vyvedl z Egypta?“ (14,11); a podobně to bude pokračovat (už mimo námi 

vymezenou textovou jednotku) i na poušti. 
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Propustit (poslat) – ׁשלח (pi; q, hi) 

To, že Bůh si k vyvedení svého lidu použije lidského prostředníka či 

prostředníky (Mojžíše a Árona), však není jediným překvapením příběhu. 

Přestože by Bůh pravděpodobně mohl svůj lid vyvést z Egypta přímo, bez 

lidské spolupráce, rozhodl se působit i na vůli dalších lidí, aby je přiměl ke 

spolupráci. Farao má lid propustit (v první chvíli se mluví o odchodu do pouště 

na vzdálenost tří dnů a přinesení oběti Hospodinu – 3,18) a jeho lid ho má na 

cestu vybavit stříbrnými a zlatými ozdobami a plášti (3,22). 

Výraz propustit se však neobjevuje jen ve výše uvedených frázích; objevuje 

se také v zaslíbení konečného propuštění (i když leda z donucení) již v prvním 

rozhovoru (3,20) i později (6,1, 11,1), v dalších výzvách k propuštění lidu 

(6,11, 7,2; dokonce ze strany jeho vlastních služebníků – 10,7) a varováních 

(7,27, 8,17, 9,2, 10,4), v prvním ostrém odmítnutí ze strany faraona („Kdo je 

Hospodin, jejž bych měl uposlechnout a propustit Izrael? Neznám Hospodina a 

také Izrael nepropustím“ – 5,2) i v pozdějším odmítnutí, když Mojžíš 

nepřistoupí na částečný ústupek (10,7), i v jeho slibech (8,4.24, 9,28), v 

konstatování dočasného neúspěchu v jednání (7,14, 9,17, 13,15) i v lítosti 

faraona a jeho služebníků nad tím, že Izraele propustili (14,5).   

Sloveso ׁשלח se však v příběhu Ex 1–14 objevuje ještě v jiné souvislosti a 

vytváří tak působivou hru slov, která se ovšem bohužel v překladu ztrácí. 

Hospodin posílá Mojžíše k faraonovi (3,10), dává mu znamení, že ho poslal 

(3,12), zjevuje mu své jméno, aby mohl říct, kdo ho poslal (3,13–15), Mojžíš 

oznamuje Áronovi všechna slova, s nimiž ho Hospodin poslal, i všechna 

znamení (4,28). Po debaklu prvního jednání s faraonem se Mojžíš ptá a vyčítá: 

„Panovníku, proč jsi ublížil tomuto lidu? Proč jenom jsi mě poslal? Od chvíle, 

kdy jsem přišel k faraonovi, abych mluvil ve tvém jménu, jednal s tímto lidem 

zle, a vůbec jsi svůj lid nevysvobodil“ (5,22–23).  

A pak se objevují paradoxní dvojice výrazů ׁשלח: „Jestliže nepropustíš 

(„nepošleš“) lid … já pošlu mouchy“ (8,17), příp. „já pošlu (hi ׁשלח) rány … 

(protože ty) jsi nepropustil („neposlal“ – pi ׁשלח) lid“ (9,14.17). Poslání ran 

nelze sice zabránit, ale je možné alespoň omezit jejich dopad – jestliže farao 

pošle lidi i dobytek z polí do bezpečí (9,19). Devátá kapitola se výrazy ׁשלח 

obzvlášť „hemží“: kromě již uvedených míst ještě farao poslal, aby si dal 

zjistit, zda z egyptských stád opravdu nic neuhynulo (9,7) a později si dal 

poslat také pro Mojžíše a Árona (9,27) a slibuje, že lid propustí (v. 28), ale 

zase je nepropustí (v. 35). 

 

Poslechnout – ׁשמע 

Mojžíš hned od svého pověření úkolem vyvést lid z Egypta řeší otázku, zda 

mu uvěří a uposlechnou ho (4,1). Hospodin ho vybavuje znameními, ujišťuje 

ho svou přítomností a posílá mu jako pomocníka Árona. Po krizi, kdy 
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Hospodina odmítá poslechnout farao (5,2), a poté, co mu pro malomyslnost po 

ztížení práce nenaslouchá už ani lid (6,9), se Mojžíš brání novému vyslání 

k faraonovi: „Hle, synové Izraele mi nenaslouchali a jak mi bude naslouchat 

farao, nadto jsem člověk neobratných úst!“ (6,12; pod. 6,30). Hospodin 

přiznává, že farao neposlechne (7,4; později se to připomíná v závěru cyklu 9 

„ran“ – 11,9), ale zároveň ho ujišťuje, že i tak svůj lid ze země vyvede (7,4). A 

farao poznává, že neposlušnost bude mít důsledky (7,16–17). Bůh nechce 

jednat sám ani nechce mít místo lidí poslušné bezduché loutky. Chce, aby 

s ním lidé spolupracovali. Apeluje na jejich vůli (či srdce) – ne aby je donutil, 

ale aby je přesvědčil (pokud se přesvědčit dají). 

Opakované výzvy k faraonovi, opakovaná varování i uplatňování důsledků 

jeho neposlušnosti (neuposlechnutí výzev, nedbání na varování a dosavadní 

následky – neboli „nepřiložení srdce“ k Hospodinovu slovu i jednání), občasné 

„obměkčování“ (vyjednávání, prosby, sliby a vyznávání hříchů), a hlavně 

konečné uposlechnutí výzev k propuštění Izraele po desáté ráně ukazují, že 

Hospodin od faraona poslušnost opravdu očekával (ve smyslu reálné 

možnosti, ne naivní důvěry), a nepřímo dosvědčují, že farao mohl 

poslechnout, i když byl předtím „zatvrzen“ – ale nechtěl. Kdyby Hospodin 

vyžadoval od faraona něco, co mu předem sám znemožnil, a ještě ho za to 

trestal, jeho výzvy a varování by byly jen neupřímným divadlem a jeho tresty 

by byly nespravedlivé. Spojení „zatvrzení“ a neposlušnosti (nepropuštění) 

v prvních dvou předpovědích (4,21, 7,3–4) není důkazem, že je zde spojení 

(přímé) příčiny a následku – neposlušnost je sice důsledkem „zatvrzení“, ale 

spíše nepřímým; „zatvrzení“ faraona sice uschopňuje neposlechnout i přes 

stupňování nátlaku ze strany Hospodina, ale nenutí ho k tomu (i přes 

opakované „zatvrzování“ mu stále zůstává možnost změnit své původní 

rozhodnutí lid nepropustit, což dokazuje jeho reakce na poslední „ránu“). 

Faraonova neposlušnost tak není Božím předurčením, ale pouze předzvěděním. 

Poslušnost úzce souvisí s poznáním, jak uvidíme níže. 

 

Sloužit, služba, služebník – עבד (q), דבְֶׁעְֶׁ ,ֲעבָֹדה  

Slova s kořenem עבד mají v Ex dvojí význam – buď se týkají služby 

faraonovi (a to tvrdé otročiny, kterou jim faraonové ještě ztěžují – 1,11.13.14, 

5,7–14), nebo služby Hospodinu, ať už se jedná o bohoslužbu (slavnost 

v poušti, přinášení obětí), nebo je význam širší. Hospodin sice vyvádí Izrael 

z egyptské otročiny (6,6.7), z domu služebníků (13,3.14), vysvobozuje ho 

(6,6), konečným cílem však není bezbřehá svoboda, ale svoboda od jednoho 

pána (služba jemu vede k utrpení) ke službě druhému pánu (který jim slibuje 

dobrou zem),
111

 svoboda od něčeho (otroctví) k něčemu – ke službě 

Hospodinu, jak to zaznívá už ve výzvě k faraonovi: „Propusť můj lid, aby mi 
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sloužil.“ Svoboda je protikladem služby faraonovi, ale předpokladem služby 

Hospodinu, jako je vyvedení z Egypta předpokladem k uzavření smlouvy mezi 

Bohem a lidem na Sínaji; ne nadarmo Desatero jako „směrovky ke svobodě“ 

začíná „předznamenáním před závorkou“, které rozhoduje o „evangelijním“ či 

„legalisticko-moralistickém“ pojetí přikázání:
112

 „Já Hospodin jsem tvůj Bůh, 

který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“ (20,2). 

Pokud se jedná o služebníky faraona, v průběhu vyprávění jsou mezi nimi 

patrné rozdíly ve vztahu k faraonovi a k Hospodinu: zatímco někteří se „báli 

Hospodinova slova“ („přiložili srdce k Hospodinovu slovu“, a zachránili tak 

své služebníky a stáda – 9,20), a dokonce domlouvali faraonovi (10,7), někteří 

„zatvrdili“ svá srdce spolu s faraonem (9,34) a později spolu s ním litovali, že 

propustili Izraele z otroctví (14,5). I sám farao v průběhu času mění své 

postoje k službě Izraele Hospodinu. Po napomenutí služebníky říká Mojžíšovi 

a Áronovi: „Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu“ (10,8). Když ale slyší, že 

chtějí jít i s dětmi, starci a zvířaty, dává svůj souhlas jenom mužům (10,11). Po 

třech dnech tmy svolí, aby Hospodinu šly sloužit i děti, ale odmítá je pustit se 

zvířaty (10,24). Po pobití prvorozených pak kapituluje úplně: „Jděte a služte 

Hospodinu, jak jste říkali. Vezměte také svůj brav a svůj skot, tak jak jste řekli, 

a jděte. Požehnejte také mně“ (12,31b–32). Ovšem i jemu tento postoj vydržel 

jen do té doby, než mu bylo oznámeno, že lid uprchl (14,5). 

 

Hospodinovy mocné činy – לְְׁ ,ָהאֹתֹת ינִפְׁ אֹתַּ ִתים , מֹפְׁ י ,הַּ ֵגפֹתַּ ָפִטים ,נֶׁגַּע ,מַּ ה ,יָד ,ׁשְׁ טֶׁ מַּ  הַּ

Pro mocné Hospodinovy činy v Egyptě, ale také pro navenek všední 

připomínky toho, co se tam událo, Ex užívá několik různých výrazů. Přitom 

„rány“, které jsou znameními pro Egypt, nejsou znameními pro Izrael; Izraeli 

slouží jako znamení právě ty „nezázračné“ věci, jako je krev na dveřích 

(12,13), nekvašený chléb (13,9) a posvěcení prvorozených (13,16). Žádná 

z nich neodkazuje k prvním devíti ranám – všechny se vztahují k poslední ráně 

a odchodu z Egypta. 

Ex mluví jednak o velikém úkazu (ֹּל  jako byl hořící, a přesto ,(ַהַמְרֶאה ַהָגד

neshořevší keř (3,3), o znameních (ֹּות ֹּת  pro lid, aby Mojžíšovi uvěřil (ָהא

(4,8.9.28.30), o divech (ַֹּתי  kterými bude Hospodin bít Egypt (3,20), o ,(נְִפְלא

holi ( ַמֶטההַ  ), kterou bude konat znamení (4,17), o zázracích (ְֹּפִתים  které má ,(ַהמ

Mojžíš činit před faraonem (4,21, 7,9), o Hospodinových znameních a 

zázracích (ַֹּתי ֹּת ֹּוְפַתי ,א  ,které rozmnoží v Egyptě (7,3; 11,9–10), o znamení ,(מ

kterým bude pro faraona rozdíl mezi jeho a Hospodinovým lidem (8,19), o 

velikých soudech, skrze které (ִֹּלים  Hospodin vykoupí či vyvede svůj (ִבְׁשָפִטים גְד

lid z Egypta (6,6, 7,4), o soudech nad všemi egyptskými bohy (12,12), o všech 

Hospodinových ranách (ַֹּתי  které poslal na faraonovo srdce (9,14), i o ,(ָכל־ַמֵגפ

poslední ráně (נֶגַע či נֶגֶף), kterou je pobití prvorozených (11,1) a která na Izrael 
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kvůli krvi na na domech (která je rovněž znamením – ֹּת  nedopadne (12,13). O (א

znameních, která dělal Hospodin v Egyptě (a kvůli kterým „zatvrdil“ faraonovo 

srdce), má Mojžíš vyprávět potomkům (10,1.2). Na druhé straně ale Ex mluví 

také o znamení, kterým bude pro Mojžíše to, že budou Hospodinu sloužit „na 

této hoře“ (3,12), o znamení krve na domech (12,13) a o znameních na ruce a 

mezi očima (13,9.16). 

Dají se všechny ty mocné činy, které jsem zmínila výše, nějak roztřídit či 

shrnout pod obecně užívaný výraz „rány“? A kolik těch „ran“ vlastně bylo? 

Sama v textu používám výraz „rány“, nechci se ho na jednu stranu úplně vzdát 

proto, že je obecně známý a srozumitelný, ale zároveň ho uvádím 

v uvozovkách proto, že ho nepovažuji za dostatečně výstižný pro všechny činy, 

které se mezi ně obvykle počítají. Výstižnější mi přijde výraz „znamení“ nebo 

„mocné činy“. A počet deset také není úplně přesvědčivý, i když je to číslo 

kulaté
113

, číslo dokonalosti
114

 či úplnosti
115

 – podobný charakter jako „deset 

ran“ mělo i úvodní znamení nebo rozdělení moře.  

Tyto mocné činy se nedají jednoduše roztřídit do výše uvedených kategorií. 

Tak jsou podle Novotného události v Egyptě znameními proto, že dosvědčují 

slovo Hospodinovo; zároveň jsou pro svou neobvyklost označeny jako zázraky 

a pro svou trestající funkci ranami a soudy. Spojení „znamení a zázraky“ 

neoznačuje tedy dvě řady odlišných jevů, ale dvě různé stránky týchž jevů.
116

 

Znamení (a to mají společné Hospodinovy mocné činy i ty „všední“ 

připomínky takových činů) odkazují k něčemu, co je mimo ně, ať už je to 

Hospodinovo slovo, jehož pravdivost potvrzují (jako většina těch mocných 

činů v Egyptě, které Mojžíš předem ohlásil, ať už by se jim dalo zabránit 

poslušností nebo ne), nebo mocné činy, které připomínají, nebo znamení 

vykoupení a vynětí ze soudu (krev na dveřích), které odkazuje na Boží 

zaslíbení. Podle Novotného je znamení ve SZ vždy v těsné jednotě se 

zjevujícím slovem, které dává často mnohoznačnému znamení jeho pravý 

smysl.
117

 Možnost neuposlechnutí ukazuje, že znamení nepůsobí mechanicky; 

vyžaduje víru – ale také ji budí.
118

  

Zázrak jako něco mimo-řádného, nad-přirozeného jednak upoutá 

pozornost (nedá se jednoduše přehlédnout a ignorovat), jednak dokazuje Boží 

moc, která může svět stvořit a uspořádat (vytvořit řád, přírodní a jiné zákony), 

ale sama tímto řádem není spoutána – ale u faraona začíná upoutávat jeho 

pozornost až v případě, že jeho kouzelníci nedovedou následky takového činu 

odstranit, nedovedou ho napodobit, nebo jsou jím dokonce sami zasaženi. A i 
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pak na něj působí paradoxně: „Zázrak nic nezjevuje těm, kteří nevěří v Boha, 

zdá se dokonce naopak, že je zatvrzuje.“
119

 

Ve SZ vystupuje Bůh často jako soudce celé země a jako Bůh zastávající 

právo. Soud neznamená jen nestranné a objektivní posouzení dobrého a zlého, 

ale spíše rázné zakročení proti zlu. Boží soud je úzce spjatý s myšlenkou 

Božího charakteru, který se vyznačuje milosrdenstvím a spravedlností, je to 

projev Božího milosrdenství i hněvu.
120

 Soudy jsou jednak důsledky porušení 

řádu, jednak úsilím tento řád obnovit; hříšník těmito soudy nemá být zničen, 

ale přiveden k pokání – pokud je u něj ještě nějaká šance, že pokání bude činit. 

A podobný význam mají zřejmě i rány – vždyť i když je Bůh faraonovi 

ohlašuje a nedává šanci jim zabránit (9,14), dává zároveň alespoň možnost 

zmírnit škody (pokud člověk vezme varování vážně) a zároveň mu dává vědět, 

že kdyby ho chtěl zničit, mohl to už udělat dávno – ale nechce, protože s ním 

má své plány (9,15–16). 

Ruka (יָד) či paže ( ַֹּוע .jsou (nejen) v Ex často symbolem síly a moci (זְר
121

 

To je v Ex opakovaně ještě posíleno spojením s adjektivem „silná“ (ruka) či 

substantivem „síla“ (ruky). Zatímco spuštění rukou naznačuje slabost či 

nedostatek rozhodnosti, posílení rukou znamená nápravu.
122

 Symbol vztažené 

paže (6,6) se užívá o Hospodinu k vykreslení jeho mocných činů
123

 a naznačuje 

zároveň připravenost k činu. „Vztáhnout ruku“ je obrazným výrazem 

cílevědomého jednání, úmyslu, po němž následuje čin
124

 (3,20 6,8, 7,5, 9,15). 

Také Mojžíš a Áron opakovaně vztahují ruku, ať již s holí či bez ní (4,4, 7,19, 

8,1.2.13, 9,22, 10,12.21.22, 14,16.21.26.27). Pokud na někoho dolehne 

Hospodinova ruka, znamená to Boží soud
125

 (7,4). Hůl v ruce je symbolem 

autority
126

 a zároveň slouží Mojžíšovi jako prostředek, kterým má činit 

znamení (4,17). 

 

Poznat – ידע 

Říká se, že neznalost zákona neomlouvá – a jak je to s jinou neznalostí či 

nedostatkem poznání? 

Sloveso ידע patří v naší textové jednotce k výrazům nejvýznamnějším a 

přímo souvisí s naším tématem. V naší textové jednotce se objevuje 23x (tedy 

tak často jako výraz „srdce“ a častěji než výraz „zatvrdit“), z toho 15x s 

výrazem  ִיכ („poznat, že“ – viz dále, příp. „vědět, že“: 3,19, 4,14, 9,30, 10,7). 
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Vypovídá hodně o motivaci jak faraona (či dokonce obou faraonů, o nichž je 

v našem textu řeč), tak Hospodina (jak o jeho poznání, které ho pohnulo 

k jednání, tak o poznání, které je cílem jeho jednání) – a hlavně o tom, proč to 

všechno trvalo tak dlouho. Kdyby totiž Hospodinu šlo jen o vysvobození lidu 

nebo potrestání faraona, mohl to udělat hned; jenže on tak dlouho omezoval 

svou moc, tak dlouho faraona zachovával, ačkoli ho mohl zničit, právě proto, 

aby mu dal možnost poznat, že on je Hospodin a na celé zemi není nikdo jako 

on, aby mu ukázal svou moc a aby se o jeho jménu vyprávělo po celé zemi 

(9,13–16). 

Již v první kapitole máme nenápadnou zmínku o faraonovi, který neznal 

Josefa (1,8) – a o jeho krutém chování k Izraelcům; je to jakýsi nenápadný 

náznak, že kdyby znal Josefa, kdyby věděl, co Josef pro Izrael vykonal, snad 

by projevil vůči jeho potomkům nějaký cit a takhle by se k nim nechoval; 

snad… 

Druhá kapitola pak končí poněkud záhadně, jakoby nedokončenou větou, 

která snad většinu překladatelů nutí něco tam doplnit. Poté, co je popsáno 

utrpení Izraelců, jejich vzdychání a úpění a volání o pomoc, čteme o Boží 

reakci: „A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se Bůh na smlouvu svou s 

Abrahamem, Izákem a Jákobem. I vzhlédl Bůh na syny Izraelské, a poznal 

Bůh“ (2,23–24 BK). 

Pokud odoláme našemu běžnému (řeckému) chápání poznání jako 

teoretické znalosti nějakého předmětu či abstraktního, teoretického, čistě 

rozumového pochodu
127

 či porozumění skutečnosti v jejím statickém a trvalém 

bytí
128

 (které mohou být naprosto objektivní, citově neutrální a nijak nemusí 

ovlivňovat naše jednání), máme šanci porozumět trochu lépe hebrejskému 

chápání poznání jako hluboké vnitřní zkušenosti a jako hlubokého důvěrného 

vztahu, jako citovému, volnímu i rozumovému pochopení nějakého dění
129

 či 

jako vztahu k zakoušenému světu, který klade požadavky nejen na rozum 

člověka, ale také na jeho vůli.
130

  

Bůh, který vidí utrpení člověka a slyší jeho sténání, je hluboce zasažen a 

pohnut (zatímco s faraonem taková situace ani nehne) – nejen ve smyslu 

citového zážitku (který může být popsán i jazykem tělesné zkušenosti: 

„Zkormouceno jest ve mně srdce mé, ano i střeva slitování mých pohnula se“ – 

Oz 11,8 KP), ale i ve smyslu pohnutky (motivu) k činu; a už vzápětí můžeme 

číst, jak Bůh jedná – sestupuje, aby lid vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej 

z té země do země dobré a prostranné (3,8), vysvětluje Mojžíšovi svou 

pohnutku (zná bolesti svého lidu – 3,7) a pověřuje ho úkolem. Ale proč to bude 

trvat ještě tak dlouho, než se vysvobození lidu stane realitou? Proč bude Bůh 
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faraona spíše „zatvrzovat“ než „obměkčovat“? Proč na to nejde přímo, ale 

takovou podivnou oklikou? 

Když Mojžíš s Áronem poprvé konfrontují faraona s výzvou k propuštění 

Izraele: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v pustině 

slaví svátek“ (5,2), odpovědí je jim zpupný výrok faraona: „Kdo je 

Hospodin,
131

 jejž bych měl uposlechnout a propustit Izrael? Neznám 

Hospodina a také Izrael nepropustím“ (5.3). Ani tohle pravděpodobně není jen 

nedostatek oné teoretické znalosti (což se za chvíli v podstatě potvrdí, když ho 

Mojžíš s Áronem identifikují jako Boha Hebrejů), ale nedostatek uznání
132

 

tohoto Boha jako Boha, kterému by se měl podřídit – proto z tohoto nedostatku 

poznání vyplývá nedostatek poslušnosti. Poznání Boha je založeno na Božích 

činech a vede k lidským činům.
133

 Poznat Hospodina neznamená uvědomovat 

si jeho existenci, ale rozpoznat, že je svrchovaným Pánem, který vyžaduje 

poslušnost.
134

 Poznání Boha je hlavní povinností člověka; je to uctivé a 

poslušné uznání jeho moci (Ž46,11); neznat Boha není jen poblouzení, ale i 

vina, která se rovná zatvrzelosti.
135

 

A Hospodin vezme faraona za slovo: pokud jeho neposlušnost vyplývá 

z nedostatku poznání, farao bude mít možnost Hospodina poznat – a k tomu 

mu poslouží jak zázraky, které bude Hospodin činit, tak i „zatvrzení“, které mu 

umožní tyto zázraky rozmnožit (7,3, 11,9). Pak už nebude mít žádnou 

výmluvu, proč Hospodina neposlechnout. 

A tuto možnost (poznat Hospodina) budou mít zároveň i Izraelci (a nejen 

oni: „…proto jsem tě zachoval, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém 

jménu vyprávělo po celé zemi“ – 9,16). Ani oni totiž neznají Hospodina tak, 

jak by jej měli znát. V rozhovoru, který následuje po debaklu prvního setkání 

s faraonem, Hospodin Mojžíšovi slibuje, že faraona nakonec donutí, aby je 

nejen propustil, ale dokonce vyhnal, a dodává: „Ukázal jsem se Abrahamovi, 

Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, ale svým jménem Hospodin jsem 

jim nebyl znám“ (6,3). Třikrát ho slavnostně ujišťuje: „Já jsem Hospodin“ 

(6,2.8.29), pověřuje ho, aby to sdělil i Izraelcům (6,6), a sděluje mu: „A přijmu 

vás za svůj lid a budu vaším Bohem, a poznáte, že já Hospodin jsem váš Bůh, 

který vás vyvádí zpod jha egyptských robot“ (6,7). 

Bůh se lidem dává poznat nejrůznějšími způsoby: skrze destruktivní 

zázraky (7,17) i skrze přesně načasované odstranění obtěžující havěti z domů 

(8,6); skrze přesné nasměrování „ran“, takže Izraelci jsou z nich vyňati (8,18, 

11,7); skrze opatrné stupňování ran a varování, tak aby farao mohl poznat 

nejen Hospodinovu moc, ale i jeho schopnost a ochotu tuto moc omezit, aby 
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faraona nezničil (9,14–19); skrze vyslyšení Mojžíšovy přímluvné modlitby, 

kterou se za faraona přimlouvá, i když ví, že farao a jeho služebníci ještě 

nebudou bát Boha (9,29–30); skrze oslavení se nad faraonem a jeho vojskem 

(14,4.18); skrze vyvedení z Egypta (6,7) – ale také skrze vyprávění o tom, co 

Hospodin učinil (9,16, 10,2). 

 
Tabulka 1: Poznáš, že…; abys poznal, že… 

6,7 Izrael …poznáte, že já Hospodin jsem váš Bůh, který vás 

vyvádí zpod jha egyptských robot 

7,5 Egypťané …poznají, že já jsem Hospodin, když vztáhnu ruku na 

Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu 

7,17 farao Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin: … udeřím do 

vody v Nilu, a změní se v krev 

8,6 farao Stane se podle tvého slova, abys poznal, že není nikdo 

jako Hospodin, náš Bůh 

8,18 farao Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin 

uprostřed země 

9,14 farao …tentokrát pošlu do tvého srdce, na tvé otroky a na tvůj 

lid všechny své rány, abys poznal, že na celé zemi není 

nikdo jako já 

9,29 farao Hřmění přestane a krupobití už nebude, abys poznal, že 

země je Hospodinova 

10,2 Izrael …abys mohl vyprávět … abyste poznali, že já jsem 

Hospodin 

11,7 Egypťané Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes nenaostří svůj 

jazyk … abyste poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi 

Egyptem a Izraelem 

14,4 Egypťané …oslavím se na faraonovi i na celém jeho vojsku a 

Egypťané poznají, že já jsem Hospodin 

14,18 Egypťané Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na 

faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích 

 
Oslavit se – כבד (ni) 

Slovo „oslavit se“ se sice v naší textové jednotce (na rozdíl od následující 

části Ex) neobjevuje příliš často, ale stojí na významném místě – ve chvíli 

konečného vysvobození z moci Egypta – a navíc v těsném sousedství s motivy 

„zatvrzení“ a „poznání“ (14,4.17–18). Hospodin se zde oslavuje (zjevuje svou 

slávu, svou svatost, svůj charakter a blízkost
136

) skrze svůj soud nad vzpurným 

faraonem a jeho služebníky, kteří už měli spoustu příležitostí poznat ho a uznat 
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jeho nároky, a nakonec to i udělali – ale jen nakrátko, dokud je k tomu 

Hospodin nutil ranami a soudy. A v čem tento soud spočívá? Paradoxně v tom, 

že jim posílením jejich srdce umožní, aby jim strach v podobě pudu 

sebezáchovy nebránil v tom, co chtějí udělat… 

Ale to ještě není všechno – Bůh chce, aby se o jeho slávě mluvilo, chce být 

oslaven i skrze svědectví lidí o tom, co učinil. Faraonovi říká: „Avšak proto 

jsem tě zachoval, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu vyprávělo 

po celé zemi“ (9,16). Mojžíšovi říká: „Jdi k faraonovi, protože já jsem zatvrdil 

srdce jeho i srdce jeho otroků, abych před ním učinil tato svá znamení a abys 

mohl vyprávět svému synu a synu svého syna, jak jsem Egypťany znevažoval, 

a o mých znameních, která jsem mezi nimi učinil, abyste poznali, že já jsem 

Hospodin“ (10,1–2). 
 

1.4.5. Záměrná hra slov?
137

 

Z poměrně rozsáhlé a podrobné lexikální analýzy je patrné, že některé 

slovesné kořeny a k nim příbuzná adjektiva (příp. substantiva), příp. některá 

slovesa v různých slovesných kmenech se vyskytují v textu poměrně často 

(možná častěji, než by se dalo očekávat) a vytvářejí tak v původním textu 

nápadnou hru slov, která možná nebude úplně náhodná (a možná i proto není 

v původním textu použito pro „zatvrzení“ faraonova srdce jediné sloveso, i 

kdyby všechna použitá slovesa byla skutečně zcela synonymní). Škoda, že se 

tato hra slov v českých překladech většinou ztrácí. 

 

Tabulka 2: חזק  

faraonovo silné 

srdce 

silný  síla ruky H. posílí/il f-ovo 

srdce 

7,13 

7,22 

8,15 

9,35 

3,19 s. ruka 

6,1 s. ruka (2x) 

10,19 vítr 

13,9 s. ruka 

14,21 s. vítr 

13,3 

13,14  

13,16  

4,21 

9,12 

10,20 

10,27 

14,4 

14,8 

14,17 

 

Z přiložených tabulek je patrný jednak kontrast mezi faraonovým „silným“ 

srdcem (které vzdoruje Hospodinovu nároku) a Hospodinovým „silným“ 

větrem a zvláště „silnou“ rukou, která ho nakonec porazí
138

 a donutí ho nároku 

vyhovět, jednak zvláštní paradox ohledně síly faraonova srdce: zatímco na 
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začátku bylo jeho srdce silné a odolné (vůči tlaku), postupně slábne a s ním i 

faraonův odpor (i když to není vyjádřeno explicitně, je to vyjádřeno jeho 

ústupky, prosbami a sliby), Hospodin paradoxně faraonovo (slábnoucí) srdce 

„posiluje“ (dodává síly svému protivníkovi!) – a přesto nad ním vítězí. 

Podobným paradoxem je kontrast mezi v. 9,2, kde farao lid zadržuje, zdržuje či 

drží, resp. zatvrzuje se proti němu (tak podle ČEP; pod. slovenský EP: 

„zatvrdnuto zdržiavať; hi חזק), a v. 12,33, kde Egypťané na lid naléhají (q חזק), 

aby je co nejrychleji poslali ze země. 

Dále je tu patrný kontrast mezi faraonovým zpočátku „těžkým“ srdcem, 

které on sám postupně činí ještě „těžším“ a nepohyblivějším (či opět 

nepohyblivým poté, co se předtím „pohnulo“ správným směrem), a „ztížením“ 

už tak těžké práce Hospodinova lidu na jedné straně – a těžkými a postupně 

ještě těžšími ranami, které na něj doléhají; příp. mezi jeho „těžkým“ či 

„obtíženým“ srdcem (z vlastní viny) – a „obtížením“ (či znehybněním) jeho 

srdce Hospodinovým působením; a to ještě nemluvíme o paradoxu, že zatímco 

jeho srdce má čím dál větší „váhu“ (q či hi כבד), Hospodin bude o to 

„váženější“, až se nad ním oslaví (ni כבד). (Poněkud stranou necháváme 

Mojžíšova „těžká“ ústa a jazyk, která nakonec úspěšně splní zadaný úkol, 

zatímco faraonovo „těžké“ srdce nedosáhne svého.). Larsson si všímá, že se 

pětkrát mluví o faraonově „těžkém“ srdce a pětkrát o „těžkých“ ranách, takže 

tíže ran může být nahlížena jako důsledek jeho těžkého či obtíženého srdce.
139

 

 

Tabulka 3: כבד 

f-ovo těžké 

srdce 

těžký/ztížit 

(práci)/s 

obtížemi 

f. „obtížil“ své 

srdce 

H. „obtížil“  

f-ovo srdce 

H. se oslaví 

7,14 

9,7 

4,10 t. ústa 

4,10 t. jazyk 

5,9 z. práci 

8,20 t. 

mouchy 

9,3 velmi t. 

mor 

9,18.24 velmi 

t. krupobití 

10,14 velmi t. 

kobylky 

14,25 s 

obtížemi 

8,11 

8,28 

9,34 

10,1 14,4 

14,17 

14,18 
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U kořene קׁשה je situace poněkud odlišná, a to nejen pro, že se jedná o 

kořen, který není v hebrejském textu příliš častý. Tady text začíná s tvrdou 

prací (službou, otročinou) Hospodinova lidu, pokračuje předpovědí 

Hospodinova „zatvrzení“ faraonova srdce (jakoby odplatou za faraonovu 

tvrdost) – ale paradoxně nakonec mluví o tom, že se „zatvrdil“ farao (sám) – 

ani zmínka o tom, že by Hospodin svou hrozbu naplnil (ovšem pokud všechna 

slovesa nejsou skutečně naprosto synonymní). Jako tvrdá otročina bránila 

Izraelcům slyšet dobré zprávy od Hospodina, tak faraonovo tvrdé srdce mu 

brání ve slyšení (a poslouchání) slova Hospodinova. 

  

Tabulka 4: קׁשה 

H. „zatvrdí“ f-ovo srdce tvrdá práce farao se „zatvrdil“ 

7,3 1,14 

6,9 

13,15 

 

Sloveso חׁשל  souvidí se „zatvrzením“ faraonova srdce jen nepřímo (ve 

smyslu nepropuštění lidu jako důsledku „zatvrzení“), ale i tady je nápadná tato 

hra slov: v kontrastu tu stojí jednak výzvy („propusť“) a varování („jestliže 

nepropustíš“) s jejich obvyklým výsledkem – nepropuštěním lidu (sloupce 1 a 

2 proti sloupci 3); jednak předpovědi nepropuštění lidu s předpověďmi (ze 

strany Hospodinovy) či sliby (ze strany faraona) propuštění (sloupce 3 a 4) – a 

konečným paradoxem je tady kontrast mezi počátečním „nepropustím“ (5,2) a 

konečným „propustil“ (13,17) – i když brzy nato vystřídaná lítostí a snahou o 

zvrácení této situace. 

 

Tabulka 5: ׁשלח 

„propusť“ 

ať propustí 

„jestliže 

nepropustíš“ 

f. nepropustí* 

/ím**/il 

propustí*/m**/ 

propustil 

H. 

pošle/poslal 

4,23 

5,1 

6,11 

7,2 

7,16 

7,26 

8,16 

9,1 

9,13 

10,3 

10,7 

7,27 

8,17 

9,2 

10,4 

4,21* 

4,23 

5,2** 

7,14 

8,28 

9,7 

9,17 

9,35 

10,20 

10,27 

11,10 

13,15 

3,20* 

6,1* 

8,4** 

8,24** 

9,28** 

10,10** 

11,1* 

13,17 

14,5 (lítost nad 

propuštěním) 

Mojžíše: 

3,10.12 

3,13-15 

4,28 

7,16 

mouchy: 

8,21 

rány: 

9,14 
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Dalším kontrastem je zde napětí mezi počátečním posláním Mojžíše (jako 

posla, který vyřizuje výzvu) a následujícím posíláním „ran“; když slovo samo o 

sobě zůstalo neúčinné, bude doprovázeno činy, které nakonec dosáhnou 

úspěchu. 

 

1.5. Gramatická analýza 

 

V tabulce, která je v příloze, uvádím stručný přehled frází s výrazy „srdce“ a 

„zatvrdit“ v hebrejském textu, LXX a Vulgatě; z tohoto přehledu dále 

vycházím v následující gramatické analýze. 

 

1.5.1. Slovesa כבד ,חזק a קׁשה  

 

V naší textové jednotce se vyskytují tři slovesa, která jsou obvykle ve 

spojení se slovem ֵלב překládána výrazem „zatvrdit“: כבד ,חזק a קׁשה. Všechna 

tři jsou slovesa stavová (stativní) významem a dvě z nich (חזק ,כבד) také 

formou (morfologicky): v imperfektu q mají samohlásku [a] místo obvyklého 

[ó] (v nar. q ַויְִכַבד ,ַויֱֶחזַק). Dvě z těchto tří sloves se v textu vyskytují v q (חזק, 

  .(jen v hi קׁשה ;קׁשה a כבד) a dvě se vyskytují v hi (חזק) jedno z nich i v pi ,(כבד

V základní podobě (v kmeni qal) nevyjadřují tato slovesa děj, ale stav
140

 

nebo i změnu stavu
141

 („být pevný“ či „posilnit se“; „být těžký“, „závažný“ či 

„důležitý“; „být tvrdý“, „těžký“ či „krutý“
142

), v pi a hi nevyjadřují stav, ale 

proces (změny stavu). Podle Klímy „neutrická“ (tedy stavová) slovesa na 

rozdíl od sloves aktivních (tedy dějových) označují v perfektu spíše než děj 

minulý výsledek děje minulého, tedy přítomný stav.
143

 Přestože v našem 

textu jde spíše o narativ q než o perfektum (s výjimkou v. 7,14, kde  ָדבֵ כ  někteří 

pokládají za perfektum
144

, někteří za slovesné adjektivum
145

), předpokládám, 

že pro něj platí analogické pravidlo (narativ i perfektum ve vyprávění obvykle 

vyjadřují minulý čas). 

Dle F. W. Dobbs-Allsoppa
146

 stavová slovesa v q vyjadřují význam 

dynamický (např. „sílit“), egresivní („přestat být silný“) nebo ingresivní, 

počínací („stát se silným“) pouze v určitém syntaktickém kontextu (např. inf. 

abs. nebo participium הלח + stavové sloveso, היה + participium nebo verbální 

                                                 
140

 tak Weingreen, s. 100, Prudký, s. 62 
141

 tak dle TDOT, TLOT: „be/became strong, hard, heavy“ 
142

 Prudký, s. 348, 359, 392 
143

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 114 
144

 např. Rashbam, Ibn Ezra, in Carasik (ed.), s. 48 (stavové sloveso) 
145

 např. Rashi, in Carasik (ed.), s. 48   
146

 cit. McAffeeho, s. 341–343 
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adjektivum); podle McAffeeho se ale v Ex takové kontextuální indikátory 

změny stavu nevyskytují. Vzhledem k tomu, že se jedná o popis stavu a ne o 

změnu stavu, nejde tedy o neutrální vyjádření (ve smyslu, že není zřejmé, kdo 

je původcem zatvrzení,
147

 zda je přisoudit Hospodinu či faraonovi
148

) a není 

vhodné vyjadřovat v překladu význam q pasivem, ale spíše adjektivem,
149

 tedy 

v češtině přísudkem jmenným se sponou (domnívám se, že vhodné není ani 

reflexivum, které vzbuzuje dojem, že srdce samo nějakou změnu působí: 

posiluje se = posiluje sebe).  

Piel může mít význam intenzivu („činnost qal je konána mnoha subjekty, 

často a důkladně“
150

, příp. posunuje význam slovesa ve smyslu usilování a 

dokončení nebo ve smyslu větší intenzity činnosti
151

), faktitivu („smysl 

kausativní“
152

 či způsobení stavu
153

) či deklarativu („někdo někoho pokládá či 

prohlašuje za nositele vlastnosti, obsažené nebo naznačené v qal“
154

). V našem 

textu je deklarativ nejméně pravděpodobný – proč by Hospodin předem 

ohlašoval, že něco prohlásí, nehledě na to, že evidentně očekává, že jeho 

jednání vyjádřené pi חזק bude mít nějaké důsledky (farao lid nepropustí). 

V úvahu tedy připadá buď faktitiv („učinit faraonovo srdce silným“ – 

v případě, že takové není), nebo intenziv („učinit faraonovo srdce ještě 

silnějším, než právě je“).  

Zatímco dřívější jazykovědci podle McAffeeho vysvětlovali základní 

význam pi jako intenzifikaci nebo iteraci, on považuje pi חזק za faktitiv.
155

 

Naproti tomu Beale zde chápe pi jako intenziv, vyjadřující intenzivně-iterativní 

myšlenku „posílení a opakování“ (plurální aspekt pi tak podle něj odpovídá 

sériím zázraků, z nichž každý má být přijat negativně kvůli opakované 

zatvrzující akci).
156

 

Hifíl má obvykle význam kauzativní („někdo vyvolá u někoho činnost, 

naznačenou v qal“
157

; vyjadřuje způsobení děje
158

) či zřídka deklarativní. O 

deklarativním významu platí totéž, co bylo řečeno výše; můžeme tedy 

předpokládat, že význam slovesa je „učinit faraonovo srdce pevným, těžkým či 

těžkopádným, nepohyblivým“. 

                                                 
147

 tak Propp 
148

 tak McGinnis, cit. dle McAffeeho, s. 344 
149

 McAffee, s. 343–344 
150

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 107 
151

 Mikulicová, s. 58 
152

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 107 
153

 Mikulicová, s. 58 
154

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 107 
155

 McAffee, s. 348 
156

 Beale, s. 134 
157

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 108 
158

 Mikulicová, s. 61 
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Tabulka 6: Slovesa כבד ,חזק a קׁשה  

 כבד קׁשה חזק

q pi hi q hi 

7,13 

7,22 

8,15
2 

9,35 

nar.  

nar.  

nar. 

nar. 

 

4,21 

9,12 

10,20 

10,27 

11,10 

14,4 

14,8 

14,17 

impf. 

nar. 

nar. 

nar. 

nar. 

pf.
4 

nar. 

pt. 

7,3 

13,15
3
 

impf. 

pf.
 

7,14
 

9,7
 

pf. q
1
 
 

nar. 

8,11
2 

8,28
2 

9,34 

10,1
 

inf. 

nar. 

nar. 

pf. 

1
 resp. adjektivum  

2
 resp. 8,15.19.32 

3
 intranzitivní sloveso (bez předmětu „srdce“) 

4 
waw konsekutivní perfektum  

 
Obvykle se jedná o tvary slovesné určité (s výjimkou pt. pi חזק ve v. 14,17, 

inf. hi כבד ve v. 8,11, příp. adj.  ָדבֵ כ  ve v. 7,14), které lze přeložit obvyklým 

způsobem (narativ a běžné perfektum ve vyprávění minulým časem, 

imperfektum a waw konsekutivní perfektum v přímé řeči budoucím časem).  

Adjektivum  ָדבֵ כ  má totožný tvar s 3. os. sg. m. perfekta q a sg. m. participia 

q. Pokud bychom slovo překládali doslovně, rozdíl by byl jen v čase: „je těžké“ 

(adj.) či „bylo těžké“ (pf.)
159

; přítomný čas se zde ale jeví smysluplnější – jako 

konstatování výchozího stavu faraonova srdce). Childs si všímá jedinečnosti 

adjektivní formy ve v. 7,14, která podle něj nevyjadřuje reakci na rány, ale 

popisuje stav
160

 (zatímco q tak zřejmě nevnímá, protože pro něj užívá pasivum; 

s tím ale možná souvisí to, že idiom, v němž je subjektem Hospodin, vnímá jen 

jako mírně odlišný od idiomů, v nichž subjektem není, a mající týž význam
161

).
 

Nejčastější význam participia se zřetelem k času je čas přítomný;
162

 po 

částici ׅהנֵה, k níž se připojuje přívěsné zájmeno osobní (ִהנְנִי), má participium 

podle Klímy zpravidla význam přítomného času
163

 (což je případ v. 14,17), ale 

může mít i význam budoucího času (většina českých překladů zde má čas 

budoucí – kromě Sidona); podle Mikulicové lze překládat určitým slovesem 

                                                 
159

 tak Mikulicová, s. 43, Weingreen, s. 100; naproti tomu Klíma: „je těžký“ – s. 114 
160

 Childs, s. 174 
161

 Childs, s. 158 
162

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 124, Prudký, s. 56 (jako predikát nominálních vět) 
163

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 124–125 
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v hlavní větě a čas určovat dle kontextu
164

 (dle Weingreena naznačuje aktivní 

příčestí spíš stav trvalé aktivity
165

).  

Vzhledem ke kontextu (k situaci, která je v tomto verši popisována) se 

domnívám, že výstižnější je zde čas přítomný: jde o situaci, kdy se to, co 

participium popisuje, již děje či bezprostředně bude dít; zároveň je zde silný 

důraz na subjekt činnosti (ten je tu hned 2x vyjádřen zájmenem, nejdřív 

samostatným a pak ještě přívěsným u částice: ַוֲאנִי ִהנְנִי ְמַחזֵק), který je zde možná 

důležitější než čas; příp. by zde byla nejvýstižnější doslovná konstrukce „já 

jsem ten posilující“. McAffee chápe význam participia podobně – Hospodin je 

ten, kdo aktuálně posiluje faraona a jeho armádu (aby pronásledovali Izraelce a 

on mohl být oslaven jejich zničením).
166

 

„Někdy stojí infinitiv absolutní na místě určitého slovesa, zvláště jde-li o 

děje, budící úžas nebo rozmrzelost, nebo po jiném slovese určitém“
167

 (jako je 

tomu ve v. 8,11), a má tak význam určitého slovesného tvaru (tedy zde hi  

 učinil těžkým“). Podle Mikulicové sice infinitiv vyjadřuje spíše stav než„ כבד

činnost, podobně jako slovesné substantivum, infinitiv absolutní však 

zdůrazňuje čin.
168

 Jak uvidíme později, tento mluvnický tvar vzhledem ke své 

nejednoznačnosti nebyl překládán jednotně. Kromě toho byl v některých 

verzích nahrazován určitým slovesným tvarem, jak jsme viděli v textových 

poznámkách (v SaP narativem hi). 

 

1.5.2. „Srdce“ jako větný člen 

 

„Srdce“ je ve spojení s výše uvedenými slovesy buď subjektem (a to 

převážně v počátku vyprávění, konkrétně 7,13–9,35), nebo objektem (v 

předpovědích 4,21 a 7,3 a pak od v. 8,11 až do konce); od v. 8,11 do v. 9,35 

dochází k překrývání obou případů; nejnápadnější je tento překryv (a zároveň 

určitý zlom) ve třech po sobě následujících vv. 9,34–10,1, kdy se střídá nejen 

„srdce“ jako objekt se „srdcem“ jako subjektem, ale navíc i dva různé subjekty 

(nejdřív farao a pak Hospodin). Od v. 10,1 až do konce textové jednotky je 

„srdce“ už jen objektem „zatvrzení“ (s výjimkou v. 13,15, kde je intranzitivní 

sloveso, takže „srdce“ tam není ani jako subjekt, ani jako objekt). 

 

1/ „Srdce“ jako subjekt sloves „zatvrdit“ 

„Srdce“ jako subjekt se objevuje vždy pouze ve spojení s q, a to buď slovesa 

דבֵ כָ  .resp. adj) כבד nebo slovesa ,חזק ). Vzhledem k tomu, že adjektivum zde 
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 Mikulicová, s. 40 
165

 Weingreen, s. 72 
166

 McAffee, s. 349 
167

 Klíma, in Klíma, Segert, s. 121 
168

 Mikulicová, s. 55–56 
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podobně jako q vyjadřuje stav, můžeme subjekt chápat ne jako původce děje či 

změny stavu, ale jako nositele stavu. 

 

 

2/ „Srdce“ jako objekt sloves כבד ,חזק a קׁשה 

Pokud je „srdce“ objektem, pak je sloveso vždy v pi (חזק) či v hi (כבד či 

 a subjektem „zatvrzení“ je buď farao (ve vyprávění je to zpočátku on) a (קׁשה

vždy se jedná o hi כבד, nebo je subjektem Hospodin, a pak je situace složitější: 

ve vyprávění jde vždy o pi חזק; v Hospodinově přímé řeči jde buď o předpověď 

a tam se vyskytuje 2x pi חזק a 1x hi קׁשה, nebo o konstatování toho, co 

Hospodin již učinil a tam se 1x objevuje hi כבד. Ve v. 13,15 je sice subjektem 

farao, ale sloveso je intranzitivní, tamže se tam „srdce“ neobjevuje ani jako 

subjekt, ani jako objekt. 

 

1.5.3. Subjekt sloves כבד ,חזק a קׁשה 

 

Kdo tedy zatvrdil faraonovo srdce? 

Někteří vykladači se snaží dokázat, že subjektem zatvrzení faraonova srdce 

je vždy buď Hospodin, nebo farao. Mc Afee upozorňuje také na přílišné 

zjednodušení, podle něhož v prvních pěti ranách zatvrzuje své srdce farao a v 

druhých pěti zatvrzuje jeho srdce Hospodin.
169

 Podívejme se tedy nyní na tuto 

otázku z hlediska gramatiky: kdo je subjektem sloves, která bývají překládána 

výrazem „zatvrdit“?  

Subjektem sloves כבד ,חזק a קׁשה je buď „srdce“, nebo farao, nebo Hospodin. 

Pokud pomineme předpovědi, kde je subjektem „zatvrzení“ vždy výslovně jen 

Hospodin (a pomineme-li zároveň předpověď ve v. 3,19, kde je zatvrzelost 

faraona popsána, i když není použita terminologie zatvrzení a není tam zmínka 

o tom, kdo je za jeho stav odpovědný), v první části vyprávění je subjektem 

pouze „srdce“ (7,13–22), v druhé části je situace vyrovnaná mezi faraonem a 

jeho srdcem (8,11–9,7) a ve třetí části převládá jako subjekt Hospodin (od v. 

9,12 až do konce; od v. 10,1 je již subjektem výhradně Hospodin, s výjimkou 

v. 13,15, který je spíše retrospektivním pohledem v rámci legislativního textu). 

Jako původce „zatvrzení“ můžeme jednoznačně vyloučit srdce – srdce je 

nositelem stavu a samo o sobě nevyvíjí v tomto směru žádnou aktivitu (jeho 

přísudek nikdy není v pi ani v hi). 

Pokud pomineme předpovědi, které se vyjadřují o něčem, co ještě nenastalo 

(a navíc bez upřesnění toho, kdy k tomu dojde), prvním, kdo v textu explicitně 

„zatvrdil“ (či spíše „učinil těžkým či těžším“) faraonovo srdce, byl farao 

sám (8,11); o Hospodinu je to poprvé výslovně řečeno až ve v. 9,12, a to ještě 
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 Sarna, s. 23 
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úplně jiným slovesem, které může mít i pozitivní význam – „posílil“ (a teprve 

od v. 10,1 je subjektem pouze Hospodin). 

Pokud bychom měli porovnávat, kolikrát své srdce „zatvrdil“ farao a 

kolikrát je „zatvrdil“ Hospodin, bylo by vhodné sledovat tuto statistiku 

z perspektivy jedné osoby, protože jinak nám hrozí, že jednu událost 

započítáme víckrát; nejvhodnější je tedy vzít v úvahu statistiku vypravěče, 

který stav (a změnu stavu) faraonova srdce zaznamenává nejpravidelněji (a 

vypustit zprávu z v. 11,10, která je souhrnem událostí předcházejících poslední 

ráně). Z tohoto pohledu před poslední ránou „zatvrdil“ farao své srdce 3x 

(8,11.28, 9,34) a Hospodin „zatvrdil“ jeho srdce rovněž 3x (9,12, 10,20.27); 

po poslední ráně pak Hospodin „zatvrdil“ jeho srdce ještě 2x (14,8.17). 

 

Tabulka 7: Subjekt sloves כבד ,חזק a קׁשה 

faraonovo srdce Hospodin farao 

 7,13  

7,14
1
  

7,22  

8,15
2
  

9,7  

9,35 

q 

q 

q 

q 

q 

q 

 חזק

 כבד

 חזק

 חזק

 כבד

 חזק

4,21
3 

7,3
3 

9,12 

10,1 

10,20 

10,27 

11,10 

14,4
3 

14,8 

14,17 

pi 

hi 

pi 

hi 

pi 

pi 

pi 

pi 

pi 

pi 

 חזק

 קׁשה

  חזק

 כבד

 חזק

 חזק

 חזק

 חזק

 חזק

 חזק

8,11
2 

8,28
2 

9,34 

13,15
4 

hi 

hi 

hi 

hi 

 כבד

 כבד

 כבד

 קׁשה

1
 adjektivum (resp. pf. q) 

2
 8,15.19.32 

3
 předpovědi 

4
 intranzitivní sloveso (bez předmětu „srdce“) 

 

Překlady 

1/ Septuaginta a Vulgata 

LXX překládá q חזק i כבד obvykle pasivním aoristem, s výjimkou v. 7,13, 

kde užívá aktivní aorist. Hi i pi překládá obvykle aktivně (futurem či 

aoristem), s výjimkou infinitivu hi ve v. 8,11, který překládá pasivním 

aoristem, čímž se zároveň mění subjekt věty („srdce“ se místo objektu stává 

subjektem) a přestává být patrné, že farao své srdce aktivně „obtížil“ (a může 

vzniknout otázka, kdo tuto změnu způsobil). Participium ve v. 14,17 překládá 

futurem. Adjektivum ve v. 7,14 překládá mediopasivním perfektem. 

Vulgata překládá q חזק i כבד důsledně pasivním perfektem, ale kromě toho 

překládá tímto způsobem i nar. hi ve v. 8,28 (ve V 8,32) a ve v. 9,34 

původního hebrejského textu, který zároveň přesunuje do následujícího v. 9,35 
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(kde jsou 2 pasivní tvary, jeden z nich přesunutý z v. 9,34); tím rovněž výrazně 

zkresluje původní význam: „srdce“ se stává z objektu subjektem a v textu se 

ztrácí, že farao byl aktivním původcem „zatvrzení“. Hi i pi překládá obvykle 

aktivně (futurem či perfektem), kromě výjimek uvedených výše (8,28, 9,34–

35) a v. 13,15, který překládá pasivním plusquamperfektem. Participium ve v. 

14,17 rovněž překládá futurem. Adjektivum ve v. 7,14 překládá pasivním 

perfektem a infinitiv hi ve v. 8,11 původního hebrejského textu (tedy ve 

Vulgatě 8,15) překládá aktivním perfektem. 

Pasivní slovesné tvary přispívají obecně (zvláště tam, kde je v původním 

textu subjektem farao, ale i tam, kde je subjektem faraonovo srdce) ke 

zkreslenému chápání faraona jako pasivní oběti zatvrzení (farao „byl 

zatvrzen“, jeho „srdce bylo zatvrzeno“; tak i anglické překlady: „was 

hardened“). I když ve větě není vyjádřen původce děje či změny stavu (a 

v případě původního q ani nemůže být, protože jde o vyjádření stavu, ne nějaké 

změny), subjekt je chápán ne jako nositel stavu, ale jako někdo, kdo „trpí“ 

nějaký děj či změnu stavu – a to vzbuzuje nenáležitou otázku, kdo je původcem 

tohoto procesu tam, kde o žádný proces nejde (a může to vzbuzovat 

neopodstatněné podezření, že původcem této změny je Hospodin – vždyť to 

také sám předpověděl…). K tomu ještě přistupuje změna „srdce“ z objektu na 

subjekt, kde je v původním textu subjektem farao – tady to z něj přímo snímá 

břímě odpovědnosti a nepřímo to zase vzbuzuje podezření, že původcem této 

změny srdce je Hospodin.  

Přidáme-li k tomu navíc ještě chápání všech tří sloves jako naprostých 

synonym, a to paradoxně důsledně jen tam, kde je subjektem Hospodin (viz 

Lexikální analýza/Překlady), navíc s preferencí právě toho slovesa, které se 

v textu objevuje nejméně často a zároveň má už samo o sobě 

nejproblematičtější význam (קׁשה – být tvrdý, krutý > σκληρυνειν, indurare – 

činit tvrdým, zatvrzovat), ovlivňuje to významně celkový obraz Boha v této 

části Písma negativním směrem a zároveň to neoprávněně přesouvá 

odpovědnost z faraona na Hospodina (minimálně ve výše uvedených 

případech). 

 

2/ České překlady 

České překlady obvykle užívají pro vyjádření hebrejského q reflexivum (JB 

naprosto důsledně) nebo kombinují reflexivum (pro חזק) s používáním 

adjektiva (být či zůstat neoblomný či zatvrzelý pro כבד; ČEP a ČSP důsledně; 

Sidon a ČRP nedůsledně); BK užívá ve v. 9,7 pasivum, jinak reflexivum; B21 

pro q užívá jen spojení s adjektivy (být či zůstat neoblomný; bez rozlišení 

hebrejských sloves), ale místo subjektu „srdce“ má zde všude subjekt 

„farao“. BK užívá reflexivum místo aktiva ve v. 8,15 (8,11 v BHS): „zatvrdil 

se v srdci svém“ místo „zatvrdil své srdce“;  Šrámek a Hejčl mají ve v. 8,28 

(resp. 8,32) místo subjektu „farao“ subjekt „srdce“, JB má tutéž záměnu ve 
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v. 9,34. Pavlík sice důsledně rozlišuje hebrejské kořeny, ale nerozlišuje 

hebrejské kmeny (minimálně u slovesa חזק, kde překládá q i pi aktivem 

„zesílit“; u slovesa כבד tento rozdíl vyjadřuje variantami otupět/otupit). 

Participium ve v. 14,17 je obvykle překládáno futurem, kromě Sidona, 

který zde užívá prézens. 

SNC ponechávám stranou, protože parafráze jsou velmi volné, tvořivé 

(téměř bez jakékoli pravidelnosti ve vyjádření) a často se od originálu liší 

velmi podstatně (jedná se spíše o výklad než překlad). Nápadné je zvláště to, že 

místo Hospodina je subjektem zatvrzení stále něco jiného, co s Hospodinem 

pouze nějak souvisí: „setkání s mojí mocí“ (4,21), „má slova“ (7,3), „jeho čin“ 

(9,12), „má zázračná znamení“ (10,1), „Hospodinovo počínání“ (10,20), 

„Hospodinova snaha“ (11,10). Kde zůstává Hospodin subjektem, je pro změnu 

pozměněn přísudek: „ponechal faraonovo srdce zatvrzelé“ (10,27, 14,8), 

„nechám ho jednat podle jeho zatvrzelého srdce“ (14,4), „dopustím, aby se 

Egypťané ve své zatvrzelosti hnali za Izraelci…“ (14,17). Zdá se, že Bůh dle 

SNC jen pasivně přihlíží faraonově vlastní zatvrzelosti a nesnaží se ji jakkoli 

ovlivnit (v jakémkoli směru). Co se týče přísudku, podobně postupuje i Hejčl, 

který všude, kde je subjektem Hospodin, překládá všechna tři slovesa 

souslovím „nechat zatvrdit“ (zatímco tam, kde je subjektem farao, takový 

způsob překladu nepoužívá). 

 České překlady spíše výjimečně používají pro překlad q (nejvhodnější) 

adjektivní vyjádření (přísudek jmenný se sponou) a ještě méně zcela nevhodné 

pasivum. Ani častěji používané reflexivum není ale podle mého názoru vhodný 

způsob, protože i to vyjadřuje spíše změnu stavu než popis stavu a zároveň 

chápání subjektu „srdce“ spíše jako původce této změny než nositele stavu (a 

navíc zvratné se může být chápáno jako objekt slovesa: „srdce se zatvrdilo“ = 

„zatvrdilo sebe“). Občas (ale spíše výjimečně) přebírají české překlady 

(Šrámek, Hejčl, JB) také chyby, které se objevují ve Vulgatě (záměna subjektů 

„srdce“ a farao).   

 

3/ Anglické překlady 

KJV, ASV a NASB překládají obvykle q pasivem a hi a pi aktivem slovesa 

„harden“ (výjimečně jinak – viz kapitola Klíčová slova/Zatvrdit/Anglické 

překlady) a v poznámkách uvádějí odpovídající doslovný překlad („be/make 

strong“ nebo „heavy“). Meyer kritizuje nevhodnost překladu q pasivem, které 

naznačuje zatvrzení nějakým vnějším „agentem“, pravděpodobně Hospodinem, 

a za správný považuje překlad adjektivem, které neumísťuje odpovědnost 

někde mimo faraona samotného.
170

 

Ve v. 7,13 překládá KJV q חזק aktivem, čímž se „srdce“ ze subjektu stává 

objektem a z popisu stavu se stává změna stavu; předpokládá se, že subjektem 
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je Hospodin („he hardened Pharaoh's heart“), jako by k naplnění předpovědi o 

zatvrzení došlo již zde (po prvním znamení, před první „ránou“). 

Participium je ve všech třech překladech přeloženo futurem. 

Houtman z překladu úplně vypouští „srdce“ (jako subjekt i objekt) tam, kde 

je v původním textu subjektem farao či jeho srdce; tím se u něj stává subjektem 

těchto vět farao, který se ovšem jeví co do zatvrzení zcela pasivní (nejen q, ale 

i hi je v těchto větách vyjádřen pomocí adjektiv „adamant“, „obstinate“ nebo 

„stubborn“); tak se zdá, že jediným původcem zatvrzení je Hospodin. 
 

1.6. Konkordancie 

 

Jak uvidíme v následujícím přehledu, idiomy קׁשה ֵלב ,חזק ֵלב a כבד ֵלב se 

mimo Ex 4–14 v Bibli příliš často neobjevují. Kromě sloves použitých v Ex 

jsem do následujícího přehledu doplnila i další výrazy užívané ve významu 

„zatvrdit“
171

 (převážně v sousloví se „srdcem“) či „upevnit“ (v jednoznačně 

pozitivním smyslu), obrazná vyjádření tvrdosti srdce a také výrazy 

s protikladným významem („obměkčit“, „oslabit“ či „ochabnout“) a výrazy 

vyjadřující jinou změnu „srdce“ („změnit“ či „naklonit srdce“). Řecké výrazy 

(a s nimi spojené citace z NZ) jsem ponechala v blízkosti jim nejbližších 

(významem slova či odkazem ke sz textu) výrazů hebrejských. 

Minimálně slovesa חזק a אמץ se jeví ve smyslu zatvrzelosti nejednoznačná 

(zdá se, že mohou mít za určitých okolností i pozitivní význam: „silné, odolné 

či odvážné srdce“). Výrazně častější a jednoznačnější jsou ve smyslu 

zatvrzelosti idiomy ְׁשִררּות ֵלב (hlavně u Jr) a קׁשה עֶֺרף (hlavně u Jr, v 2Pa a u 

Neh). 

Z přehledu je patrné, že idiomy se slovesy, které se zdají být protiklady 

sloves קׁשה ,חזק a כבד (רפה ,מסה ,מסס a רכך), obvykle nemají pozitivní význam, 

jak by se možná dalo očekávat, pokud bychom chápali slovesa קׁשה ,חזק a כבד 

jednoznačně v negativním smyslu jako „zatvrdit“ (snad s jedinou výjimkou 

Jóšijášova pokání – 2Kr 22,19 a 2Pa 34,27). 

Citace jsou z ČSP. Kde bylo třeba pro porozumění doplnit nějaké slovo či 

slova, je tak provedeno buď přímo v citovaném textu (kurzívou a v závorce), 

nebo v závorce po ukončení citace. Kromě toho je u některých sloves v závorce 

doplněna informace o slovesném kmeni. 
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1.6.1. „Zatvrdit srdce“ 

 (posílit; zatvrdit) חזק

Joz 11,20: „…(Hospodin) posilnil (pi) jejich srdce, aby vyvolali válku 

s Izraelem…“ (původní obyvatelé země) 

 

x pozitivní význam: חזק (posílit) 

2Pa 16,9: „…aby (Hospodin) posílil (hit) srdce těch, kteří jsou cele s ním“ 

(dosl. „aby se posílila srdce“) 

 

 (silný; zatvrzelý) ָחזָק

Ez 2,4: „Jsou to synové tvrdých ( הׁשֶ קָ  ) tváří a krutého (ָחזָק) srdce“ (Izrael) 

 

 (ztížit, obtížit; zatvrdit) כבד

1S 6,6: „Proč byste měli zatvrdit (pi) svá srdce, jako je zatvrdili (pi) 

Egypťané a faraon?“ (Pelištejci) 

 

βαρειν (zatížit) 

Lk 21,34: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena 

flámováním…“ 

 

  קׁשח

Iz 63,17: „…zatvrzuješ (hi) naše srdce…“ (Hospodin) 

 

 (upevnit; zatvrdit) קׁשה

Ž 95,8: „…nezatvrzujte (hi) svá srdce jako v Meribě…“ 

Př 28,14: „…kdo zatvrzuje (hi) své srdce, padne do zla“ 

 

הׁשְֶׁקְָ  (tvrdý) 

Ez 3,7: „…celý dům izraelský má tuhé (ָחזָק) čelo a tvrdé ( הׁשֶ קָ  ) srdce“ 

 

σκληρυνειν (činit tvrdým, zatvrzovat) 

Žd 3,8.15: „…nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení…“; podobně 

Žd 4,7 (ad Ž 95,8)  

 

 (být bezcitný) טפׁש

Ž 119,70: „Bezcitné (q) jak tuk je jejich srdce“ 

 

 (oplývat tučností, ztučnět) ׁשמן

Iz 6,10: „Učiň srdce tohoto lidu tučným (hi)“ (Izajáš) 

 

παχυνειν (činit tlustým; necitelným) 

Mt 13,15: „…srdce tohoto lidu ztučnělo“ (ad Iz 6,10) 
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Sk 28,27: „…srdce tohoto lidu otupělo“ (ad Iz 6,10) 

 

 (dát odvahu; dát zpupné srdce) אמץ

Dt 2,30: „Hospodin, tvůj Bůh, zatvrdil (קׁשה hi) jeho ducha a upevnil (אמץ 

pi) jeho srdce“ (Síchona) 

Dt 15,7: „…nezatvrzuj (pi) své srdce a nezavírej svou ruku před svým 

nuzným bratrem“ 

2Pa 36,13: „Zatvrdil (קׁשה hi) svou šíji a (אמץ pi) své srdce“ (Sidkijáš) 

 

x pozitivní význam: אמץ (dát odvahu) 

Ž 27,14: „Buď pevný (חזק q) a posilni (אמץ hi) své srdce!“ (BK: „posilň se, a 

onť posilní srdce tvého“; McAffee: „Be strong that your heart might exhibit 

strength“
172

) 

Ž 31,25: „Buďte pevní (חזק q) a posilněte (אמץ hi) svá srdce“ (BK: „Zmužile 

sobě čiňte, [a posilní Bůh srdce vašeho]“) 

 

πωρουν (činit tvrdým, zatvrzovat) 

Mk 6,52: „…jejich srdce bylo ztvrdlé“ 

Mk 8,17: „Ještě máte své srdce ztvrdlé?“ 

J 12,40: „…zatvrdil jejich srdce…“ (ad Iz 6,10) 

 

ִררּות  (zarputilost) ׁשְׁ

Dt 29,18: „…i když budu žít podle svého umíněného srdce…“ 

Ž 81,13: „Tak jsem je vydal umíněnosti jejich srdce“ (Hospodin) 

Jr 3,17: „…nebudou už žít podle svého umíněného a zlého srdce“; srov. Jr 

7,24, 9,13, 11,8, 13,10, 16,12, 18,12, 23,17 

 

σκληροκαρδια (tvrdost srdce, zatvrzelost) 

Mt 19,8: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše 

ženy“ 

Mk 10,5: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto přikázání“ 

Mk 16,14: „…pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili…“ 

 

πωρωσις (zatvrzení) 

Mk 3,5: „…hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce…“ (Ježíš) 

Ef 4,18: „…nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce“ 

 

ֵדָמה רְׁ  (bezvědomí, mrákota) תַּ

Iz 29,10: „Hospodin na vás vylil ducha hlubokého spánku“ 
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ן בֶׁ  (kámen; diamant, křemen) ָׁשִמיר ,אֶׁ

Jb 41,16: „Jeho srdce je slité jako kámen, slité jako spodní mlýnský kámen“          

Ez 11,19, 36,26: „…odstraním z jejich těla srdce kamenné“ 

Za 7,12: „Svá srdce proměnili v křemen, aby neslyšeli…“ 

 

ִגנָה  (zaslepený, zavilý) מְׁ

Pl 3,65: „Dej jim zatvrzelé srdce“ 

 

 מרה ,סרר

Jr 5,23: „Avšak tento lid má umíněné (q) a vzpurné srdce (q)“ 

 

1.6.2. „Změnit srdce“  

 (obrátit) פנה

1S 10,9: „Bůh mu změnil (hi) srdce v jiné“ (Saulovi) 

 

 (změnit) הפך

Ž 105,25: „Těm (Hospodin) změnil (q) srdce, takže jeho lid nenáviděli“ 

(Egypťanům) 

 

 (změnit, otočit, naklonit) סבב

Ezd 6,22: „…(Hospodin) vůči nim změnil (hi) srdce asyrského krále“ 

(příznivě) 

 

1.6.3. „Naklonit srdce“ 

 (naklonit) נטה

1Kr 8,58: „Nechť (Hospodin) nakloní (hi) naše srdce k sobě“ (Šalomounova 

modlitba)  

Př 21,1: „Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní 

(hi) ho, kamkoli se mu zalíbí“ 

 

1.6.4. „Upevnit srdce“  

 (připravit, podepřít) כון

Ž 10,17: „Upevníš (hi) jim srdce“ (Hospodin pokorným) 

Ž 78,8.37: „…pokolení nestálého (hi) srdce“;  

Ž 108,2: „Mé srdce je pevné (ni)“ – podobně Ž 112,7 

 

 (podepřít) סמך

Ž 112,8: „Jeho srdce je upevněné (q pas. pt.)“ 

 

στηριζειν (upevnit, podpírat, posilovat) 

1Te 3,13: „…ať tak upevní vaše srdce“ 

Jk 5,8: „…upevněte svá srdce“ 
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βεβαιουν (upevňovat, utvrzovat, posilovat) 

Žd 13,9: „…je dobré mít srdce upevňované milostí“ 

 

1.6.5. „Obměkčit srdce“ 

 (rozpouštět; zbavit odvahy) מסס

Dt 1,28: „Naši bratři oslabovali (pi) naše srdce slovy…“ (zvědové) 

Dt 20,8: „Bojí se někdo a má slabé (ַרְך) srdce? Ať jde a vrátí se domů, aby 

neoslabil (ni) srdce svých bratří…“ 

Joz 2,11: „…naše srdce se rozplynulo (ni)…“ (obyvatelé Jericha) 

Joz 5,1: „…že se jejich srdce rozplynulo (ni)…“ (králové amorejští a 

kenaanští) 

Joz 7,5: „Srdce lidu se rozplynulo (ni) a bylo jako voda“ (boj s muži z Aje) 

Ž 22,15: „Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se (ni) v mém nitru“  

Iz 13,7: „…srdce každého člověka se rozplyne (ni)“; podobně Iz 19,1 (o 

Egyptu) 

Na 2,11: „…srdce ochabuje (ni)“ 

 

 (rozplynout; ztratit odvahu) מסה

Joz 14,8: „Moji bratři, kteří vytáhli se mnou, sice rozložili (hi) srdce lidu“ 

(říká Jozue) 

 

 (být chabý, skleslý) רפה

Ez 21,12: „Ochabne (q) každé srdce“ 

 

 (být měkký, bázlivý) רכך

Dt 20,3: „Vaše srdce ať neochabne (q)!“; podobně Iz 7,4, Jr 51,46 

 

x pozitivní význam רכך 

2Kr 22,19 + 2Pa 34,27: „Protože tvé srdce změklo… (q)“ (Jóšijášovo) 

 

1.6.6. „Zatvrdit se“ 

Jb 9,4 (קׁשה hi), 39,16 (קׁשח hi), Ž 64,6 (חזק pi), Ř 9,18 (σκληρυνειν), 11,7 

(πωρουν), 11,25 (πωρωσις), Sk 19,9 (σκληρυνειν), Žd 3,13 (σκληρυνειν) 

 

1.6.7. „Zatvrdit šíji“ (ף + קׁשה  (עֺרֶׁ

Dt 10,16, 2Kr 17,14, 2Pa 30,8, 36,13, Neh 9,16.17.29, Př 29,1, Jr 7,26, 

17,23, 19,15 

 

1.6.8. „(Lid) tvrdé šíje“ (ף ֵׁשה־עֹרֶׁ ם־קְׁ  (עַּ

Ex 32,9, 33,3.5, 34,9, Dt 9,6.13; podobně Dt 31,27, Iz 48,4; Sk 7,51 

(σκληροτραχηλοι) 
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II. EXEGEZE  

2.1. Kontext textové jednotky 

 

Kniha Exodus má vedle vyvedení z Egypta ještě druhé hlavní téma – pobyt 

Izraele na Sínaji (Ex  19,1–40,38), spojený s vydáním Zákona a uzavřením 

smlouvy, tentokrát ne již mezi jednotlivci a Bohem, ale mezi Hospodinem a 

celým jeho lidem. Obě tyto části knihy Exodus jsou pak propojeny další částí 

(Ex 15,22–18,27), jejímž hlavním tématem je putování Izraele pouští.  

V rámci celého Pentateuchu je Exodus na jedné straně propojen s knihou 

Genesis několika výslovnými předběžnými a zpětnými odkazy, jednak se 

známkami deuteronomistického stylu, týkajícími se zaslíbení země otcům (Ex 

13,5.11, 32,13, 33,1; Gn 22,17), jednak se známkami kněžské vrstvy 

zpracování, odkazujícími na Hospodinovu smlouvu s otci (Ex 2,23–25, 6,2–8; 

Gn 17).
173

 Podle Brueggemanna je spojení mezi knihami Genesis a Exodus 

spíše teologické (skrze zaslíbení) než historické.
174

 

Na druhé straně je Exodus součástí širšího celku, zahrnujícího knihy 

Exodus, Leviticus a Numeri (příp. navíc ještě knihu Jozue, která popisuje 

obsazení zaslíbené země jako naplnění zaslíbení daného praotcům, takže lze 

v určitém smyslu mluvit dokonce o tzv. Tetrateuchu
175

), v němž pobyt na 

Sínaji kromě již uvedeného úseku knihy Exodus zahrnuje také celou knihu 

Leviticus a poměrně velkou část knihy Numeri (Nu 1,1–10,10), takže se někdy 

mluví o tzv. sínajské perikopě
176

. Zbytek knihy Nu opět pojednává o putování 

Izraele k zaslíbené zemi (Nu 10,11–20,13) a o situaci Izraele na hranicích 

zaslíbené země, včetně dobytí Zajordání (Nu 20,14–36,13). Kontinuitu zde 

vytvářejí prvky, jako je postava Mojžíše a Árona, vedení prostřednictvím 

oblakového a ohnivého sloupu, reptání Izraelců apod. Podle Brueggemanna 

jsou tyto knihy spíše rozšířenou proklamací Tóry a ve skutečnosti nepřinášejí 

žádná nová témata (kromě hlavních teologických témat, jako jsou osvobození, 

zákon, smlouva a Boží přítomnost).
177

 

Kniha Deuteronomium tvoří v rámci Pentateuchu relativně samostatný 

celek – je pojata jako Mojžíšova předsmrtná řeč k Izraeli na hranicích 

kanaánské země. S poměrně velkou interpretační svobodou interpretuje to, co 

by Mojžíš mohl říct za pozdějších, velmi odlišných okolností.
178
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2.2. Stavba textové jednotky 

 

Ve struktuře příběhu rozeznávám tři hlavní části: 1/ přípravu na 

vysvobození, která popisuje situaci lidu v Egyptě a přípravu Mojžíše na jeho 

roli v budoucích událostech, 2/ konfrontaci Mojžíše s faraonem, kam kromě 

prvních devíti „ran“ zahrnuji i předchozí dvě setkání Mojžíše a Árona s 

faraonem, 3/ vyvedení z Egypta, které kromě vyprávění o poslední „ráně“ a 

přechodu moře obsahuje i legislativní texty a píseň oslavující Hospodinovo 

vítězství. 

 

I. Příprava vysvobození (1,1–4,31) 

1/ Utrpení Izraele v Egyptě (1,1–22) 

 a/ rozmnožení lidu a jeho ujařmení robotou (1,1–14) 

 b/ příkaz usmrcovat syny Izraelců (1,15–22)   

2/ Boží odpověď na utrpení lidu (2,1–25) 

a/ narození a příprava Mojžíše (2,1–22) 

 b/ Hospodinova reakce na úpění Izraelců (2,23–25)   

3/ Povolání Mojžíše a plán záchrany (3,1–22) 

 a/ teofanie (3,1–6) 
 b/ povolání Mojžíše a plán záchrany (3,7–10) 

 c/ námitky a jejich řešení (3,11–4,17)  

4/ Návrat Mojžíše do Egypta (4,18–31) 

 a/ návrat Mojžíše do Egypta (4,18–26) 

  1. předpověď zatvrzení (4,21) 

 b/ setkání s Áronem a staršími (4,27–31) 

II. Konfrontace Mojžíše s faraonem (5,1–11,10) 

1/ První jednání s faraonem a jeho následky (5,1–6,1) 

 a/ jednání s faraonem (5,1–5) 

 b/ ztížení práce lidu (5,6–13) 

 c/ reakce lidu a Mojžíše (5,14–6,1) 

2/ Hospodinova odpověď (6,2–7,7) 

a/ ujištění Mojžíše (6,2–13) 

b/ ujištění o autoritě Mojžíše a Árona – jejich rodokmen (6,14–27) 

c/ vyslání Mojžíše k dalšímu jednání s faraonem (6,28–7,7) 

 2. předpověď zatvrzení (7,3)  

3/ Hospodinovy mocné činy a zatvrzení faraona (7,8–11,10) 

a/ první znamení – hůl proměněná v draka (7,8–13) 

b/ první „rána“ – voda proměněná v krev (7,14–25) 

c/ druhá „rána“ – žáby (7,26–8,11, resp. 8,1–15) 

d/ třetí „rána“ – komáři (8,12–15, resp. 8,16–19) 
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e/ čtvrtá „rána“ – mouchy (8,16–28, resp. 8,20–32) 

f/ pátá „rána“ – dobytčí mor (9,1–7) 

g/ šestá „rána“ – vředy (9,8–12) 

h/ sedmá „rána“ – krupobití (9,13–35) 

i/ osmá „rána“ – kobylky (10,1–20) 

j/ devátá „rána“ – temnota (10,21–29) 

k/ ohlášení poslední „rány“ (11,1–10) 

III. Vyvedení z Egypta (12,1–15,21) 

1/ Pesach a Exodus (12,1–13,16) 

 a/ nařízení hodu beránka a svátku nekvašených chlebů (12,1–20) 

 b/ přípravy na odchod z Egypta (12,21–28) 

 c/ poslední „rána“ a odchod z Egypta (12,29–42) 

 e/ předpoklady pro hod beránka (12,43–51) 

 f/ zasvěcení prvorozených (13,1–16) 

2/ Konečné vysvobození (13,17–14,31) 

 a/ cesta Izraelců z Egypta (13,17–22) 

 b/ pronásledování Izraelců Egypťany (14,1–14) 

  3. předpověď zatvrzení (14,4) 

 c/ přechod přes moře (14,15–31) 

3/ Píseň o Hospodinově vítězství (15,1–21)  
 

2.3. Literární forma 

 

Textová jednotka Ex 1,1–15,21 je tvořena převážně prozaickým textem, jen 

v jejím závěru jsou dva texty poetické – jeden z nejstarších textů SZ, lyrická 

vítězná skladba, která oslavuje Hospodinovo vojenské vítězství nad Egyptem 

(resp. i nad národy jižního Kanaánu), Píseň Mojžíšova
179

 (15,1–19), a 

nejstručnější příklad imperativního hymnu
180

 – Píseň Mirjamina (15,21). 

Píseň Mojžíšova, jinak zvaná také Píseň moře
181

 nebo Píseň o Hospodinově 

vítězství (tak např. ČEP), bývá považována za epinikion či žalm chvály a 

vděčnosti,
182

 za hymnus (Fohrer) či litanii (Beer, Muilenburg), intronizační 

žalm (Mowinckel), žalm vítězství (Cross-Freedman) či žalm díkůvzdání 

(Noth). Childs vyjmenovává jednotlivé rysy či prvky, které vedou k tak 

rozdílným hodnocením.
183

 

                                                 
179

 Brueggemann, s. 43 (jindy ovšem za Píseň Mojžíšovu bývá považován text Dt 32,1–52; 
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180
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Prozaický text má převážně formu vyprávění, které je v kapitolách 12 a 13 

proloženo texty legislativními – kultickými předpisy (12,2–2,14: ustanovení o 

velikonočním beránkovi, 12,15–20: ustanovení o nekvašených chlebech, 

12,21–28: Mojžíšova nařízení o beránkovi starším; 12,43–49: nařízení o 

velikonočním beránkovi; 13,1–16: ustanovení o zasvěcení prvorozených a 

nekvašených chlebech). 

Vzhledem k tomu, že celá první část knihy Ex cíleně směřuje k vyjití 

z Egypta, které je těsně spjato s Pesachem, byla dokonce snaha chápat celý 

tento oddíl jako kultickou legendu ke svátku Pesach (Pedersen);
184

 Noth však 

argumentoval tím, že zničení Egypťanů v moři k této legendě nepatří, ale 

odráží jinou, nezávislou tradici (a souhlasil s ním v tom, že tradice ran jsou 

vůči pesachu, který má jádro ve smrti prvorozených, sekundární).
185

 Existuje 

představa, že tyto texty byly přednášeny nebo dokonce inscenovány 

v kultickém dramatu. 

Coats nesouhlasí s označením textu jako legendy pro kultické drama (proti 

Fohrerovi) ani jako součásti liturgie nářku (proti Plastarasovi). Sám z hlediska 

žánru považuje první část Ex za kombinovanou ságu o o exodu, Pesachu a 

Mojžíšovi, která se skládá ze ságy o o exodu (obsahující legendu o exodu a 

Pesachu) a z rozsáhlejší (hrdinské) ságy o Mojžíšovi, která pokračuje ještě 

v dalších knihách Pentateuchu. Na ságu o exodu podle něj navazuje sága o 

putování (od v. 13,17). Celá sága se skládá z různých příběhů, vyprávění, 

legend, zpráv, řečí, etiologií, kultických předpisů, formulí (formule posla, 

formule poznání, formule sebezjevení či identifikace, formule přechodu aj.) 

apod. Sága o exodu podle něj funguje jako katechismus, v němž otec 

vysvětluje synovi, jak Bůh vyvedl jejich předky z Egypta.
186

 Cyklus znamení 

Coats nazývá legendou o Mojžíšově a Áronove zmocnění.
187

 

Childs při hledání „místa v životě“ a zkoumání textu z hlediska žánru vidí v 

narativu prvky mytické, didaktické, kultické, právní (zákon proti neposlušnému 

synu) i prvky disputace, a hlavně podobnosti s žánrem prorocké legendy. S ní 

ho pojí chápání Mojžíše jako proroka, opakovaná formule posla (která je v 

Pentateuchu poměrně řídkým jevem a z 10 případů se jich 8 objevuje právě ve 

spojení s „ranami“), zázraky, konfrontace krále a proroka, role služebníků jako 

králových rádců, užití opakování, vyznání Hospodinovy jedinečnosti cizincem. 

Proti tomu však podle něj stojí to, že u proroka je důraz na prorockém slovu a 

jeho naplnění, zatímco u Mojžíše je jednak důraz spíše na demonstraci božské 

moci (žádost Childs nepovažuje za poselství v přesném slova smyslu), jednak 

se podle něj Mojžíšovo slovo nikdy nenaplnilo;
188

 s tímto názorem ale 
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nesouhlasím – jednak Mojžíš přinášel faraonovi většinou hlavně Boží slovo 

(žádost, varování či ohlášení „rány“, vysvětlení záměru) a mocné činy měly 

obvykle za cíl být znamením (potvrzovat toto slovo a zprostředkovat tak určité 

poznání), jednak se Mojžíšovy předpovědi vždy naplnily, i když nedosáhl (před 

desátou ranou) toho, aby farao poslechl (a propustil lid).  

Na rozdíl od příběhů praotců, kde vystupovali jako postavy většivou 

jednotlivci, v Ex se již objevuje lid jako „kolektivní postava“ – synové Izraele 

(od v. 1,7) či lid (od v. 1,9), i když v první části spíš reprezentovaný jednotlivci 

– Áronem a hlavně Mojžíšem. S tím se mění i druh vyprávění – najdeme tu jen 

poměrně málo jednotlivých, zřetelně ohraničených vyprávění (např. 2,1–

10.15b–22). Ve třetí kapitole jsou spolu spojeny objevitelská pověst a legenda 

o povolání Mojžíše.
189

 Ve v. 7,8 začíná velký výpravný komplex o deseti 

„ranách“, který je ve 12. kapitole přerušen legislativními texty (viz výše), 

pokračuje od v. 12,29 vyprávěním o poslední „ráně“ a odchodu z Egypta a po 

dalším přerušení (viz výše) pokračuje od v. 13,17 cestou z Egypta a přechodem 

moře. V 15. kapitole pak na to navazuje poetický ohlas této události (viz výše). 

 

 2.4. Diachronní analýza 

 

Starý zákon není dílem jediného autora, ale vznikal po staletí v procesu 

odvíjejícím se od ústního podání přes počátky písemného zachycování, sbírání 

a pořádání materiálu až ke konečné redakci. Ústní i písemné tradice v něm 

shromážděné pocházejí z období 1200–400 př. Kr.
190

 Pentateuch je nejstarším 

kanonizovaným dílem SZ, a i proto požívá největší úcty. 

Celý Pentateuch jako jedno velké „dějepravné dílo“ v sobě integruje 

rozmanitá, zprvu na sobě nezávislá podání, která byla postupně 

shromažďována, spojována a teologicky interpretována.
191

 V naší textové 

jednotce, v první části Ex, můžeme podle Coatse mluvit v nejobecnější rovině 

o tradicích o exodu a o Mojžíšovi (1,1–13,16) a pouštních tradicích (od v. 

13,17), které spojují různé, původně na sobě nezávislé tradice (o utrpení lidu v 

Egyptě, o Mojžíšovi, o egyptských ranách, o Pesachu a zasvěcení 

prvorozených, o přechodu moře). V příběhu o přechodu moře se objevují vedle 

sebe prvky tradic o putování pouští (např. motiv reptání a motiv zázračné 

záchrany lidu) spolu s prvky tradic o exodu (např. motiv zatvrzení faraona) a v 

Písni moře dokonce také tradice o dobytí a obsazování země a vybudování 

svatyně. Kapitoly 14 a 15 jsou kromě spojování růtných tradic přechodové 
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190
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ještě z jiného hlediska – Izrael už není v Egyptě, ale ještě není na poušti; už 

není zotročen, ale ještě není úplně vysvobozen.
192

 

Od konce 19. století se prosazovala (zvl. pod vlivem Julia Welhausena) 

„novější dokumentová hypotéza“, podle níž jsou knihy Pentateuchu (či 

Hexateuchu) sestaveny z několika „pramenů“ či „dokumentů“, které existovaly 

zprvu jako samostatné spisy a teprve v průběhu redakce (či několika redakcí) 

byly navzájem spojeny. S určitým zjednodušením se mluvilo (mimo 

Deuteronomium) o nejméně třech pramenech – „jahvistovi“ (J), „elohistovi“ 

či elohistických fragmentech (E) a „Kněžském spisu“ (P). Za nejstarší se 

považoval J (z rané doby královské a z Judska; 1000–900 př. Kr.), za mladší E 

(z pozdní doby královské a ze severního království; 800–700 př. Kr.), poté 

Deuteronomium (z pozdně přeexilní doby) a za nejmladší se považoval P (z 

doby exilní i poexilní; 550–500 př. Kr.). Nyní se však počítá už je s jedním 

celkovým náčrtem vyprávění Pentateuchu z pozdní doby předexilní nebo 

z doby ještě mladší (700 př. Kr).  

Konečnou redakcí prošel Pentateuch v období 500–400 př. Kr.
193

 Podle 

Brueggemanna dosáhla kniha Ex své současné, konečné podoby během exilu 

v 6. století př. Kr. nebo brzy potom a jako exilní dokument je to literární, 

pastorační, liturgická a teologická odpověď na akutní krizi.
194

 Dominantním 

hlasem vyprávění o osvobození (Ex 1–15) je hlas revoluční kritiky, která 

podniká energický útok na každé (faraonské) ustavení hrubé moci – a záměrem 

osvobození je žít ve smluvní poslušnosti, ve společenství s Boží slávou. 

Vypravěčská látka je poznamenána deuteronomicko-deuteronomistickým a 

kněžským ztvárňováním tradice, které teologicky zpracovaly a interpretovaly 

starší podání, takže přechod od Pentateuchu k dalším knihám neznamená žádný 

podstatný přelom, i když se později prvních pět knih pokládalo za samostatný 

celek.
195

 

Oproti přístupu, který se snaží text analyzovat na jednotlivé prameny, vrstvy 

či stadia podání, klade Brevard S. Childs důraz na to, že právě konečná podoba 

sz knih si žádá zvláštní pozornost, protože není výsledkem náhodného procesu, 

ale výsledkem uvědomělého postupu utváření závazných kanonických spisů, 

které se staly židovskému a později i křesťanskému společenství závazným 

podkladem jejich náboženského života.
196

 

V přiřazení konkrétních částí textu k jednotlivým pramenům, vrstvám či 

stadiím podání nedošlo dosud k naprosté shodě. Při přiřazování námi 

přeložených úryvků textu se budu řídit názorem Childse,
197

 příp. s přihlédnutím 
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k názorům jiných badatelů. Velmi podrobné zpracování celého textu v tomto 

směru přináší např. Driver nebo Coats, který ale v podrobných přehledech 

rozlišuje pouze mezi J a P. 

 
Tabulka 8: Přiřazení přeložených částí textu k jednotlivým pramenům 

J E P dodatky 

4,21–23 

7,14 

7,21a 

8,11a 

8,27–28 

9,6–7 

9,13.17–18 

9,34 

10,1a 

10,19 

10,25–26 

14,5b–6 

7,23 

9,35a 

10,20 

10,27 

14,5a 

14,7 

7,1–5 (7,3) 

7,11–13 

7,21b–22 

8,11b 

8,14–15 

9,11–12 

9,35b 

11,9–10 

14,1–4 

14,8 

14,15–18 (14,17) 

9,14–16.19–21 

10,1b–2 

13.14–16 (13,15) 

 

Ve verších psaných tučným písmem se objevují výroky o zatvrzení (srdce). 

 

Podle Drivera a Wilsona patří 4,21 k E (podle Proppa 4,21a k E a 4,21b k 

R). 
Tři hlavní prameny nejsou ve vyprávění o jednotlivých ranách zastoupeny 

ve stejném poměru: I (J, E, P), II (J, P), III (P), IV (J), V (J), VI (P), VII (J, E), 

VIII (J, E), IX (E), X (J, E, P). Většina textu pochází z J – jeho verze obsahuje 

sedm ran, E a P mají každá pět ran.
198

 

První dvě předpovědi zatvrzení se objevují ve dvou (pravděpodobně 

původně nezávislých) vyprávěních o povolání Mojžíše, které se liší slovníkem, 

stylem i teologií, z nichž první náleží k J (3,1–4,17) a druhé k P (6,1–7,7). Jsou 

mezi nimi překvapující podobnosti ve formě, ale také rozdíly: k prvnímu došlo 

v Midjánu, k druhému v Egyptě; v prvním se Bůh zjevuje prostřednictvím 

teofanie, v druhém prostřednictvím sebeidentifikační formule
199

 („Já jsem 

Hospodin“), která uplatňuje autoritu mluvčího tohoto jména; zjevení 

Hospodinova jména je tak zároveň zjevením jeho moci a autority a slouží k 

potvrzení božského slibu země daného patriarchům ve smlouvě, kterou on nyní 

naplňuje v jejich vysvobození z egyptského otroctví a vedení do země.
200

 

Původně paralelní vyprávění o povolání Mojžíše pak v současném 

kombinovaném vyprávění získává novou funkci – potvrzení minulého slibu a 
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200
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zároveň potvrzení předchozího Mojžíšova povolání (po neúspěšném jednání s 

faraonem). 

Podle Wilsona
201

 užívá J k popisu „zatvrzení“ vždy sloveso כבד, a to buď 

v hi (8,11.28, 9,34), nebo v q (7,14, 9,7); Hospodin dle něj není nikdy 

původcem „zatvrzení“ (כבד ve v. 10,1, kde je Hospodin původcem „zatvrzení“, 

podle něj nepochází od J, ale od redaktora). 

Naproti tomu E podle něj pro „zatvrzení“ vždy užívá sloveso חזק, a to buď 

v pi (4,21, 10,20.27), kde původcem „zatvrzení“ je Hospodin, nebo v q (9,35) 

k popisu stavu faraonova srdce; zároveň ale upozorňuje, že někteří badatelé v. 

4,21 považují za dílo pozdějšího editora (a Childs ho přiřazuje k J). 

Terminologii E užívá často také P, a to rovněž pi חזק tam, kde je původcem 

„zatvrzení“ Hospodin (9,12, 11,10, 14,4.8.17), a q חזק tam, kde jde o popis 

stavu faraonova srdce (7,13.22, 8,15). Kromě toho ale užívá také hi (7,3) קׁשה. 

Z chronologického pohledu se tedy ukazují dvě tendence: 1/ sloveso כבד 

v pozdějších pramenech mizí a je nahrazováno slovesem חזק (a zcela ojediněle 

slovesem 2 ,קׁשה/ pozdější prameny mají tendenci vidět jako původce 

„zatvrzení“ Hospodina. 

Motiv poznání se objevuje 4x u J v souvislosti s ranami (2x v souvislosti s 

ochranou Izraele před ránou – 8,18, 11,8, 2x v souvislosti s ukončením rány v 

určitý čas – 8,6, 9,29, tedy vždy s nějakým omezením ran). U P se objevuje 

v předpovědi ve v. 7,5 v souvislosti se vztažením Hospodinovy ruky na Egypt 

a vyvedením Izraele z Egypta (skrze veliké soudy – v. 7,4) a pak až 

v Hospodinových promluvách ve vv. 14,4.18 v souvislosti s oslavením se 

Hospodina na faraonovi, jeho vozech a jezdcích. Zatímco soudy desáté rány 

jsou namířeny proti bohům Egypta (12,12), zázrak v moři je namířen proti 

faraonovi a jeho (vojenským) zástupům. 

Ačkoli ve struktuře vyprávění nacházíme různé variace a rozšíření, 

nacházíme u J následující vzorec: 

1/ Mojžíš je poslán k faraonovi s formulí posla, požadavkem na propuštění 

lidu a varováním (7,15–18.26–27, 8,16–17, 9,1–3.13.17–18, 10,3–6) 

2/ Hospodin posílá „ránu“ (7,24, 8,20, 9,6.23–26, 10,13–15) 

3/ farao volá Mojžíše, žádá o přímluvu a slibuje propuštění lidu (8,4.21–24, 

9,27–28, 10,16–17) 

4/ Mojžíš se přimlouvá a Hospodin „ránu“ vzdálí (8,4–9.25–27, 9,29–30.33, 

10,18–19) 

5/ je popsáno „zatvrzení“ a jeho důsledek (8,11.28, 9,7.34) 

Jedinou výjimkou z tohoto vzorce, kde se objevuje „zatvrzení“ již na 

začátku vyprávění (na začátku cyklu „ran“), je v. 7,14, který propojuje dřívější 
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vyprávění o útlaku Izraele (a jeho zvýšení po první konfrontaci s faraonem) a 

vyprávění o ranách. 

Zatvrzení u J je vždy faraonovou reakcí na ukončení rány a dle Childse 

vede k tomu, že rány nedosahují odpovědi, která byla zamýšlena, přímo brání, 

překáží vlastní funkci ran jako prostředků poznání Hospodina
202

 (podle 

mého názoru je ale z jeho postupně se vyvíjejících reakcí patrné, že farao 

určitého poznání postupně dosahuje, a dokonce – alespoň slovně – uznává i 

některé Hospodinovy nároky, jen mu to jde příliš pomalu). „Tvrdost“ u J tak 

podle Childse není určitým stavem mysli, ale spíše specifickou negativní 

reakcí na Boží znamení. (P pak toto selhání funkce ran interpretuje jako 

záměrné: protože se farao zatvrdil a neposlechl, rány pokračují a jsou 

rozmnoženy jako velký soud. Rány u P nemají stejnou funkci jako u J – tuto 

funkci poznání u P přebírá zázrak v moři.)
203

 

Základní schéma E je mnohem kratší a obsahuje tři prvky:  

1/ Mojžíš má zvednout hůl či ruku 

2/ je popsána „rána“ 

3/ účinek je popsán pomocí formule zatvrzení 

V jediném neporušeném vyprávění vrstvy E (10,21–23) přichází rána 

neohlášená, po ní následuje neúspěšné faraonovo vyjednávání, farao je 

Hospodinem „zatvrzen“ a končí diskusi. Podle Wilsona je tady i v redakčním 

úvodu k celému narativu o Mojžíšově konfrontaci s faraonem (4,21–23) patrné, 

že E připisuje faraonovy činy (nepropuštění lidu) Hospodinu – „zatvrzení“ mu 

brání podrobit se Hospodinovu požadavku a je přímou příčinou „ran“.
204

 

J a E se společně objevují v 7., 8. a 9. „ráně“, s P v 1. „ráně“. Metoda 

proplétání J a E je odlišná od metody užité P, který obvykle zachoval úplné 

bloky, kde to jen bylo možné (jen v 1. ráně je rozdělen na dva bloky); to je 

nepřímým důkazem toho, že P pracoval s formou tradice, v níž už J a P byly 

zkombinovány.
205

 

Dva kompletní příběhy vrstvy P (8,12–15, 9,8–12) jsou jen mírně 

rozšířenou verzí vzorce nalezeného v E: 

1/ Hospodin dává Mojžíšovi pokyny pro Árona k vykonání „rány“ jeho holí. 

2/ Instrukce jsou provedeny a rána začíná. 

3/ Egyptští kouzelníci se pokoušejí „ránu“ napodobit (úspěšně či 

neúspěšně). 

4/ Nehledě na jejich výsledek je farao „zatvrzen“ (8,15, 9,12). 

Vložení příběhu o první konfrontaci Mojžíše s faraonem slouží jako závěr 

vyprávění o útlaku a úvod do vyprávění o ranách. 
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 „Zatvrzení“ podle Wilsona opět brání faraonovi podrobit se Hospodinovu 

požadavku a je přímou příčinou „ran“ (slouží k rozmnožení či zintenzivnění 

znamení). P však nahrazuje E frázi „a nepropustil je“ frází „a neposlechl je, jak 

mluvil Hospodin“ a dává tak Izraeli příklad, k čemu vede neposlušnost – že 

jejím důsledkem je destrukce. V pohledu P má Hospodin naprostou kontrolu 

nad událostmi a zatvrzuje, aby ujistil o propuštění Izraele i destrukci Egypťanů. 

Podle Wilsona
 
se zdá, že srovnání odmítnutí lidu poslouchat (6,12) a faraonova 

odmítnutí poslouchat
 
odráží tradici reptání Izraele (před i po projití mořem) a 

že porozumění zatvrzení u P je ovlivněno i tradicemi svaté války Izraele 

(včetně spojení výrazu זקח  s válkou a povzbuzením k boji): Hospodin zatvrzuje 

srdce nepřítele, aby jeho vytrvalost v akci vedla k jeho zničení a ke spáse pro 

Izrael – a „rány“ jsou počátkem této svaté války.
206

  

Zatímco u J má podle Wilsona motiv „zatvrzení“ pouze funkci literárního 

prostředku, který slouží k dosažení koherentní struktury textu a spojení 

jednotlivých původně nezávislých vyprávění (narativu ran a narativu přejití 

moře), v P má podle Wilsona také funkci teologickou – ukazuje Boží plán pro 

Izrael, slouží jako napomenutí k poslušnosti.
207

 

 

2.5. Synchronní analýza 

2.5.1. Hlavní téma 

 

Přestože je téma vyvedení Izraele považováno za hlavní téma knihy Ex 

(přinejmenším jeho první části), není to téma jediné a možná ani ne téma 

hlavní (kdyby hlavním, či dokonce jediným tématem knihy bylo vyvedení 

Izraele z Egypta, pravděpodobně by k tomu došlo mnohem dřív). Ačkoli se 

záměr vyvést lid z Egypta v knize objevuje jako záměr první, brzy se ukazuje, 

že Bůh má i další záměry, jichž chce dosáhnout, a naplnění některých těchto 

záměrů (zvláště dosažení poznání na straně lidí, ať už Izraele, Egypta či 

samotného faraona, nebo oslavení Hospodina) může být natolik důležité, že 

naplnění toho z chronologického hlediska prvního záměru může pozdržet – zdá 

se, že nejen díky původní faraonově zatvrzelosti či jeho aktivního sebe-

zatvrzení, ale i prostřednictvím Hospodinova zatvrzení faraonova srdce (příp. i 

srdcí jeho služebníků). 

Z obecnějšího hlediska tak můžeme za hlavní téma knihy považovat zápas 

dvou vůlí (Hospodinovy a faraonovy) jednak o to, komu bude Izrael sloužit, 

jednak o to, aby lidé (farao, Egypt i Izrael) poznali, kdo je Hospodin, a vyvodili 

z toho důsledky pro svůj život. Celý tento zápas můžeme vidět jako proces, 
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který začíná Hospodinovou žádostí vůči faraonovi (zpočátku o propuštění na 

třídenní slavnost v poušti) a pokračuje jako řetěz vzájemných reakcí na reakci 

druhé strany, čímž dochází k eskalaci konfliktu s dvojím vyvrcholením (v 

poslední ráně a v mořském zázraku): když farao neposlechne, Hospodin pošle 

další „ránu“, příp. „přitvrzuje“ (ve svém jednání vůči faraonovi); když se farao 

„obměkčuje“, Hospodin reaguje vstřícně; když se farao „zatvrzuje“, Hospodin 

opět „přitvrzuje“ v jednání a zároveň posiluje faraonovo srdce. 

 V tomto zápase se ukazuje rozdíl mezi Hospodinovou mocí (která je 

zaměřena ve prospěch trpících a která se prokazuje nejen schopností ničit, ale 

hlavně schopností tuto ničivou sílu omezovat) a mocí faraonovou (která je 

jednoznačně destruktivní, zaměřená na vlastní prospěch a zvyšující utrpení 

bezmocných otroků), ale také rozdíl v jednání obou stran s bezmocnými: 

zatímco farao na žádost lidu o úlevu od utrpení reaguje zvětšením utrpení, 

Hospodin se nejen zastává trpících otroků, ale také faraonovu žádost o úlevu 

vždy milostivě vyslyší. Dále se v tomto zápase ukazuje, že Hospodin vítězí i 

přesto, že svou moc omezuje, a dokonce dodává sil (či odvahy) slábnoucímu 

protivníkovi (posiluje jeho srdce).  

 

2.5.2. Hlavní postavy 

 

Hlavními postavami tohoto zápasu jsou v první řadě Hospodin 

(reprezentovaný v příběhu hlavně Mojžíšem a Áronem – 7,1) a farao, ale také 

kolektivní postavy jejich lidu – Izraele a Egypta (zatímco Hospodin je schopen 

v tomto zápase svůj lid ochránit a nakonec i zachránit, postupně se ukazuje, že 

farao takovou moc ve vztahu k vlastnímu lidu nemá, resp. spíše lid mu nestojí 

za to, aby se kvůli jeho ochraně podřídil Hospodinu). Na faraonově straně pak 

zpočátku (7,11–9,11) ještě významné místo zastávají jeho mudrci, čarodějové a 

věštci (či kouzelníci) a později jeho služebníci (od v. 9,20), kteří hrají 

v příběhu částečně podobnou roli: je ukázána jejich reakce na znamení 

(kouzelníci napodobují znamení – první znamení a první dvě „rány“) nebo 

varování (někteří služebníci ochrání svá stáda a služebníky – sedmá rána), 

vyznání porážky (8,15, 10,7) a jejich ponížení (nemohou stát před Mojžíšem – 

9,11; budou se klanět před Mojžíšem – 11,8). Na rozdíl od kouzelníků, o nichž 

nikdy není řečeno, že byli zatvrzeni, to o služebnících řečeno je, a to 

opakovaně (9,34, 10,1 – כבד) – a později i o Egypťanech, kteří spolu s 

faraonem pronásledují Izraelce až do moře (14,17). 

 

2.5.3. Motiv zatvrzení 

 

Motiv zatvrzení má v textu jednak funkci literárního prostředku (jednak 

text určitým způsobem člení, jednak spojuje texty původně nezávislých tradic a 
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pramenů), jednak funkci teologickou. Motiv se v textu objevuje ve dvou 

různých kontextech – v kontextu promluv (Hospodinovy či Mojžíšovy) a v 

kontextu vypravěče. Rozlišování těchto kontextů má (vedle gramatických 

prostředků, jako jsou subjekt věty, kmen slovesa, vyjádření času apod.) 

význam např. pro statistiku sledující, kolikrát se v textu zatvrdil farao sám a 

kolikrát ho zatvrdil Hospodin, příp. kdy došlo k naplnění Hospodinových 

předpovědí.  

Domnívám se tedy, že je třeba nejprve rozlišovat mezi druhy mluvního 

projevu (mezi promluvou a vyprávěním), v rámci Hospodinových promluv 

rozlišovat mezi předpověďmi a konstatováním aktuální situace a teprve 

poté v rámci promluv i v rámci vyprávění pečlivě rozlišovat, kdo je 

skutečným subjektem (ať již nositelem stavu či původcem děje či změny 

stavu), abychom, obrazně řečeno, „neházeli vše do jednoho pytle“ a „nesčítali 

jablka s hruškami“. Rozdělení na Hospodinovy promluvy, Mojžíšovu 

promluvu a vyprávění nám umožní sledovat celý proces „zatvrzování“ ze tří 

různých perspektiv (z perspektivy Hospodina, Mojžíše a vypravěče), které se 

nemusejí vždy úplně shodovat. 

 
Tabulka 9: „Zatvrzení“ v souvislosti s druhy mluvního projevu 

 Hospodinovy 

promluvy 

Vyprávění Mojžíšova 

promluva 

verš subjekt verš subjekt verš subjekt 

1. vyslání 

Mojžíše 

4.21
1 

H     

2. vyslání 

Mojžíše 

7,3
1 

H     

1. znamení   7,13 S   

1. „rána“ 7,14
2 

S 7,22 S   

2. „rána“   8,11
3 

F   

3. „rána“   8,15
3 

S   

4. „rána“   8,28
3 

F   

5. „rána“ 
 

 9,7 S   

6. „rána“   9,12 H   

7. „rána“   9,34 

9,35 

F 

S 

  

8. „rána“ 10,1 H 10,20 H   

9. „rána“   10,27 H   

souhrn   11,10 H   

posvěcení 

prvorozených 

    13,15
4 

F 
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pronásledování 

Izraele 

14,4
1 

14,17 

H 

H 

14,8 H   

1
 předpovědi  

2
 adjektivum (pf. Q)  

3
 resp. 8,15.19.32 

4
 intranzitivní sloveso (bez předmětu „srdce“) 

 

2.5.4.  Hospodinovy promluvy 

 
Z šesti Hospodinových promluv, které zmiňují zatvrzení faraonova srdce 

(příp. i srdcí dalších osob), se v polovině objevují přímé předpovědi 

„zatvrzení“ (pokud participium ve v. 14,17 nebudeme chápat jako futurum, 

ale jako prézens – viz Gramatická analýza) a v polovině konstatování 

aktuální situace. Tam, kde je subjektem Hospodin, je obvykle (kromě v. 14,4) 

pro zdůraznění užito osobní zájmeno ֲאנִי, které jinak ve větě není nutné (subjekt 

je vyjádřen osobními předponami či příponami); toto zdůraznění může 

znamenat buď „já, a ne farao“, nebo „já, a ne Mojžíš“; tato druhá možnost je 

pravděpodobnější – jde o rozdělení rolí (viz níže: Mojžíš bude mluvit a činit 

znamení a Hospodin bude zatvrzovat; zároveň je to vysvětlení pro Mojžíše, 

proč znamení selhávají ve své funkci donucení).
208

 

Kromě toho je však vhodné zmínit také jednu předpověď faraonovy 

„zatvrzelosti“, i když v ní není výslovně použita tato terminologie, protože je 

významná pro pochopení otázky, zda původcem faraonova „zatvrzení“ byl 

vždy pouze Hospodin (jak by tomu mohly nasvědčovat přímé předpovědi 

„zatvrzení“). 

Kromě promluv, v nichž se přímo objevuje motiv „zatvrzení“ či 

„zatvrzelosti“, jsou však pro pochopení našeho problému důležité i další 

Hospodinovy promluvy, v nichž Hospodin sám odhaluje plány svého jednání, 

své cíle i prostředky, jichž chce k dosažení těchto cílů použít (a zatvrzení je 

jedním z nich).  

 

1/ Hospodinovy předpovědi zatvrzení či zatvrzelosti 

Hospodinovy předpovědi faraonovy „zatvrzelosti“ či „zatvrzení srdce“ se 

objevují vždy v přelomových situacích, jako příprava na to, co se bude dál dít. 

Hospodin v nich odhaluje svou motivaci i průběh budoucích událostí a role 

jejich účastníků v nich postupně. 

 

a/ první předpověď faraonovy zatvrzelosti 

Hned při prvním setkání Hospodin Mojžíšovi sděluje pohnutky svého činu 

(sestoupil, protože viděl soužení svého lidu, slyšel jeho volání kvůli jeho 
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utlačovatelům, zná jeho bolesti – 3,7) i své cíle (sestoupil, aby jej vysvobodil z 

moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné – 3,8). Mojžíše 

si k tomu použije jako prostředníka (pošle ho k faraonovi, aby vyvedl jeho lid 

z Egypta – 3,10). Brzy nato se objevuje první předpověď faraonovy 

zatvrzelosti: „Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez zásahu mocné 

ruky. Proto vztáhnu (dosl. „pošlu“) svou ruku a budu bít Egypt všemi svými 

divy, které uprostřed něho učiním. Potom vás propustí“ (3,19–20).  

Není tu žádná zmínka o tom, kdo je odpovědný za faraonovu zatvrzelost 

(zda farao nebo Hospodin), ani o znameních či zázracích, které bude činit 

Mojžíš, a jsou tu naznačena tři stadia vývoje událostí (je tu určitě časová 

následnost, pravdědobně i důsledkový poměr mezi větami): 

1/ farao bude neochotný lid propustit 

2/ Hospodin zasáhne „silnou“ rukou, vztáhne ruku a bude bít Egypt svými 

divy (divy se tady jeví jako trest za neposlušnost a zároveň prostředek 

donucení) 

3/ farao lid propustí 

 

b/ první předpověď zatvrzení faraonova srdce 

První předpověď zatvrzení faraonova srdce se objevuje ve vv. 4,21–23, na 

cestě z Midjánu do Egypta: „Hospodin ještě řekl Mojžíšovi: Až se vrátíš do 

Egypta, hleď si všech divů, které jsem vložil do tvé ruky, a učiň je před 

faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí. Pak řekneš 

faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn. Řekl jsem ti: 

Propusť mého syna, aby mi sloužil, ale odmítl jsi ho propustit. Hle, zabiji tvého 

prvorozeného syna.“  

Tady už je patrné rozdělení rolí mezi Hospodinem („zatvrdí“ faraonovo 

srdce, zabije jeho syna) a Mojžíšem (učiní zázraky, řekne faraonovi), a dá-li se 

tu mluvit o přidělení role, pak i faraonem (nepropustí lid). Je tu zřejmá i časová 

následnost (v. 21 – úvodní znamení + prvních 9 „ran“, v. 23 – poslední 

„rána“). Snad lze mluvit i o důsledkovém poměru mezi „zatvrzením“ a 

nepropuštěním, ale to ještě nemusí znamenat příčinné spojení (že by 

Hospodinovo jednání bylo přímou příčinou faraonova jednání – mohlo k němu 

pouze přispět).  

Jasné tady naopak není, kdy k „zatvrzení“ faraonova srdce Hospodinem 

dojde, bude-li to vždy jen Hospodin, kdo „zatvrdí“ faraonovo srdce, ani to, co 

je důvodem tohoto „zatvrzení“ (pokud podle v. 3,20 měly divy faraona donutit 

propustit lid, zde se naopak zdá, jako by tomu „zatvrzení“ mělo bránit); tento 

důvod (zdánlivě nespravedlivého a zároveň i nelogického jednání) tedy bude 

třeba ještě hledat, nemáme-li se spokojit se zdáním, že Hospodin si jen hledá 

záminku, aby faraona mohl zničit (to ostatně mohl udělat hned a nepotřeboval 

by k tomu dávat v sázku svou spravedlnost, laskavost a moudrost). 
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c/ druhá předpověď zatvrzení faraonova srdce 

Druhá předpověď zatvrzení faraonova srdce se objevuje ve vv. 7,1–5, po 

prvním neúspěšném jednání s faraonem a před úvodním znamením: „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. 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.“ 

Opět zde nalezneme rozdělení rolí (tentokrát ještě propracovanější) mezi 

Hospodinem (zatvrdí faraonovo srdce, rozmnoží svá znamení a zázraky, položí 

ruku na Egypt, vyvede svůj lid [řečeno hned 2x] skrze veliké soudy, vztáhne 

ruku na Egypt) a Mojžíšem (funkce Boha vůči faraonovi: vznášet na faraona 

požadavek, aby propustil lid), tentokrát navíc i Áronem (funkce proroka: 

zprostředkovat Boží slovo) a Egypťany (poznají, že on je Hospodin); faraonovi 

tu opět připadá také jeho „role“ (neposlechne). Přece je tu však podstatný 

rozdíl – nacházíme zde důvody toho, proč Hospodin „zatvrzuje“ faraonovo 

srdce: dává mu to příležitost rozmnožit (nebo zintenzivnit, zesílit) jeho 

znamení a zázraky – a ty mají zase za cíl (kromě funkce trestat faraona a nutit 

ho k poslušnosti, kterou neztrácejí) umožnit jemu i jeho lidu určité poznání – a 

toto poznání stojí za to, aby se vyvedení lidu z Egypta zdrželo. „Zatvrzení“ tak 

sice může naplnění některých Božích cílů zdržet, ale za cenu toho, že se mohou 

naplnit ještě i jiné Boží cíle. 

Jasné tady opět není, kdy k „zatvrzení“ faraonova srdce Hospodinem dojde 

(vyloučit lze jen první neúspěšné jednání s faraonem) a bude-li to vždy jen 

Hospodin, kdo jeho srdce „zatvrdí“. ְוִהְרֵביִתי může znamenat také „učiním 

většími“, nejen „rozmnožím“ (což by se mohlo vztahovat k „velmi těžkým 

ranám“ – od v. 9,3).  

 

d/ třetí předpověď zatvrzení faraonova srdce 

Třetí předpověď zatvrzení faraonova srdce se objevuje ve v. 14,4, poté, co 

farao po desáté ráně lid propustil a lid je na cestě: „Pak posilním faraonovo 

srdce a bude vás pronásledovat; oslavím se na faraonovi i na celém jeho 

vojsku a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“ 

Vztah mezi touto větou a větami následujícími, popisujícími „obrácení“ 

faraonova srdce a srdce jeho služebníků (v negativním směru) a jejich následné 

pronásledování Izraele, není úplně jasný: z v. 14,4 se zdá, že pronásledování 

Izraelců Egypťany bude důsledkem jejich zatvrzení Hospodinem (to však opět 

nemusí znamenat, že „zatvrzení“ je jeho přímou příčinou; mohlo k němu opět 

pouze přispět), a tak někdy bývá už v. 14,5 považován za naplnění v. 14,4. 
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Možné je ale také jiné chápání – rozhodnutí faraona a jeho služebníků mohlo 

být ve skutečnosti jejich vlastní a „posílení“ jejich srdce nemuselo znamenat 

změnu jejich rozhodnutí („obrácení“ jejich srdce), ale možnost jednak podle 

svého vlastního rozhodnutí i v situaci, kdy by zdravý rozum velel jinak. 

Důsledkem „posílení srdce“ by tedy nebyla změna rozhodnutí, ale utvrzení 

se ve vlastním rozhodnutí. Této druhé možnosti nasvědčuje i fakt, že 

„obrácení srdce“ je zmíněno už ve v. 14,5, zatímco „posílení srdce“ až ve v. 

14,8 (a pak znovu ve v. 14,17). 

V této předpovědi jsou už role rozděleny jinak: mezi Hospodina („zatvrdí“ 

faraonovo srdce), faraona (bude pronásledovat lid) a Egypťany (poznají, že on 

je Hospodin); Mojžíšova role v této situaci byla jen říct lidu, kde se má utábořit 

(14,2). Zůstává tu i cíl, který jsme objevili už v předchozí předpovědi – 

Egypťané poznají, že on je Hospodin. Kromě toho se ale tady objevuje ještě 

další cíl: Hospodin se oslaví. Přestože Hospodin dodá svému protivníkovi sil, 

konečným vítězem bude i tak on. 

 

e/ naplnění předpovědí 

Kdy se Hospodinovy předpovědi naplnily? 

To můžeme sledovat opět jednak v promluvách (Hospodinových i v té 

Mojžíšově), jednak ve vyprávění. Zatím se soustředíme jen na Hospodinovy 

promluvy – a tam najdeme explicitní vyjádření o tom, že už to nastalo či 

nastává, ve vv. 10,1 a 14,17 – viz níže.  

 

2/ Hospodinova konstatování o zatvrzení 

Hospodinova konstatování aktuální situace (stavu faraonova srdce) jsou na 

rozdíl od vyjádření vypravěče poměrně řídká a objevují se jen v kritických 

situacích, kdy se něco „láme“.  

Poprvé (7,14) je to v situaci, které předcházela dvě neúspěšná setkání 

s faraonem. Při tom prvním farao nejenže neposlechl Hospodinovu výzvu 

tlumočenou Mojžíšem, ale dokonce ještě zhoršil situaci lidu ztížením jeho 

práce, takže lid, který předtím uvěřil slovům, jež Hospodin řekl Mojžíšovi 

(4,31), neposlouchal Mojžíše „pro malomyslnost a tvrdou otročinu“ (6,9). Při 

tom druhém Mojžíš s Áronem předvedli faraonovi znamení, které mělo 

legitimizovat jejich požadavek, ale farao toto znamení prostě ignoruje. Už při 

těchto setkáních, tedy ještě (relativně dlouho) předtím, než Hospodin začal 

faraonovo srdce (explicitně) nějak ovlivňovat, vidíme, že faraonovo srdce je 

jak tvrdé (bezcitné), tak zatvrzelé (neústupné). A to tady právě Hospodin říká 

před tím, než Mojžíše pošle k faraonovi před první ránou: „Faraonovo srdce 

je tvrdé, nechce lid propustit“ (7,14). Je tedy třeba změnit taktiku – a tak 
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začíná cyklus „ran“ („Jestliže poselství a znamení nebude stačit, farao 

dostane rány.“
209

). 

 Podruhé (10,1) je to v situaci, které předcházelo několik významných 

okolností: začalo období „velmi těžkých ran“ (9,3.18.24, 10,14); ve v. 9,12 

Hospodin poprvé explicitně (po šesté ráně, poté, co farao už předtím dvakrát 

sám „obtížil“ své srdce) posílil faraonovo srdce – a farao neposlechl; poté 

následuje velmi důrazné varování a další změna taktiky (9,14): Hospodin 

tentokrát pošle všechny své rány na jeho srdce („Jestliže omezení v ranách 

nebude stačit, farao dostane ‚všechny mé rányʻ, rány, jaké Egypt ještě nikdy 

neviděl“ [9,14.18]
210

) a farao už nemá možnost zabránit příchodu „rány“ (tím, 

že by Mojžíše poslechl), ale má ještě alespoň možnost zmírnit její dopad – 

může si udržet buď stáda, nebo svůj vzdor, ne obojí
211

 (a později už nebude mít 

ani takovýto výběr) – ale pravděpodobně to neudělal (zatímco ti, kteří se „báli“ 

Hospodinova slova, se zachovali podle varování, o faraonovi je řečeno: „Vím 

však, že ty a tvoji otroci ještě nemáte bázeň před Hospodinem Bohem“ – 9,30); 

poté, co rána přišla, farao vyznává hřích, přiznává, že Hospodin je spravedlivý 

(tedy už ho poznal!?), prosí, slibuje (9,27–28) – ale sotva krupobití přestane, 

hřeší dál a on sám (!) „obtíží“ své srdce (9,34); podle slov činí pokání („má 

dobrou teologii“), ale činy to nepotvrzují (Childs co přirovnává ke lstivé lišce, 

která se pokouší zachránit, co se dá
212

); a teprve pak Hospodin říká: „…já jsem 

zatvrdil (obtížil) srdce jeho i srdce jeho otroků“ (10,1)!  

Jak vysvětlit tento paradox? Jak to Hospodin myslí – má na mysli událost 

z v. 9,12? Myslí tím, že to, co se vypravěči dosud jevilo jako faraonovo vlastní 

zatvrzení jeho vlastního srdce, ve skutečnosti (a možná dokonce nejen tady, ale 

vždy) způsobil Hospodin? Nebo přiznává svou vlastní odpovědnost (ne vinu!) 

za nastalou situaci – že svým jednáním (svou ochotou stále odpouštět, 

vyslýchat Mojžíšovy přímluvy, odvracet pohromy) aktivně přispěl (nejen to 

připustil) k tomu, že farao jedná tak, jak jedná (bez ohledu na to, jestli je to 

Hospodinův záměr, aby takhle farao jednal, dokonce spíš proti tomuto 

záměru)? Jisté je, že i tady nastává podstatná změna – od téhle chvíle až do 

konce bude subjektem faraonova „zatvrzení“ vždy už jenom Hospodin. 

A potřetí (14,7) je to v situaci nejkritičtější, kdy už nejde jen o to, jestli lid 

bude propuštěn či ne, ale v situaci, kdy jde doslova o život, kdy život 

propuštěných a pronásledovaných otroků stojí proti životu jejich 

pronásledovatelů: poté, co farao konečně lid propustil, se změnilo jeho srdce 

(14,5), pronásleduje lid se svým vojskem – a lid obklíčený z jedné strany 

mořem a z druhé strany faraonovým vojskem, v situaci z lidského hlediska 

naprosto bezvýchodné, reaguje z lidského hlediska naprosto pochopitelným 
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způsobem – zoufá si a obrací svůj strach i svůj hněv proti tomu, kdo za to 

z lidského hlediska může – proti Mojžíšovi: to on je přece do téhle situace 

dostal (nebylo by snad lepší dál dřít v Egyptě než tady zahynout?); a v téhle 

zdánlivě beznadějné situaci zaznívá: „Já, hle, já (právě teď) posiluji srdce 

Egypťanů“ (vlastní překlad), takže se nebudou bát a sami vlezou do této pasti, 

aniž by si to Hospodin musel přát – to oni sami jsou tak zaslepeni svou touhou 

přivést Izraelce zpět – nebo je pobít? „A Egypťané poznají, že já jsem 

Hospodin, až se oslavím na faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích“ 

(14,18). Jestli to nepoznali dosud, přestože k tomu měli tolik příležitostí, tak to 

poznají teď – příliš pozdě pro jejich pozemský život – ale možná ještě „za pět 

minut dvanáct“ pro jejich věčný život? Vždyť i lotr na kříži mohl uslyšet: 

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,43). Ale tuhle otázku 

původní hebrejský text ještě neřeší – to až později např. Órigenés či korán.
213

 

 

2.5.5. Vyprávění 

 

K naplnění svých záměrů s Izraelem, faraonem i Egyptem (vyvést lid 

z Egypta, vysvobodit lid ze služby faraonovi ke službě Hospodinu, přimět 

faraona, aby poslechl a propustil lid, dosáhnout toho, aby Izraelci, farao i 

Egypťané poznali, že on je Hospodin, oslavit se – podrobněji viz klíčová slova) 

Hospodin používá ve vztahu k faraonovi tři způsoby jednání: slovo, mocné 

činy a „zatvrzení“.  

 

1/ Hospodinovo slovo k faraonovi 

Hospodin k faraonovi nikdy nemluví přímo, ale vždy skrze prostředníka – 

Mojžíše, příp. i Árona. Není divu, že Mojžíš má z takové komunikace obavy – 

on, příslušník zotročeného národa (navíc známý tím, že kdysi zabil Egypťana – 

2,14-15), má mluvit k samotnému faraonovi, egyptskému králi, který je 

v Egyptě pokládán za samotného boha?! Vymlouvá se na svá „těžká“ 

(neobratná) ústa a jazyk (4,10), po prvním jednání s faraonem i na to, že mu 

nenaslouchá ani lid, natož farao, či na své neobřezané rty (6,13.30). Hospodin 

ho však na takové jednání pečlivě připravuje (nyní vypouštím to, co se týká 

přípravy na jednání s lidem): 

                                                 
213

 A převedli jsme dítka Izraele přes moře, zatímco Faraón a vojska jeho je pronásledovali 

nespravedlivě a nenávistně. A nakonec, když postihlo jej utopení, zvolal Faraón: „Uvěřil jsem, 
že není božstva kromě toho, v nějž věří dítka Izraele, a já jsem jedním z těch, kdož do vůle 

Jeho se odevzdali!“ Avšak Bůh pravil: „Teprve nyní?! Ale předtím jsi byl vzpurný a patřils 
mezi ty, kdož pohoršení šíří. Však dnes tě zachráníme v těle tvém, abys byl znamením pro ty, 

kdož po tobě přijdou, vždyť věru většina z lidí je lhostejná ke znamením Našim.“ 

Korán 10:90–92 [online] (cit. 1. 4. 15) URL: 
 http://www.koranoislamu.cz/sura/10/page/5/?vers=89#vers-89  
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1/ ujišťuje ho, že on bude s ním (3,12) a s jeho ústy (4,12), bude ho učit, co 

má mluvit 

2/ dává mu znamení, že ho poslal (3,12) 

3/ dává mu slovo, které má vyřídit – žádat o povolení jít obětovat do pouště 

(3,18), žádat o propuštění „Hospodinova prvorozeného“ a varovat faraona, že 

když ho nepropustí, Hospodin zabije jeho prvorozeného (4,22–23) 

4/ ujišťuje ho, že to sice nepůjde snadno, ale že bude bít Egypt svými divy 

(3,20) a že je pak propustí, a dokonce ne s prázdnou 

5/ dává mu prostředníka v Áronovi (4,15, 7,1) 

6/ dává mu zázraky, které má činit před faraonem (4,21) 

7/ dává mu vždy (kromě prvního setkání, kdy má jen mluvit) znovu 

aktuální instrukce, co má dělat, ale jen někdy pokyny, co má říkat – před 

prvním, třetím a čtvrtým, šestým a sedmým, devátým a desátým setkáním (tedy 

před 1., 2., 4., 5., 7., 8. „ránou“) a potom před desátou „ránou“ (tedy každá třetí 

„rána“ zůstává předem neohlášená, což spolu s některými dalšími 

pravidelnostmi vede k rozdělení cyklu „ran“ na tři triády). 

Pokud pomineme první setkání, o kterém jsme už mluvili, co má Mojžíš při 

těchto sedmi setkáních (před uskutečněním „ran“) říkat?  

1/ má se prokázat formulí posla  

2/ má vyřídit výzvu k propuštění lidu 

3/ většinou má faraona varovat (1. „ránu“ jen ohlašuje a vysvětluje, proč 

k ní dochází; 2., 4., 5. a 7. ráně by mohl farao předejít, kdyby poslechl výzvu; 

8. „ráně sice nemůže předejít, ale může zmírnit její dopad; 10. ránu Mojžíš opět 

jen ohlašuje) 

4/ někdy má faraonovi vysvětlit Hospodinovy záměry, a těmi je obvykle 

nějaké poznání ohledně Hospodina  

Farao na samotnou Hospodinovu výzvu a varování nikdy nereaguje vstřícně 

(jen před osmou „ránou“ se po napomenutí služebníků pokusí alespoň 

nabídnout částečný ústupek – a po prvním setkání dokonce situaci lidu ještě 

zhorší), a tak vždy dojde na vykonání „rány“ (farao dá svou zatvrzelostí 

Hospodinu příležitost, aby „rozmnožil svá znamení“). 

 

2/ Hospodinovy mocné činy – znamení, zázraky, rány a soudy 

Druhy Hospodinových mocných činů jsme podrobněji probrali v kapitole 

„Další klíčová slova a fráze/Hospodinovy mocné činy“. Pro účely této práce 

nepovažuji za nutné zabývat se podrobněji výčtem jednotlivých „ran“ nebo 

jejich popisem; snad stačí říct, že byla určitým způsobem odstupňovaná 

„tíha“, příp. reprodukovatelnost těchto ran: počáteční „rány“ byly – 

vzhledem k jejich charakteru a dočasnosti – pro člověka spíše obtěžující než 

skutečně „těžké“ a ničivé a navíc se kouzelníkům zpočátku dařilo je určitým 

způsobem reprodukovat (i když je neuměli zase odvrátit); o mouchách se už 

mluví jako o „těžkých“ (začátek druhé triády) a o dobytčím moru, krupobití a 



86 

kobylkách jako o „velmi těžkých“, nehledě na to, že tato tíha je naznačena i 

dalšími způsoby vyjádření (nesrovnatelnost – 9,18.24, 10,6.14, 11,6; výraz ָכל – 

11x jen ve v. 10,12–15);
214

 zatímco na počátku převládá u Hospodinových 

mocných činů funkce znamení, od 9. kapitoly se mluví o ranách (dosud v 

průběhu ran umírali pouze jiní živočichové, zde je poprvé mluví i o možnosti 

smrti lidí – 9,19) a ve 12. kapitole o soudech nad egyptskými bohy; a kromě 

toho kouzelníci časem nejenže nedovedou rány reprodukovat, ale vředy už jsou 

dokonce sami zasaženi; a tomuto odstupňování odpovídají také faraonovy 

reakce. 

Popis faraonových reakcí na Hospodinovy mocné činy se částečně překrývá 

s vypravěčovými výroky týkajícími se faraonova srdce, ale opravdu jen 

částečně, protože faraonovy reakce byly s rostoucí tíhou ran poněkud 

diferencovanější.  

1/ Po druhé, čtvrté, sedmé a osmé „ráně“ se objevuje faraonova prosba o 

přímluvu (aby ho Hospodin zbavil žab – 8,4, much – 8,24, krupobití – 9,28 a 

kobylek – 10,17; v posledním případě prosí dokonce i o sejmutí hříchu); 

projevuje tedy už určitý druh poznání, minimálně Hospodinovy moci nad 

těmito jevy. Po desáté „ráně“, poté, co farao lid propouští (se vším, co má), 

prosí o požehnání (předtím prosil o pomoc vždy dřív, než poslechl příkaz). 

2/ Po druhé, čtvrté a sedmé „ráně“ farao slibuje, že lid propustí – po druhé 

a sedmé „ráně“ bez výhrad, po čtvrté „ráně“ s omezením, aby nechodili daleko. 

3/ Po čtvrté a deváté „ráně“ a před osmou „ránou nabízí farao nějaký 

ústupek (před osmou „ránou“ poprvé farao reaguje vstřícně ještě před 

vykonáním „rány – na pouhou domluvu služebníků; paradoxní je, že oni 

částečně opakují slova Mojžíše a Árona: „Jak dlouho…“ a „Propusť…“); po 

čtvrté „ráně“ farao nabízí, že mohou obětovat v zemi; před osmou „ránou“ 

nabízí, že mohou jít obětovat – ale jen muži; po deváté „ráně“ je farao ochoten 

pustit i děti, ale nechce s nimi pustit zvířata; všechny tyto částečné ústupky 

Mojžíš rezolutně odmítá. 

4/ Po sedmé a osmé „ráně“ farao vyznává svůj hřích, a dokonce uznává 

Hospodina jako spravedlivého: „Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je 

spravedlivý. Já a můj lid jsme ničemové“ (9,27); „Zhřešil jsem proti 

Hospodinu, vašemu Bohu, a proti vám!“ (10,16). Už tedy poznal nejen 

Hospodinovu moc, ale také něco z jeho povahy. „Farao tady vyjadřuje dobrou 

teologii. Uznává Hospodinovu nadřazenost nad sebou v pojmech moci i 

morálky.“
215

 Mojžíš však není přesvědčen – ví, že se farao a jeho služebníci 

ještě nebojí Hospodina.  

I když po prvním vyznání hříchu a následném slibu propuštění (9,28) farao 

„dále hřešil“ (9,34) a slib nesplnil, je Mojžíš stále ochoten se přimlouvat (a 

                                                 
214

 Houtman, díl II, s. 22, Freitham, s. 127, Propp, s. 312 
215

 Ford, s. 156 
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dokonce naléhavě – 10,18) – a Hospodin je stále ještě ochoten smilovávat se a 

odpouštět! Teprve poté, co farao zase lid nepropustí a po další „ráně“ dokonce 

ukončí vyjednávání výhrůžkou, že pokud Mojžíš ještě jednou spatří jeho tvář, 

zemře, je vyjednávání ukončeno: Mojžíš ještě ohlásí poslední ránu (aniž by se 

dočkal nějaké odpovědi) – a pak už přichází poslední rána a po ní faraonova 

bezpodmínečná kapitulace; lid může konečně odejít se vším, co má. 

 

3/ „Zatvrzení“ 

Vypravěčovy výroky o „zatvrzení“ faraonova srdce najdeme pravidelně na 

konci vyprávění o prvních deseti znameních (pokud mezi ně započítáme i 

úvodní znamení; jinak bychom mluvili o úvodním znamení a prvních devíti 

„ranách“) – a kromě toho ve v. 11,10 v souhrnném vyjádření (kde tvoří spolu 

s v. 7,3 rámec tohoto vyprávění jako předpověď a její naplnění) a pak ve v. 

14,8 – při pronásledování Izraele. Nápadné tu jsou dvě věci – jednak se 

„zatvrzení“ neobjevuje po desáté „ráně“ (nejspíš by vedlo opět k tomu, že by 

farao lid nepropustil, jak to bylo dosud) a pak zdvojené vyjádření vypravěče 

ve vv. 9,34–35, které se objevuje v těsném sousedství v. 10,1, o kterém už jsme 

mluvili. 

Jak už jsem naznačila v gramatické analýze a pak znovu v předchozím 

oddílku „Hospodinovy promluvy“, ve vyprávění je i přes drobné 

nepravidelnosti patrný určitý vývoj (v přehledu vynechávám v. 11,10, který 

neříká nic nového, jen dosavadní vývoj situace shrnuje): 

1/ 1. setkání s faraonem > zvýšení faraonova odporu (ztížení práce lidu) 

2/ první 2 znamení – netečnost faraona (q חזק) – faraonovo srdce je silné 

(aby odolávalo tlaku) 

3/ další 4 znamení – farao se střídavě buď „zatvrdí“ (hi כבד), nebo zůstává 

netečný (q חזק či כבד) – farao se buď aktivně utvrdí ve svém odporu („ztěžkne“ 

ve své pozici, takže se ani nehne), nebo jeho srdce zůstává tak silné či „těžké“, 

že se ani nehne (odolává tlaku) 

4/ 7. znamení (6. „rána“) – Hospodin poprvé posiluje (pi חזק) faraonovo 

srdce > farao odolává tlaku, přestože kouzelníci už nejen nedokáží 

reprodukovat či odstranit „ránu“, ale jsou dokonce „ránou“ sami zasaženi  

5/ 8. znamení (7. „rána“) – farao znovu sám „zatvrdí“ (hi כבד) své srdce – 

utvrdí se ve svém odporu (předchozí Hospodinovo „zatvrzení“ tedy nečiní 

faraona neschopným měnit svůj vlastní postoj); vzápětí vypravěč dodává, že 

faraonovo srdce je silné (q חזק) – může tedy pokračovat ve svém odporu (nebo 

odolávat tlaku, což je v podstatě totéž) 

6/ další 2 znamení – Hospodin posiluje (pi חזק) faraonovo srdce > farao 

odolává tlaku 

7/ po poslední ráně a propuštění lidu (kdy není žádná zmínka o „zatvrzení“) 

farao a jeho služebníci mění svůj postoj („jejich srdce se obrátila proti lidu“) a 
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pronásledují lid > Hospodin posiluje jejich srdce (pi חזק) > oni pronásledují lid 

až do moře 

Z hlediska vypravěče je zásadním zlomem v „zatvrzení“ faraonova srdce v. 

9,12, kdy poprvé explicitně zasahuje do procesu „zatvrzení“ faraonova srdce 

Hospodin (ale např. Childs zde vidí jen mírnou změnu idiomu a význam zde 

podle něj zůstává týž
216

) – ale v. 9,34 ukazuje, že to neznamená, že farao už 

jednou provždy ztratil kontrolu nad svým srdcem. Jeho reakce po desáté ráně 

také ukazuje, že farao může změnit své rozhodnutí, i když už byl několikrát 

„zatvrzen“, a toto nové rozhodnutí také realizovat; a jeho reakce poté, co mu 

oznámili, že lid uprchl (tedy další změna rozhodnutí a jeho realizace) tuto 

skutečnost potvrzují. Tyto tři okolnosti jsou podle mého přesvědčení 

dostatečným důkazem, že „zatvrzený“ farao nepřišel o svou svobodnou vůli 

(ve smyslu vlastního rozhodování a realizace vlastních rozhodnutí). 

Odpovědnost za jeho rozhodnutí tedy není možné přisuzovat někomu jinému, 

natož Hospodinu (posílení jeho srdce mu nanejvýš může pomoci toto 

rozhodnutí realizovat a nenechat se odradit nebezpečím). 

 

4/ Naplnění předpovědí 

Při sledování, kdy se předpovědi o faraonově „zatvrzení“ naplnily, se 

badatelé obvykle řídí frází „jak mluvil Hospodin“. Tato fráze se v souvislosti 

s faraonovým „zatvrzením“ a jeho projevy (neposlušností či nepropuštěním 

objevuje šestkrát.  

 
Tabulka 10: Jak mluvil Hospodin 

ֹּה ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶׁשר ִדֶבר יְהָוה׃ 7,13  ַויֱֶחזַק ֵלב ַפְרע

ֹּה ְוֹלא־ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶׁשר ִדֶבר יְהָוה׃ 7,22  ַויֱֶחזַק ֵלב־ַפְרע

ר ִדֶבר יְהָוה׃ַכֲאׁשֶ  8,11 ֹּו ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם   ְוַהְכֵבד ֶאת־ִלב

ֹּה ְוֹלא־ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶׁשר ִדֶבר יְהָוה׃ 8,15  ַויֱֶחזַק ֵלב־ַפְרע

ֶֹּׁשה׃ 9,12 ֹּה ְוֹלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶׁשר ִדֶבר יְהָוה ֶאל־מ  ַויְַחזֵק יְהָוה ֶאת־ֵלב ַפְרע

ֶֹּׁשה׃ַכֲאֶׁשר דִ  9,35 ֶבר יְהָוה ְביַד־מ ֹּה ְוֹלא ִׁשַלח ֶאת־ְבנֵי יְִשָרֵאל   ַויֱֶחזַק ֵלב ַפְרע

 

Na základě podobného přehledu (a s přihlédnutím k tomu, že q nevyjadřuje 

děj, ale stav) Beale usuzuje, že Hospodin „zatvrdil“ faraonovo srdce už před v. 

7,13 (že tehdejší stav jeho srdce byl důsledkem předchozího Hospodinova 

zatvrzení). To je však důkaz velmi nepřímý a zpochybnitelný (tato situace 

může zrovna odpovídat předpovědi ve v. 3,19, podobně jako většina z těchto 

šesti veršů). 

Pokud chceme sledovat, kdy se Hospodinovy předpovědi naplnily, je třeba 

přesně rozlišovat jednak obsah předpovědi (faraonova zatvrzelost [3,19], či 

Hospodinovo „zatvrzení“ jeho srdce [4,21, 7,3, 14,4]; jejich vnější projevy: 
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 Childs, s. 158 
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„nenechá je jít bez zásahu mocné ruky“ – 3,19; „lid nepropustí“ – 4,21; 

„neuposlechne“ – 7,3; „bude vás pronásledovat“ – 14,4), jednak čas, kdy k této 

předpovědi došlo (před „ranami“ – první tři předpovědi, či po ranách – 

poslední předpověď). 

Pokud vezmeme v úvahu všechny tyto faktory, pak si nejpřesněji odpovídají 

v. 4,21 jako předpověď a v. 9,12 jako naplnění předpovědi (zde si odpovídají 

subjekt, kmen pi i kořen חזק, ale místo „nepropustí“ je „neposlechne“) nebo v. 

7,3 (kde si odpovídají subjekt a sloveso „poslechnout“, ale místo hi קׁשה je tam 

pi חזק) jako předpovědi. Nejpravděpodobněji tedy k naplnění předpovědí o 

„zatvrzení“ došlo poprvé po šesté ráně a ostatní zmíněné verše se týkají 

předpovědi o faraonově zatvrzelosti, ať již jako o původním stavu, nebo o jeho 

vlastním aktivním „sebe-zatvrzení“. 

Co se týče poslední předpovědi, té pak odpovídá naplnění ve vv. 14,8 a 

14,17–18 (v každém z nich odpovídá subjekt a pi חזק, pronásledování odpovídá 

v. 14,8 a oslavení a poznání Hospodina vv. 14,17–18). 

 

5/ Vztah Hospodinova slova, jeho mocných činů a „zatvrzení“ 

 
Tabulka 11: Hospodinovo slovo a mocné činy a jejich vztah k zatvrzení 

„rány“ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

stav srdce  +       +   

instrukce + + + + + + + + +
3
 + + 

f. posla   +  + +  + +  + 

výzva  + +  + +  + +
4 

  

varování   +  + +  + +   

poznání  + +  +   +
1 

+
5 

 + 

rozdíl     + +  +
2 

 + + 

provedení + + + + + + + + + + + 

kouzelníci + + + –   p     

ústupek     +    +
6 

+  

vyznání        + +   

prosba   +  +   + +  + 

slib   +  +   +    

přímluva   +  +   + +   

vyslyšení   +  +   + +   

zatvrzení S S F S F S H F+S H H  

důsledek npo npo npo npo npr npr npo npr npr npr pr 
1
 Hospodin poslal rány, aby farao poznal, že na celé zemi není nikdo 

jako on (9,14) + z ukončení „rány“ má farao poznat, že země je Hospodinova 

(9,29) 
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2
 rozdíl mezi tím, kdo se Hospodina bál, a tím, kdo si nevzal k srdci jeho 

slovo (9,20–21) + rozdíl mezi Egyptem a zemí Gošen (9,25–26) 
3
 Boží řeč k Mojžíšovi tentokrát obsahuje výslovně instrukci týkající se 

Izraele (ne faraona), i když Mojžíš později tlumočí i Boží vzkaz faraonovi 
4
 výzva zprostředkovaná Mojžíšem (10,3) + výzva faraonových 

služebníků (10,7) 
5
 Hospodin činil znamení, aby Izrael poznal, že on je Hospodin (10,2) 

6 
nabídnutý ústupek – tentokrát již před realizací „rány“ (10,8–11) 

 

Vysvětlivky: 
stav srdce Hospodinův komentář před začátkem „ran“ (7,14, 10,1) 

instrukce  Hospodinovy pokyny Mojžíšovi 

výzva „Propusť můj lid“ 

varování možnost odvrátit ránu nebo alespoň minimalizovat škody 

poznání „Poznáš, že…“ nebo „abys poznal, že“ nebo „Poznáte, že…“ 

rozdíl mezi Izraelci či Egypťany či mezi poslušnými a neposlušnými 

provedení provedení Hospodinových pokynů 

kouzelníci: + také vykonají znamení 

– nedokážou napodobit znamení 

p – jsou sami ranou postiženi 

ústupek farao nabízí ústupek (viz výše) 

vyznání farao vyznává hřích (viz výše) 

prosba farao prosí o přímluvu (viz výše) 

slib  farao slibuje propuštění (viz výše) 

přímluva Mojžíš se přimlouvá 

vyslyšení Hospodin vyslýchá přímluvu 

zatvrzení: S – subjektem „zatvrzení“ je faraonovo srdce 

  F – subjektem „zatvrzení“ je farao 

  H – subjektem „zatvrzení“ je Hospodin 

důsledek: npo – farao neposlechl 

  npr – farao lid nepropustil 

  pr – farao lid propustil 

 

Z tabulky lze vypozorovat přes všechny nepravidelnosti několik 

pravidelností: 

1/ nejpravidelnějšími událostmi jsou Hospodinovy instrukce Mojžíšovi 

(příp. i Áronovi), jejich vykonání a závěrečná zpráva o stavu či změně stavu 

faraonova srdce (kromě desáté rány) a jejich důsledku: neposlechnutí či 

nepropuštění lidu (a po desáté ráně jejich propuštění) 

2/ další pravidelností je to, že každá třetí „rána“ přichází bez 

zprostředkování Božího slova faraonovi (bez ohlášení, výzvy, varování a 
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jakéhokoli vysvětlení) – a také po ní obvykle nedochází k faraonovu 

„obměkčení“ (prosbám, slibům, vyznání hříchu) – s jedinou výjimkou: po 

deváté ráně faraon nabízí částečný ústupek – ale když je tento ústupek 

odmítnut, rozlítí ho to tak, že Mojžíše pošle pryč a vyhrožuje mu, že jestli ještě 

spatří jeho tvář, zemře 

3/ další pravidelností je souvislost mezi faraonovým „obměkčením“ a 

„sebe-zatvrzením“: k faraonovu aktivnímu sebe-zatvrzení (hi כבד) naprosto 

pravidelně dochází poté, co ho předchozí rána „obměkčí“ tak, že prosí o 

přímluvu a slibuje propuštění, a poté, co se za něj Mojžíš přimlouvá a 

Hospodin ho vyslyší – poté, co nastane úleva; tady není ani jediná výjimka. 

Proč k tomu dochází? Možná ho k tomu paradoxně povzbuzuje právě 

Hospodinova milost; možná – jako ten, kdo „slyší“ jen na hrubou sílu a 

donucení – vyhodnocuje Hospodinovu milost jako slabost, kterou může využít 

ve svůj prospěch – a to ho utvrzuje v jeho původní pozici; naopak tam kde je 

sloveso v q (či adjektivum) a subjektem je srdce, nikdy nepředchází náznaky 

změny postoje („obměkčení“) – s výjimkou v. 9,35, který následuje těsně po 

faraonově aktivním sebe-zatvrzení a může naznačovat stav po předcházející 

změně (stavu). 

4/ další pravidelností – alespoň zpočátku – jsou zprávy o faraonových 

kouzelnících – poté, co se jim třikrát podařilo Boží znamení napodobit (i když 

jim chybí schopnost následky odstranit), po třetí ráně se jim nepodaří ani to (a 

rozeznávají za tím vším „prst Boží“ – či boží?) – a po šesté ráně jsou dokonce 

sami zasaženi, takže dokonce ani nemohou přijít 

A možná právě s tím souvisí, že zrovna teď, když jsou jeho kouzelníci, kteří 

mu zřejmě byli dosud oporou, zcela bezmocní, Hospodin poprvé sám posiluje 

faraonovo srdce. Proč? Proč farao tentokrát nevolá Mojžíše a Árona, jako to 

udělal už dvakrát předtím? Že by ho tentokrát Hospodin předešel, aby svému 

oslabenému protivníkovi dodal sil, aby byl schopen jednat podle vlastního 

přesvědčení, a ne podle toho, k čemu ho nutily rány? Nebo mu už došla 

trpělivost a říká si: „Máš, co jsi chtěl!“? 

A zápas dvou vůlí pokračuje dál. Hospodin by ho kdykoli mohl ukončit a 

faraona prostě donutit poslechnout, jak to nakonec také udělá prostřednictvím 

desáté „rány“, nebo ho prostě zničit. Ale tohle zřejmě nechtěl. Ještě stále má 

trpělivost se vzdorujícím protivníkem a pokouší se ho ne donutit, ale 

přesvědčit. Ještě mu dává několik šancí, ještě ho prostřednictvím Mojžíše 

důrazně varuje, ještě vyslýchá jeho prosby o milost. Ještě jednou se „zatvrdí“ 

(utvrdí ve svém původním rozhodnutí) farao sám – a pak ho ještě dvakrát 

v průběhu cyklu „ran“ a úvodního znamení „posílí“ Hospodin. Hospodinova 

trpělivost je veliká, ale není nekonečná. Po desátém znamení přichází poslední 

rána, která zasáhne faraona na nejcitlivějším místě, a po faraonově 

bezpodmínečné kapitulaci poprvé nečteme o žádném zatvrzení či silném srdci. 
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Pokud si teď uděláme statistiku faraonových reakcí na Hospodinovo slovo a 

znamení jen z vyjádření vypravěče na konci vyprávění o všech jednotlivých 

znameních a pomineme přitom jeho závěrečný souhrn ve vv. 11,9.10, zjistíme, 

že pětkrát bylo faraonovo srdce silné či „těžké“ (4x na něj slovo ani „rána“ 

neudělaly žádný zvláštní dojem – nereaguje, stav jeho srdce se nemění; popáté 

je to po předchozím sebe-zatvrzení); třikrát činí sám farao své (předtím 

„obměkčené“) srdce „těžkým“ (či „těžším“); třikrát faraonovo srdce 

posiluje Hospodin (poprvé aniž by tomu předcházela nějaká faraonova reakce, 

podruhé a potřetí po předchozím vyjednávání) – a pak ještě dvakrát poté, co 

farao změnil své rozhodnutí lid propustit a lid pronásledoval. Přestože tento 

vývoj nepostupuje zcela pravidelně a některé fáze se částečně překrývají, 

postup od faraonovy netečnosti k jeho aktivnímu sebe-zatvrzování a pak 

k Hospodinovu „posilování“ jeho srdce je jasně patrný.  

Je vidět, že Hospodinovo slovo samo o sobě na faraona nemá vliv – nebo 

dokonce zpočátku ještě vystupňuje jeho odpor, dokud farao nemá zkušenost 

s jeho mocí. Některá znamení také nechávají faraona netečným – nepřiloží 

k nim srdce, jeho srdce je natolik silné či „těžké“, že to s ním ani nehne. Jak se 

stupňuje „tíha“ ran a farao poznává Boží moc, alespoň někdy se „obměkčuje“: 

prosí o přímluvu a slibuje poslušnost – ale vždy jen do té doby, než dosáhne 

svého – pak zapomíná na své sliby a upevňuje se ve svém původním 

rozhodnutí. Postupně to dokonce vypadá, že poznává i Boží spravedlnost a 

vlastní hříšnost – vyznává hřích, zdá se, že činí pokání – ale opět jen do té 

doby, než dosáhne svého; pak se jasně ukáže, jak to s jeho pokáním je – zase se 

utvrzuje v neposlušnosti. A když nechce Mojžíš přistoupit na jeho podmínky, 

je s vyjednáváním konec – farao sám si k němu uzavřel cestu. Poslední rána 

ukazuje zcela jasně, že jediné, co na faraona platí, je jen hrubá síla – Boží 

milost a trpělivost se mu zřejmě jeví jako slabost, kterou je možné stále znovu 

zneužívat. 

Jenže Bůh není jen trpělivý a shovívavý k hříšníkům – je také spravedlivý a 

soucitný vůči trpícím a neponechá je navždy v rukou ukrutníka. Farao přes 

všechno naléhání a přes všechna znamení nepropustil Hospodinova 

prvorozeného – a tak přijde o svého prvorozeného. A s ním všichni ti, kteří 

nepomazali veřeje dveří a nadpraží domů krví velikonočního beránka. A když 

si ani poté „nedají říct“, nechá je Hospodin dojít až k jejich konečnému 

sebezničení ve vlnách moře.  

 

6/ Proč tak dlouho? 

Kdyby jediným Hospodinovým záměrem bylo vyvést lid z Egypta, 

vysvobodit jej ze služby faraonovi ke službě sobě samému, příp. dosáhnout 

toho, aby farao lid propustil, asi by to tak dlouho netrvalo. Jak už jsme však 

viděli v kapitole „Klíčová slova“, Bůh měl těch záměrů víc a používal k jejich 
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naplnění různé prostředky. Slovo mělo faraonovi přímo sdělit Boží požadavky, 

příp. ho navíc varováním motivovat k tomu, aby je bral vážně, ale jak už jsme 

viděli, samo o sobě nebylo příliš ůčinné, nikdy faraona nepřesvědčilo k jednání 

(to už víc dal na domluvu vlastních služebníku než samotného Hospodina – jak 

paradoxní!), zpočátku vedlo spíše ke zhoršení situace. 

A tak ke slovu přistoupily mocné činy, které měly hned několik funkcí:  1/ 

měly povrdit Boží slovo (odkazovaly k němu jako znamení); 2/ měly mu 

zjednat náležitou pozornost a dokazovat Boží moc jako zázraky; 3/ měly 

faraona přimět ke změně rozhodnutí jako rány; 4/ měly vyjádřit Boží 

hodnocení a jeho důsledky jako jeho soudy. 

Kdyby zůstalo jen u slova a činů, příp. kdyby Bůh hned od začátku 

neomezoval svou moc a nasadil hned od začátku „nejtěžší kalibr“, 

pravděpodobně by to tak dlouho netrvalo a lid by se mohl dostat z moci Egypta 

mnohem dřív. Jenže Bůh měl své důvody, proč dal přednost řešení 

komplikovanějšímu a asi o dost delšímu. „Kdo věří, nemusí spěchat“ (Iz 28,16 

ČEP). A Bůh nám dává do svých důvodů nahlédnout ve svých promluvách. 

Kromě již uvedené předpovědi ve v. 7,3, kde zmiňuje „zatvrzení“ jako 

prostředek, který mu umožní rozmnožit (či zvětšit) jeho znamení a zázraky, a 

tak faraonovi zprostředkovat poznání toho, že on je Hospodin, jsou to zvláště 

jeho promluvy ve vv. 9,14–16 a ve v. 10,1–2 (obě jsou považovány za 

vysvětlující doplňky deuteronomického redaktora). 

První je adresovaná faraonovi, přichází těsně poté, co vypravěč poprvé 

zmínil, že Hospodin „zatvrdil“ (posílil) faraonovo srdce, na začátku poslední 

triády „ran“, a vysvětluje mu, proč Hospodin posílá na jeho srdce, na jeho 

služebníky i lid své rány: „…abys poznal, že na celé zemi není nikdo jako já“ 

(9,14). Hospodin ho upozorňuje, že kdyby chtěl, mohl ho už dávno zničit – ale 

zachoval ho, aby mu ukázal svou moc a aby se o jeho jménu vyprávělo po 

celé zemi (v univerzálním prostoru). Hospodinova moc, kterou má farao 

poznat, nespočívá jen v moci ničit (jak by se na první pohled mohlo zdát), ale 

hlavně v Hospodinově schopnosti ničivou sílu omezit – prostorově (s ochranou 

země Gošen, kde žijí Izraelci) i časově (začít i ukončit „ránu“ v přesně 

stanovený čas), odstupňováním (od pouhých nepříjemností přes rány těžké a 

velmi těžké až k těm smrtelným, pokud ty slabší nevedou k úspěchu) i 

omezením na zcela určité jedince (prvorozené z lidí i zvířat). Hospodin faraona 

nechce zničit, ale chce, aby dospěl k určitému poznání – a nejenom on, ale i ti, 

kteří o těchto událostech uslyší. 

Zdá se, že jde jen o poznání Hospodinovy moci (která může člověka donutit 

podřídit se ze strachu) – ale ve skutečnosti Hospodin dává poznat (faraonovi i 

nám) i svou milost a trpělivost, o které se později explicině zmiňuje Pavel (Ř 

9,22). Paradoxní však opět je, jak Hospodin na tuto milost a trpělivost reaguje: 

zatímco „rány“ mu zjevují Boží moc a nutí ho k ústupkům, pokoření (prosbám, 

slibům, dokonce vyznání hříchů) a nakonec k bezpodmínečné kapitulaci, právě 
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Boží milost projevená vyslyšením Mojžíšových přímluv vede k tomu, že se 

farao utvrzuje ve své původní pozici: Boží milost se mu zřejmě jeví jako 

slabost nepřítele ‚v tomto smyslu zřejmě Hospodin faraonovo srdce 

„obtížil“). A podobný účinek má i posílení jeho srdce Hospodinem. 

Druhý text (jenž pro zatvrzení užívá terminologii J, ale teologii P – včetně 

Hospodina jako původce zatvrzení, rozmnožení znamení a poznání Hospodina, 

které Izrael přijme skrze znamení – 6,7)
217

 je adresován Mojžíšovi a týká se 

Izraelců. Jim vysvětluje, proč „obtížil“ faraonovo srdce a srdce jeho otroků: 

aby v jejich středu činil znamení, aby mohli vyprávět následujícím 

generacím (v univerzálním čase) o tom, jak Hospodin jednal – tvrdě či 

ponižujícím způsobem (ִהְתַעַלְלִתי)
218

 – s Egypťany, a o jeho znameních, aby 

poznali, že on je Hospodin.  

Oba texty mají něco podobného (poznání a vyprávění), oba vysvětlují, proč 

to zatím trvalo tak dlouho – ale každému nějak jinak: farao je spíš varován, že 

dosavadní omezení Hospodinovy moci (jeho zachování) mělo jistý záměr, ale 

že teď Hospodin přitvrdí (farao bude mít příležitost přesvědčit se, že omezení 

moci neznamená slabost), je mu připomenuta odpovědnost za jeho stav (v 

poselství faraonovi se nikdy nemluví o tom, že bude nebo je Hospodinem 

zatvrzen), zatímco lid je spíše povzbuzen – tak dlouho to netrvá proto, že by 

farao byl tak silný a odolný (a Hospodin tak slabý), ale proto, že mu to 

Hospodin svým jednáním („obtížením“ jeho srdce) umožnil; farao si nepohrává 

s Hospodinem (i když to tak zvnějšku možná vypadá), ale Hospodin si pohrává 

s faraonem a nic se mu nevymklo z rukou. 

 

2.5.6. Mojžíšova promluva 

A jak je to s naplněním Hospodinových předpovědí v Mojžíšově promluvě? 

Ve všech vlastních Mojžíšových promluvách najdeme jen jediné explicitní 

vyjádření o faraonově „zatvrzení“, a paradoxně tam není zmínka ani o jeho 

srdci, ani o Hospodinu. V Mojžíšově vyjádření v rámci ustanovení o zasvěcení 

prvorozených zaznívá: „A protože se farao zatvrdil (hi קׁשה) a nechtěl nás 

propustit, Hospodin pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od 

prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka“ (13,15). Jednak je tu použito 

sloveso s tím „nejtvrdším“ významem, jednak tady není ani nejmenší náznak 

toho, že by odpovědnost za faraonovo „zatvrzení“ nesl Hospodin. A dalším 

paradoxem je, že ačkoli v jedné Hospodinově předpovědi (7,3) najdeme totéž 

sloveso, nikdy je nenajdeme ani ve vyjádření vypravěče, ani ve vyjádření 

Mojžíše o Hospodinu – ale právě jen v Hospodinově přímé řeči, a to ještě jen 

jako předpověď – ne realizace! To, co o sobě může říct Hospodin, nemůže o 

něm tak snadno říct člověk! 
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 Childs, s. 173 
218

 významem slova (nejen v tomto kontextu) se podrobněji zabývá Ford, s. 103–107 
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    2.6. Kanonický kontext 

 

V celé Bibli najdeme odkaz k zatvrzení faraonova srdce jen dvakrát, a to 

jednou ve SZ (1S 6,6) a jednou v NZ (Ř 9,17–18), což je poměrně zvláštní, 

když si uvědomíme, kolikrát se v Ex o zatvrzení jeho srdce mluví. 

V 1S se o zatvrzení faraonova srdce a srdce jeho služebníků mluví 

v kontextu, který se v některých bodech podobá kontextu Ex – jsou tu ale 

zároveň podstatné rozdíly: Pelištejci mají podobně jako farao něco, co jim 

nepatří, a kvůli tomu na ně těžce či dokonce velmi těžce dolehla Hospodinova 

ruka (1 – ַוִתְכַבד יַד־יְהָוהS 5,6.11), jejich bůh Dágon padá před Hospodinovou 

truhlou tváří k zemi a přichází o ruce a na ně samotné dopadají rány (nádory). 

Na rozdíl od Egypťanů jsou však ochotni ptát se, co mají v takové situaci dělat, 

a jsou i ochotni se podle takové rady zařídit (vzdát Bohu slávu dřív, než se on 

sám oslaví na nich jako nad Egypťany v moři).  

Jejich kněží a věštci jim radí: „Udělejte obrazy svých nádorů a obrazy svých 

myší, které ničí zemi, a vzdejte slávu Bohu Izraele (ֹּוד  .(ּונְַתֶתם ֵלאֹלֵהי יְִשָרֵאל ָכב

Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, nad vašimi bohy a nad vaší zemí. Proč 

byste měli zatvrdit (pi כדד) svá srdce, jako je zatvrdili (pi כדד) Egypťané a 

faraon? Když se jim Bůh neposmíval (ִהְתַעֵלל – pod. jako Ex 10,2), cožpak je 

nepropustili a oni neodešli?“ (1S 6,5–6). Vidíme několik stejných motivů a 

zároveň i podobnou hru slov jako v Ex – ale je vidět, že situace může 

dopadnout i jinak. 

Naopak kontext nz textu se zdá mnohem pesimističtější a osudovější než 

v 1S, ale možná jen zdánlivě: „Písmo praví faraonovi: ‚Právě proto jsem tě 

vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po 

celé zemi.‘ A tak se slitovává, nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje.  

Řekneš mi tedy: ‚Proč si ještě stěžuje? Vždyť kdo odolal jeho vůli?‘ Člověče, 

kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci: ‚Proč jsi 

mě udělal takto?‘ Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil 

jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě?“ (Ř 9,17–21).  

Zdá se, že vše je předem určeno, že Bůh předem určil osud každého 

člověka, včetně jeho osudu věčného, a člověk to musí pokorně přijmout a 

nereptat. Ale možná je lepší, než se smířit s představou nejen svrchovaného, 

ale dokonce svévolného Boha, ptát se: „A koho vlastně Bůh chce zatvrdit?“ 

Vždyť se zdá, že jen toho, kdo sám chce být zatvrzen a dělá pro to, co může 

(jako farao). Rabínská moudrost by nám tady mohla napovědět.
219

 A ani Pavel 

                                                 
219

 Rabi Chanina bar Papa vysvětloval: Anděl, pověřený dohledem nad početím, se jmenuje 

Lajla… Když dochází k početí, bere kapku semene, položí ho před Svatého … a praví: „Pane 
světa, jaký bude osud tohoto semene? Stane se z něj silný, nebo slabý člověk? Mudrc, nebo 

pošetilec? Bude bohatý, nebo chudý?“ O tom všem rozhoduje Bůh. Jen jedinou otázku anděl 
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se ve svém listu nesoustředí na Boží zatvrzení a zavržení člověka, které člověk 

nemůže nijak ovlivnit, ale naopak na Boží milost, která je naprosto svobodná a 

nezasloužená, aniž by někoho předem vylučovala (vyvolení Jákoba či Izáka 

pro určité poslání není nějaká protekce, ale o to větší odpovědnost – a 

neznamená to, že by Bůh nechtěl požehnat i Izmaelovi a Ezauovi). V Kristu 

jsme byli pro svůj hřích všichni zavrženi a v Kristu můžeme být pro jeho oběť 

za naše hříchy skrze víru všichni vyvoleni – záleží na naší odpovědi na Boží 

výzvu, jako na tom záleželo i u faraona (vždyť Bůh chce, aby všichni došli 

spásy a poznali pravdu – 1Tm 2,4).  

I když Pavel mluví v souvislosti s faraonem o nádobě hanby či o nádobách 

hněvu připravených k záhubě, o ukázání Božího hněvu a poznání jeho moci, 

přece zároveň s tím mluví o Boží veliké trpělivosti, s kterou tyto nádoby 

snášel. A i když to není přímo v této souvislosti, jinde mluví i o možnosti 

očištění nádob, které se mohou stát nádobami ke cti (2Tm 2,21).   

Zatvrzení podle Pavla nemusí být poslední Boží slovo, jak ukazuje Pavel na 

příkladu Izraele (Ř 11,25–26): „Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, 

aby se nade všemi slitoval“ (Ř 11,32) – a teprve na tenhle verš navazuje ten 

často v souvislosti s předurčením citovaný verš o nevyzpytovatelnosti Božích 

soudů a nevystopovatelnosti jeho cest (Ř 11,33), ne na verš o Božím 

zatvrzování! „…poslední slovo o lidech, které Bůh zatvrdil, nebylo ještě řečeno 

tím, že jsou zatvrzeni.“
220

 

Častěji než na příběh o zatvrzení faraona navazuje však NZ na jiné sz texty 

o zatvrzení – na Ž 95,7b–11 (Žd 3,7–11, 4,7) a zvláště Iz 6,9–10 (Mt 13,14–

15, Mk 4,12, J 12,40, Sk 28,26–27, Ř 11,8). Přestože se v druhém z těchto 

textů neobjevuje žádné ze tří sloves použitých pro „zatvrzení“ v Ex, sloveso 

 je jako ekvivalent „zatvrzení“ chápán (LXX u J (oplývat tučností, ztučnět) ׁשמן

12,40 přímo užívá sloveso πωρουν – „činit tvrdým, zatvrzovat“, Vulgata 

indurare). Paradoxní je, že Hospodinovy pokyny v obou textech si protiřečí: 

„Nezatvrzujte svá srdce“ (Ž 95,8) proti: „Učiň srdce tohoto lidu tučným a 

jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce 

nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil“ (Iz 6,10). Zdá se, že prorok má 

opačný pokyn: „Zatvrď jejich srdce.“ 

První z textů naráží na příběh, který se odehrál krátce po exodu z Egypta, 

poté, co lid viděl Hospodinovy mocné činy konané v Egyptě, zažil zázračně 

vysvobození při přechodu moře, bál se Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho 

služebníku Mojžíšovi (Ex 14,31), na poušti, kde lid žízní a reptá proti 

Mojžíšovi, dá se s ním do sváru a pokouší Hospodina (17,1–7), příp. při jiné 

podobné příležitosti, kdy je napomenut i Mojžíš a Áron, protože Hospodinu 

neuvěřili a před lidem nedosvědčili jeho svatost (Nu 20,1–13); zdá se, že lid na 

                                                                                                                                 
nepokládá a také o ní Bůh nerozhoduje: „Bude to člověk spravedlivý nebo bezbožný?“ … Rabi 
Chanina totiž učil: „Všechno je v rukou Božích, kromě bázně před Bohem.“ Petuchowski, s. 47 

220
 Barth, s. 131 
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své zázračné vysvobození rychle zapomíná a víru rychle ztrácí pokaždé, když 

přijdou těžkosti. Chtěli ho zkoušet, i když viděli jeho činy (Ž 95,9) – podobně 

jako farao. 

Druhý z textů je z doby mnohem pozdější – z poslední třetiny 8. st. př. Kr. 

Prorok Izajáš zažívá ve své službě Hospodinu neúspěch – jeho výzvy a 

napomenutí nejsou přijaty králem ani lidem (podobně jako tomu bylo 

s výzvami a varováními Mojžíše vůči faraonovi). Do této situace dostává tento 

podivný příkaz: má škodit lidu tím, že má zneschopnit jejich smyslové orgány i 

jejich orgán poznání – srdce – dokud města nezpustnou a domy nezůstanou bez 

lidí. Lidé neuvidí, neuslyší a neporozumí – protože nechtěli vidět, slyšet a 

rozumět. Hospodinův soud paradoxně spočívá v tom, že jim dá, co chtějí – a 

ani k tomu nepotřebuje zvláštní tajemný zákrok na jejich srdci, jeho zvěst sama 

má na lidi takový účinek.  

Podle W. Grosse sám Hospodin skrze svého proroka nevyhnutelně vhání lid 

do této viny.
221

 Tady se ale odvažuji oponovat – skutečně je přípustné a 

přiléhavé Boha takhle obvinit? Možná by se lid nezatvrdil, kdyby Izajáš mlčel; 

má ale prorok přestat lid vyzývat a napomínat, aby se lid náhodou nezatvrdil? 

Neříká tím Bůh vlastně: „Prorokuj dál, i když to přispěje zatvrzení lidu“? 

Nepůsobí tuto zatvrzelost spíše setkání Božího slova s určitým vlastním 

nasměrováním tohoto lidu než Boží zvěst sama o sobě? Hospodin přiznává 

svůj podíl odpovědnosti za zatvrzení lidu skrze proroka – to ale přece ještě 

nesnímá odpovědnost z lidu za jeho podíl na vlastním zatvrzení (není to „buď 

se zatvrdil lid sám, nebo ho zatvrdil Bůh sám – nebo to byl dokonce prorok 

sám, kdo to na Boží příkaz způsobil“ – to bychom asi byli nespravedliví vůči 

Bohu, Izajášovi i lidu).  

V každém případě si Bůh toto zatvrzení židů použil k dobrému: jejich 

proviněním se dostalo záchrany pohanům – a navíc jejich zatvrzení podle Pavla 

není konečným Božím slovem, jak už jsem zmínila výše: „…část Izraele se 

zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael“ (Ř 

11,25–26). 

                                                 
221

 Gross, Kuschel, s. 21 
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III. DĚJINY VÝKLADU 

3.1. Úvod 

 

Tony Lane ve své knize „Dějiny křesťanského myšlení“ připomíná 

myšlenku Karla Bartha, že správný postoj k našim teologickým předkům je 

shrnut v pátém přikázání: „Cti svého otce i matku“ (Ex 20,12). Tento příkaz je 

závazný i pro děti, které již nežijí doma, ale to neznamená, že dospělé děti 

musí své rodiče ve všem poslouchat. Někdy mohou nastat chvíle, kdy je třeba 

říct: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi“ (Sk 5,29). Tak i učení minulosti je 

třeba prověřovat ne našimi předsudky nebo použitelností pro dnešní situaci 

(pro kterou nebylo napsáno), ale Písmem.
222

  

Následující přehled si nečiní nárok na úplnost, neboť je omezen jak 

vymezeným časem, tak mými jazykovými dovednostmi a dostupností pramenů. 

Snad bude moci i tak alespoň částečně přispět k lepšímu porozumění 

vymezeného tématu. 

 

3.2. Raně křesťanské texty 

 

Jeden z apoštolských Otců, KLEMENT ŘÍMSKÝ, ve svém (Prvním) listu 

Korinťanům staví proti sobě vyznání hříchů a zatvrzení srdce jako dvě možné 

reakce na vlastní hřích: „Pro člověka je totiž lépe vyznat se ze svých hříchů než 

zatvrdit své srdce“ (LI,3). V souvislosti s faraonem nezmiňuje, že by ho 

zatvrdil Bůh. „Farao, jeho vojsko a egyptští představení … nebyli potopeni pro 

nic jiného, než že po znameních a zázracích daných jim prostřednictvím 

Božího služebníka Mojžíše zůstali pošetile neoblomní“ (LI,5).
223

 

V pseudoklementinské Druhé homilii (kapitola XLIII) autor úplně 

zpochybňuje, že by Bůh zatvrzoval něčí srdce: „Jestliže On zatvrzuje srdce, 

kdo činí moudrým? … Jestliže On je nespravedlivý, kdo je spravedlivý?“
224

 

Nejvýznamnější teolog 2. století po Kr., apologeta IRENEJ Z LYONU, 

odmítá ve svém spise Adversus haereses (Proti bludům) argumenty 

markionistů, kteří se pokoušeli ukázat, že Bůh je autorem hříchu, protože 

oslepil faraona a jeho služebníky (oslepení je zde jiným výrazem pro 

zatvrzení). Podle něj Bůh postihuje slepotou ty, kdo nevěří a pokládají ho za 
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nic. To je vyjádřeno různými způsoby: „učinit srdce tučným“, „oslepit mysl“, 

„vydat zvrácené mysli“, „poslat působení bludu“ a znamená to nechat je ve 

tmě, kterou si sami vybrali. Bůh zatvrdil faraonovo srdce, aby mohl nevěřit a 

být stažen do moře nevěry (kniha IV, kapitola XXIX, 1–2).
225

  

Další apologeta TERTULLIANUS, nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský 

spisovatel přelomu 2. a 3. století, ve svém spise Adversus Marcionem (Proti 

Markiónovi) argumentuje, že farao si zasloužil být ovlivněn směrem ke svému 

zničení, protože popíral Boha, častokrát odmítl jeho vyslance, nahromadil 

těžká břemena na jeho lid a už dlouho byl vinen pohanským modlářstvím – 

uctíval radši ibisa a krokodýla než živého Boha (kniha II, kapitola XIV).
226

 
Další apologeta ÓRIGENÉS, nejznámější a nejvýznamnější představitel 

alexandrijské školy, se zabýval tématem zatvrzení faraonova srdce ve svém 

dogmatickém spise Peri archón (De principiis, O základech), z jehož řeckého 

originálu se zachovaly jen čtyři zlomky, ale celý text se dochoval v Rufinově 

latinském překladu (v němž Rufinus poopravil některé pochybné pasáže). Ve 

třetí knize Órigenés vykládá učení o svobodné vůli a osobní odpovědnosti. 

Některé výroky Písma (jako např. právě výrok o tom, že Hospodin zatvrdil 

faraonovo srdce) podle něj mohou vzbuzovat dojem, že člověk nemá svobodu 

volby, ale že Bůh určuje spásu či zatracení tomu, komu sám chce (Ř 9,18). 

Někteří z heretiků (gnostiků) podle něj využívají těchto pasáží k učení o 

zatracených přirozenostech (které nemohou být spaseny) a spasených 

přirozenostech (které nemohou být zatraceny).  

Órigenés však trvá na tom, že Bůh je dobrý i spravedlivý
227

 (činit člověka 

zatvrzelým a ještě ho za to trestat by bylo nespravedlivé) a zároveň člověk má 

(vždy) svobodnou vůli – může se svobodně rozhodovat pro dobro nebo pro zlo. 

Argumentuje, že pokud by člověk byl zatvrzelý už svou přirozeností, nebylo by 

třeba, aby Bůh jeho srdce ještě zatvrdil; pokud to Bůh udělal, bylo to proto, že 

bylo možné jej přesvědčit (zázraky a znameními), ale Bůh potřeboval jeho 

opakovanou neposlušnost k předvedení svých divů, aby tak přispěl ke spáse 

většiny.
228

 

Dále je třeba se podle něj ptát, jak Bůh faraona zatvrdil a jaký tím sledoval 

cíl. Órigenés ukazuje, jak se Bůh tímtéž úkonem nad jedním smilovává a 

druhého činí zatvrzelým; jeho úmyslem přitom není zatvrzovat, ale činit 

dobro. „Slova ‚Bůh zatvrdil‘ popisují výsledek a ne záměr Božího jednání 
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v dokonalé jednotě.“
229

 „Zatímco Bůh užívá své dobroty a shovívavosti, srdce 

těch, kdo je přijímají s pohrdáním a zpupností, se stává zatvrzelým a potrestání 

jejich hříchů se odkládá. Těm však, kdo v jeho dobrotivosti a shovívavosti 

nacházejí příležitost k pokání a nápravě, se dostává milosrdenství.“
230

 To podle 

něj vystihuje podobenství z listu Žd o zemi, která často pije déšť – a plodí 

užitečnou rostlinu nebo trní a bodláčí. Déšť je tady Božím dobrodiním, jedna a 

táž země stejnou přirozeností a rozdíly jsou závislé na vůli a rozhodování lidí 

(nelze z nich vinit déšť, bez kterého by nevyrostlo nic). Podobným příměrem je 

působení slunce, které vosk rozpouští, ale bláto vysušuje a zpevňuje; tak jediný 

úkon uskutečněný prostřednictvím Mojžíše zjevil faraonovu zatvrzelost i 

poslušnost některých Egypťanů, kteří se pak smísili s Hebreji a společně s nimi 

utekli z Egypta. Kromě toho ale faraonovo podlehnutí přesvědčivosti zázraků 

(dočasné obměkčení) ukazují, že i na něj měla božská znamení jistý vliv, i 

když jej neproměnila zcela. 

Kromě toho Órigenés oslabuje důraznost výroků o zatvrzení Bohem i 

jazykovými zvyklostmi, jako když pán říká neposlušnému sluhovi: „Já jsem 

příčinou tvých velkých hanebností“ a myslí to ironicky, že se služebníci stali 

díky jejich velké trpělivosti a mírnosti drzými a nestydatými. Podobně se kající 

hříšníci ptají Hospodina: „Proč jsi zatvrdil naše srdce“ (Iz 63,17) ve smyslu: 

„Proč jsi nás tak dlouho šetřil a nevolal nás k odpovědnosti, když jsme 

hřešili? Proč jsi nás opustil, aby zlo pokročilo a vzrostla svévole naší hříšnosti, 

když hlas tvých napomenutí mlčel?“
231

 

Podle Órigena Bůh vede faraonovy kroky skrze velká utrpení, a dokonce 

utonutí v moři, ale to ještě neznamená konec Boží péče o něj – tím totiž ještě 

nebyl zničen.
232

 Nemocným často nepřináší prospěch příliš rychlá léčba – 

považovali by totiž rány špatnosti za lehké a snadno léčitelné, znovu by do nich 

upadli a ty by se mohly stát nevyléčitelnými. Teprve až se nasytí vlastního zla, 

budou povoláni k trvalejšímu pokání.
233

  

Přes určité problematické spekulativní rysy Órigenova učení Boyd kladně 

hodnotí, že ve svém univerzalismu správně uchopil záměr vyvolení jako 

nástroj spásy pro všechny – dokonce i faraona.
234
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3.3. Církevní otcové 

 

AURELIUS AUGUSTINUS (354–430), zvaný též doctor gratiae (učitel 

milosti), jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, 

představitel latinské platónsky orientované patristiky, chápe na rozdíl od 

Órigena vztah Boží a lidské vůle podstatně odlišně. Pro Augustina je naprosto 

nepřijatelná představa, že by Bůh mohl „chtít nadarmo“ – že by si Bůh mohl 

přát něco, co by se neuskutečnilo, třeba že by si přál, aby byli skutečně a 

doslova všichni lidé spaseni, když je podle něj zřejmé, že všichni lidé spaseni 

nebudou – 1Tm 2,4 tedy vykládá tak, že jsou míněny „lidé všech skupin“.
235

 

Augustin je tak přesvědčen o dvojím předurčení – jedněch ke spáse a druhých 

k zavržení. Aby si i přesto udržel představu spravedlivého Boha, trvá na tom, 

že si všichni lidé (včetně ještě nenarozených dětí) zaslouží zavržení (jsou vinni, 

i kdyby k dědičnému hříchu nestačili přidat vlastní hřích): „…jsou tedy všichni 

lidé jediná hříšná masa, která dluží pokutu božské a svrchované spravedlnosti. 

Ať se ta pokuta vyžaduje, nebo odpouští, není v tom žádná nespravedlnost.“
236

 

Na kom se neuplatňuje milosrdenství, na tom se podle Augustina uplatňuje 

soud, ne nespravedlnost.
237

 „Bůh má bezbožnost v nenávisti. Proto ji v jedněch 

trestá skrze zavržení, v jiných ji odstraňuje skrze ospravedlnění, tak jak on sám 

na základě oněch neproniknutelných úsudků usoudí, že se to má udělat.“
238

 

Trestání hříšníků podle Augustina prospívá spravedlivým – Bůh si je takto 

používá pro spásu těch druhých, aby se báli a napravili své cesty.
239

  

Augustin zdůrazňuje, že Bůh ovládá vůli všech lidí tak, že ji může kdykoli 

k čemukoli naklonit,
240

 dokonce že lidi svádí a zatvrzuje jejich srdce, ale ti lidé 

to trpí spravedlivě a po zásluze – ten, u něhož Bůh dopustí, aby se dal svést 

nebo aby se stal zatvrzelým, si to zaslouží pro něco zlého, co učinil. I farao měl 

podle něj svobodu rozhodování. „Bůh zatvrdil faraonovo srdce svým 

spravedlivým soudem a zároveň si je farao sám zatvrdil svým svobodným 

rozhodováním.“
241

 Faraonovo srdce, které nebylo Boží trpělivostí pohnuto ke 

zbožnosti, ale spíše k bezbožnosti, bylo výsledkem jeho vlastní neřesti. Jeho 

zatvrzení tak byl spravedlivý trest, kterým měli být napraveni ti, kteří se bojí 

Boha. Měli bychom zvažovat, zda frázi „Já zatvrdím“ nemůžeme rozumět jako 

„Já ukážu, jak je jeho srdce tvrdé“ (Questions on Exodus 18).
242
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Z v. Ř 9,18 Augustin vyvozuje, že „‚zatvrditʻ u Boha znamená ‚nechtít se 

smilovatʻ: ne že by Bůh ukládal něco, čím by byl horší, ale pouze že nedává to, 

čím by byl lepší.“
243

 „Že některé hříšníky ‚zatvrzujeʻ, se říká proto, že se nad 

nimi nesmilovává, ne že je pohání, aby hřešili.“
244

 Podobně v Homiliích na 

Janovo evangelium Augustin píše, že Bůh oslepuje a zatvrzuje jednoduše tím, 

že lidi nechává samotné a odjímá jim svou pomoc – a dělá to soudem, který 

je skrytý, ale ne nespravedlivý.
245

 

Karfíková ve své knize „Milost a vůle podle Augustina“ sleduje postupně 

vývoj jeho učení a kritizuje v něm kromě jeho přesvědčení o dědičné vině a 

dvojím předurčení i jeho představu o milosti, která závisí ne na retribučních 

kritériích, ale na nevyzpytatelném zalíbení božstva orientálního střihu,
246

 i jeho 

představu o Bohu jako dualistickém samovládci, který „ovlivňuje vůli úzké 

skupiny svých vyvolených vlitou ‚sladkostí‘ lásky, kdežto ostatní nechává 

záměrně napospas jejich žádosti kořenící v ontologické nicotnosti stvořených 

bytostí a v mytické pravině prvního člověka“
247

 a o člověku jako bytosti 

zotročené vůle, nevyhnutelně podléhající zlu a zároveň za toto zlo 

odpovědné.
248

 

Podle CAESARIA Z ARLES faraona nezatvrdilo Boží násilí, ale jeho vlastní 

opakované zlo a nezdolná pýcha v opozici Božím příkazům; „Já ho zatvrdím“ 

tak podle něj znamená „Když je od něj odňata moje milost, jeho vlastní 

nepravost ho zatvrdí“. Caesarius používá pro zatvrzení obraz vody, která 

ztuhne v extrémním mrazu a je rozpuštěna žárem slunce, jako je láska 

k bližním u mnohých lidí zmražena chladem hříchů, až jsou tvrdí jako led, a 

žárem Božího milosrdenství opět roztají (Kázání 101,4).
249

 

 

3.4. Středověk 

 
TOMÁŠ AKVINSKÝ (1225–1274), filosof a teolog scholastické tradice zvaný 

Doctor angelicus (Andělský učitel), se tématem zatvrzení či tvrdosti srdce 

zabýval na několika místech svého rozsáhlého díla Summa theologiae a ve 

svém Komentáři k Evangeliu sv. Jana. Tam píše: „Když Bůh oslepuje a 

zatvrzuje, nesmíme si představovat, že vštěpuje zlobu či že vrhá do hříchu. 

Znamená to, že přestává vlévat milost. Dává-li milost, je to z milosrdenství. 
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Odmítá-li ji, je to naší vinou a příčina je v tom, že jeho milost v nás naráží na 

překážku.“
250

 

V první části druhého dílu Summa theologiae se v kapitole 79 (O vnějších 

příčinách hříchu) zabývá otázkami, zda je Bůh příčinou zaslepenosti a 

zatvrzelosti a zda jsou zaslepenost a zatvrzelost vždy řízeny ke spáse toho, 

kdo je zaslepen a zatvrzen (otázky 3 a 4). 

K první z těchto dvou otázek uvádí nejprve argumenty proti (Bůh není 

příčinou zaslepenosti a zatvrzelosti, protože: 1/ není příčinou toho, čím se 

člověk stává horším; 2/ není mstitelem věci, jíž je původcem; 3/ týž účinek se 

nepřiděluje protivným příčinám) a pak argument pro – citáty z Písma (Iz 6,10 a 

Ř 9,18). Na to odpovídá, že zaslepenost a zatvrzelost obnášejí dvě věci: 1/ 

hnutí lidského ducha lnoucího ke zlu a odvráceného od Božího světla (a v tom 

Bůh není příčinou); 2/ odnětí Boží milosti, díky němuž mysl není osvěcována 

ke správnému vidění a srdce člověka není obměkčeno ke správnému žití. 

Akvinský přirovnává Boží milost ke slunci, které když narazí u nějakého 

tělesa na překážku (třeba u domu na zavřené okenice), nechá je temné; Bůh 

však na rozdíl od slunce vlastním úsudkem neposílá světlo milosti těm, u nichž 

nachází překážku, takže příčinou odnětí milosti jsou ten, kdo milosti klade 

překážku, i Bůh. Odnětí této milosti se projevuje jako zaslepenost a zatížení uší 

(které brání zdokonalení rozumu darem moudrosti) a zatvrzelost srdce (která 

brání obměkčení citu ohněm lásky). Zaslepenost a zatvrzelost jsou tedy tresty, 

kterými se člověk nestává horším.
251

 (Podobně v Sumě proti pohanům, v 3. 

knize, ve 168. kapitole Akvinský píše, že zatvrzení nebo zaslepení se má 

rozumět tak, že Bůh někomu neposkytuje pomoc k vyhnutí se hříchu, kterou 

poskytuje jiným – nejen jako vlití milosti, ale také jako vnější vedení, kterým 

jsou člověku odklizeny z cesty příležitosti k hříchu.
252

) 

U druhé z těchto otázek uvádí Akvinský nejdřív argumenty pro (zdá se, že 

zaslepenost a zatvrzelost jsou vždy řízeny ke spáse toho, kdo je zaslepen a 

zatvrzen, protože: 1/ Bůh nedopustí, aby se stalo nějaké zlo, kdyby z něj 

nemohl vyvodit dobro; 2/ Bůh se netěší ze záhuby bezbožných; 3/ Bůh nehledí 

a osobu) a pak argument proti – citát z Písma (nemá se činit zlo, aby přišlo 

dobro – Ř 3,8). Na to pak odpovídá, že zaslepenost je ze své přirozenosti 

zařízena k zavržení toho, kdo je zaslepen, a uvádí se také jako účinek zavržení, 

ale z Božího milosrdenství je u některých (pouze předurčených) zařízena 

k uzdravení a spáse (aby uznali svůj hřích, pokořili se a obrátili). Všechna zla 

jsou sice zařízena k nějakému dobru, ale někdy k dobru někoho jiného nebo 

celého vesmíru. To, že Bůh zaslepenost některých lidí řídí ke spáse, je 

milosrdenství, to, že zaslepenost jiných řídí k jejich zavržení, je spravedlnost; 
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není to tedy podle Akvinského „přijímání osob“. Nemají se sice činit zla viny, 

ale mají se činit zla trestu – pro dobro.
253

 

Dále se Akvinský zabývá zatvrzelostí v druhé části druhého dílu, v kapitole 

14 (O rouhání proti Duchu svatému), v otázce 2 (Zda se vhodně určuje šest 

druhů hříchu proti Duchu svatému). Zatvrzelost je tu dávána do souvislosti 

s neochotou poslouchat a upevňováním předsevzetí v tom, že lpí na hříchu. 

Akvinský tu na podporu toho, že je to hřích proti Duchu svatému, uvádí citát 

z Augustina, že kdo v zatvrzelosti mysli uzavře svůj poslední den, je vinen 

hříchem proti Duchu svatému.
254

    

Kromě toho se Akvinský zabývá tvrdostí srdce také v první části druhého 

dílu v kapitole 28 (O účincích lásky) v otázce 5 (Zda láska jest vášní ubližující 

milujícímu) – protože láska působí zjihnutí. Zde píše, že zledovění nebo 

tvrdost srdce odporuje lásce (to, co je zledovělé, je stažené a nemůže strpět 

vniknutí druhého), zatímco zjihnutí obnáší změknutí srdce, kterým si srdce 

opatřuje povolnost, aby do něj vstoupilo milované.
255

 

 

3.5. Rabínské výklady 

 

Komentáře k v. 4,21:
256

 

Podle IBN EZRY
257

 Hospodin zamýšlel zatvrdit faraonovo srdce, aby je 

nepropustil kvůli některé ráně dřív než po té poslední. 

Podle HIZKUNIHO
258

 zatvrzení faraonova srdce neznamená, že by Bůh 

bránil faraonovi v souhlasu propustit Izraelce, ale že ho posílil, aby neumřel 

strachy. 

 

Komentáře k v. 7,3:
259

 

IBN EZRA zmiňuje, že se mnozí divili, jak je možné uvažovat o faraonovi, 

že zhřešil, když byl zatvrzen, a někteří odpovídali, že Bůh posílil jeho 

schopnost snášet obtíže (např. Jeshua b. Judah). Jeho odpověď je, že Bůh 

dává člověku moudrost a vsazuje do jeho srdce rozum, aby přijal vyšší moc, 

která ho uschopní zvětšit svou radost a zmenšit svou bolest (pozvednout se nad 

osudovost; leč farao se o to opomenul pokusit
260

). 
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Podle RASHIHO
261

 se Hospodin rozhodl posílit faraonovo srdce, protože o 

něm farao mluvil opovržlivě a protože modlářské národy nenacházejí 

uspokojení v pokání, a aby proti němu mohl rozmnožit svá znamení a Izrael 

mohl poznat jeho sílu. Svatý uvádí tresty na modlářské národy, aby se o tom 

Izrael dověděl a bál se ho. Poněkud nepřesně zde Rashi uvádí, že v prvních pěti 

ranách není psáno, že Hospodin posílil faraonovo srdce, ale že se posílilo.
262

 

NAHMANIDES
263

 odkazuje ke spisu Exodus Rabbah, podle nějž Hospodin 

Mojžíšovi zjevuje, že zatvrdí faraonovo srdce, aby mu dal trest, který si farao 

zaslouží, protože tak krutě zotročil Izraelce. Existují dvě správné odpovědi na 

otázku, jaký byl jeho hřích: jedna je, že si farao zasloužil pro své původní 

skutky, pro zlo, které bezdůvodně učinil vůči Izraeli, aby mu byla uzavřena 

cesta k pokání; druhá je, že polovina ran (kde není řečeno, že jeho srdce 

zatvrdil Hospodin, ale že se jeho srdce stalo zatvrzelým – apod.) byla 

ospravedlněna jeho odmítnutím vzdát čest Bohu propuštěním Izraelců; když se 

rány zhoršily, obměkčil se a byl přesvědčen, aby je pustil, ale krutostí ran, ne 

aby naplnil vůli Stvořitele. Ve v. 4,21 Bůh Mojžíšovi řekl, co udělá 

v posledních pěti ranách (rozdělení na 5 a 5 ran podle jejich subjektu zde opět 

není moc přesné – pozn. VČ) a při rozdělení moře. 

Podle ABARBANELA
264

 existují tři odpovědi na otázku, proč Bůh nedovolil 

faraonovi činit pokání: 1/ farao a Egypťané si zasloužili trest za to, co dělali 

Izraelcům; 2/ dostupnost pokání je milost daná výslovně Izraeli; 3/ nejpřesnější 

odpověď je, že Bůh nezatvrdil jeho srdce přímo, ale nepřímo – zasazením ran 

a pak jejich odvrácením – Bůh nechal faraona, aby si myslel, že nebyly od 

Boha. 

Podle SFORNA
265

 měl Bůh dva důvody, aby faraona zatvrdil: 1/ aby dal 

Egypťanům příležitost k pokání; 2/ aby Izrael viděl a bál se Hospodina a 

vyprávěl potomkům – aby poznali, že on je Hospodin. Kdyby chtěl farao 

skutečně činit pokání, nic by mu v tom nemohlo bránit (podobně 

ABARBANEL k v. 11,10: Bůh nezatvrdil faraonovo srdce, aby mu bránil 

v pokání, ale předal plné panství jeho vlastní povaze). 

 

Komentář k v. 7,14:
266

 

Úsměvné je, jak se komentátoři nemohou shodnout na povaze výrazu ָכֵבד: 

podle RASHIHO je to adjektivum, podle RASHBAMA
267

 a NAHMANIDA stativní 
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sloveso (dle doplňující poznámky zde Rashbam použil navzdory své 

gramatickému vysvětlení aktivum místo pasiva – „učinil se zatvrzelým“ – 

přestože jinak rozlišuje, zda je subjektem srdce nebo farao; překlad i tuto 

poznámku pokládám za nepřesné – VČ).  

Midrash Exodus Rabbah si zde pohrává s kořenem כבד, který spojuje 

jednak s játry (rovněž ָכֵבד) jako sídlem hněvu, jednak s oslavením Hospodina: 

„Ubožáku, stejným slovem, kterým ty jsi ukázal svou zatvrzelost, já se 

oslavím (ְוִאָכְבָדה) nad tebou.“
268

 

 

Komentář k vv. 7,22–23:
269

 

RASHI vysvětluje, proč znamení na faraona neučinilo žádný zvláštní dojem: 

„Řekl totiž: ‚Činíte to pomocí kouzelnictví a přinášíte tak slámu do Efarajim 

(což je město plné slámy)! Také vy přinášíte kouzelnictví do Egypta, které je 

plné kouzelníkůʻ (Menachot 85a).“
270

 

 

Komentář k v. 8,11:
271

 

Podle SFORNA se farao zocelil, aby nevnímal zápach a aby neposlechl 

Boha. 

Podle RASHBAMA byla tato rána tak velká, že se jeho srdce nezatvrdilo 

samo, ale on byl tak zlý, že ho zatvrdil sám. 

 

Komentář k v. 9,7:
272

 

Podle BEKHORA SHORA
273

 farao neměl potřebu žádat o úlevu, protože 

zvířata už byla mrtvá. 

Podle GERSONIDA
274

 bylo jediným záměrem ran dostat Izraelce z Egypta 

(ve skutečnosti Bůh ve svých promluvách mluvil i o jiných záměrech – VČ). 

 

Komentář k v. 9,12:
275

 

Podle NAHMANIDA to mohli být kouzelníci, kdo zatvrzovali faraonovo 

srdce během prvních ran, aby se před ním oslavili svou moudrostí; teď zůstal 

bez pomoci. 
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Midrash Exodus Rabbah sděluje, že když Bůh viděl, že farao neustoupil po 

prvních pěti ranách, rozhodl, že dokonce i kdyby si farao přál nyní činit pokání, 

zatvrdí jeho srdce, aby si od něj vyžádal celý trest.
276

 

 

Komentář k v. 10,1: 

Midrash Exodus Rabbah k verši připojuje: „R. Johanan řekl: ‚To dává 

heretikům příležitost říct, že neměl (farao) možnost pokání.ʻ R. Simeon b. 

Lakish řekl: ‚Heretici mohou jen zmlknout. ›Posměvačům se posmívá‹ (Př 

3,34). Bůh varuje člověka jednou, dvakrát, dokonce třikrát – a on nečiní 

pokání? V tom případě mu Bůh zamyká dveře pokání, aby ho potrestal za 

jeho hřích. Tak to bylo s bezbožným faraonem. Svatý k němu poslal pětkrát s 

poselstvím a on tomu nevěnoval pozornost. Svatý mu řekl: ‚Ty jsi zatrvrdil 

svou šíji a své srdce a já přidám nečistotu ke tvé vlastní nečistotě.ʻ“ K tomu 

připojuje ještě narážku na kořen slovesa (כבד): „Bůh udělal jeho srdce jako 

játra (ָכֵבד), do kterých, dokonce i kdyby se vařila podruhé, nevstoupí žádná 

tekutina/vliv (ang. juice).“
277

  

 

Komentář k v. 14,17:
278

 

Podle NAHMANIDA když Egypťané viděli, že je moře rozděleno, neměli 

odvahu pronásledovat je se zlým úmyslem, ale Bůh jejich srdce zatvrdil, aby 

to udělali. 

 

3.6. Období reformace 

 
ERASMUS DESIDERIUS ROTTERDAMSKÝ (1469–1536), vlastním jménem 

Gerrit Gerritszoon, holandský myslitel, augustiniánský řeholník a představitel 

renesance a humanismu, a MARTIN LUTHER (1483–1546), německý teolog, 

kazatel a reformátor, se vyjádřili k výrokům o zatvrzení faraonova srdce 

v rámci svých spisů o svobodě (či nesvobodě) lidské vůle. Rotterdamský vydal 

v roce 1524 svou De libero arbitrio διατριβη sive collatio (Diatribu neboli 

rozpravu o svobodné vůli) a Luther na ni následujícího roku odpověděl svým 

spisem O zotročené vůli.  

Že se nemohli shodnout, naznačuje už Lutherovo vyjádření během disputace 

v Heidelberberku (1518): „Svobodná vůle je po prvotním hříchu záležitost 

pouhého jména, a pokud činí, co je v její moci, páchá smrtelný hřích.“
279

 

Naproti tomu Rotterdamský ve svém spisu nabízí hned dvě definice svobodné 
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vůle (či rozhodování): „Svobodným rozhodováním … rozumíme sílu lidské 

vůle, jejímž prostřednictvím se člověk může klonit k tomu, co vede k věčné 

spáse, anebo se od toho odvracet.“
280

 „Vůle schopná obrátit se na tu či onu 

stranu se nazývá vůlí svobodnou, a byť snad tíhne víc ke zlu než k dobru, 

protože v nás zůstala náchylnost ke hříchu, přesto není nikdo ke zlu násilně 

nucen.“
281

  

Luther na to reaguje extrémními vyjádřeními: „…slobodná vôľa je čistá 

lož…“
282

 „Čokoľvek urobíme, nedeje sa zo slobodnej vôle, ale z čistej 

nutnosti.“
283

 „Tak je ľudská vôľa postavená do prostředku jako ťažné zviera. 

Ak sa na ňu posadí Boh, chce a ide, kam chce Boh… Keď sa na ňu posadí 

Satan, chce a ide, kam chce Satan. A nezáleží od jeho svobodného rozhodnutia, 

čo pobeží k jednému z dvoch jazdcov, alebo ho bude hľadať, lebo jazdci bojujú 

medzi sebou, aby ho dosiahli a ovládli.“
284

 Není divu, že k tomu Luther musí 

dodat: „V tom spočíva najvyšší stupeň viery: veriť, že je milostivý Ten, kto 

zachráni tak málo ľudí a toľkých zatratí, veriť, že je spravedlivý Ten, kto nás 

svojou vlastnou vôľou nutne robí hodnými zatratení…“
285

 Přitom ovšem 

sám přiznává, že to, co děláme, děláme dobrovolně a rádi, „lebo žiadna vôľa 

by už nebola vôľou, keby bola k niečomu prinútená.“ Zdá se tedy, že spíš 

nerozlišuje mezi vůlí svobodnou a dobrou, jak to už dlouho před ním dělal 

např. Augustin (a navíc přiznává, že by ani nechtěl mít svobodnou vůli
286

). 

 Rotterdamský sice připouští, že jsou v Písmu výroky, které se zdají 

odporovat existenci svobodné vůle (mezi mnoha jinými i výroky o zatvrzení 

faraona), ale snaží se je uvést do souladu výroky, které svobodu vůle 

předpokládají. Připomíná Órigenův výklad (Boží milostivost a trpělivost jedny 

vede k pokání a druhé utvrzuje ve špatnosti) i Jeronýmův výklad Iz 63,17 (Bůh 

hříšníka zatvrzuje tehdy, když ho hned nekárá, a smilovává se tehdy, když 

ho útrapami záhy pobízí k pokání).
287

 Farao byl obdařen vůlí schopnou obracet 

se obojím směrem a sám se přiklonil ke zlu – a Bůh této jeho špatnosti užil ke 

své slávě a ke spáse svého lidu. „Bůh sice chtěl, aby faraon bídně zahynul 

(chtěl to plným právem, a že zhynul, bylo jen dobře), Boží vůle však faraona 

nenutila k zarputilé bezbožnosti“
288

 – spíš mu dal příležitost, aby se jeho 
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špatnost projevila, než bude potrestán. Koho Bůh vydává napospas zvrácené 

mysli, toho vydává zaslouženě – jako i faraona, který, ač byl vyzván tolika 

znameními, nechtěl dát lidu svobodu. Špatnost skutku má sice původ v naší 

vůli, ale v jistém smyslu v nás zlou vůli působí sám Bůh, protože jí dovoluje 

ubírat se, kam sama chce, a nepřivolává ji svou milostí zpět.
289

 

Luther ve vztahu k výrokům o zatvrzení kritizuje Rotterdamského i Órigena, 

že při výkladu, že dávají obrazný význam „(aj) tým najjednoduchším a 

najjasnejším slovám“ a lpí na držení se „jednoduchého, čistého a 

prirodzeného významu slov … ak si to nevynúti  … nezmysel zjavnej veci“
290

, 

aniž by si připustil, že chápat opravdu doslovně idiom „zatvrdit srdce“ je 

zjevný nesmysl – v žádném případě nejde o fyzikální vlastnost tělesného 

orgánu (i když měl zřejmě na mysli, že „zatvrdit“ neznamená „nechat zatvrdit“, 

jak je později zjevné z kontextu). Přitom ale sám jazyk „dopuštění“ používá: 

„Boh mu nedal Ducha, ale dopustil, aby sa jeho bezbožná skaza, nad ktorou 

panoval Satan, rozvášnila, vzrástla a rozmnožila.“
291

 Bůh v nás sice koná zlo 

(„lebo zatvrdiť znamená konať zlo“
292

), ale ne vlastní vinou, nýbrž 

v důsledku naší chyby – protože jsme už od přirozenosti zlí. 

Podle něj zřejmě ani není potřebné hledat výklad, který by byl v souladu 

s představou Boží dobroty a spravedlnosti, protože „Boh vyzerá jako strašný aj 

vtedy, keď toho kvôli svojej miernosti toľko strpí, aj vtedy, keď je na základe 

nášho kázania považovaný za Toho, kto nás zatvrdzuje kvôli svojej 

nepreskúmateľnej vôli.“
293

 Dokonce i představa, že by se člověk mohl 

svobodně rozhodnout, zda přijme Boží milost nebo ne, je pro Luthera 

nepřijatelná: „…ponechá na rozhodnutí ľudí, či chcú byť spasení alebo 

zatratení. On sám možno medzitým odcestuje na hostinu do Etiópie, jako 

hovorí Homér.“
 294

  

JAN KALVÍN (1509–1564), švýcarský teolog francouzského původu, se 

zabýval otázkou zatvrzení faraona jednak ve spise Instituce křesťanského 

náboženství, jednak v Harmonii Zákona (čtyřdílném komentáři k posledním 4 

knihám Pentateuchu).  

Podle něj mnozí výrazy jako „zatvrdit srdce“ omezují na pouhé svolení (či 

předzvědění
295

), jako by Bůh tím, že zavržené opustí, jen dovolil, aby byli 

zatvrzeni satanem. Ve skutečnosti jsou však zasaženi jeho spravedlivým 

soudem, on je autorem své vlastní spravedlivé odplaty a satan je jen jeho 
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služebníkem. Zatvrzení faraona Bohem a jeho sebe-zatvrzení si neprotiřečí – 

člověk, i když je ovlivněn Bohem, zároveň také jedná. Protože Boží vůle je 

příčinou všech věcí, všechny záměry a činy lidí jsou řízeny jeho 

prozřetelností. Tak používá svou moc nejen ve vyvolených, kteří jsou vedeni 

Duchem svatým, ale nutí také zavržené, aby mu sloužili (Instituce, kniha I, 

kapitola 8 – Působení bezbožných užité Bohem, zatímco pokračuje 

v osvobozování od každé zkaženosti).
296

   

Bůh oslepuje a zatvrzuje dvěma způsoby: opuštěním zavržených (když je 

odňato jeho světlo, zůstává jen slepota a tma, když je odňat jeho Duch, srdce se 

stanou tvrdými jako kámen, když je odňato jeho vedení, odbočíme ze správné 

cesty; Bůh tak zbavuje schopnosti vidět, poslouchat a správně jednat) nebo 

jejich vydáním satanu, jeho služebníku hněvu. Bůh řídí lidské záměry, 

podněcuje jejich vůli a řídí jejich úsilí, jak si přeje (Instituce, kniha II, kapitola 

4 – Jak Bůh pracuje v srdcích lidí).
297

 

V Harmonii Zákona se opakovaně vracejí některé z těchto myšlenek, navíc 

však Kalvín vidí v předpovědích zatvrzení funkci povzbuzení Mojžíše k 

vytrvalosti: egyptský král není tak zatvrzelý proti Boží vůli, ale Bůh ho 

zatvrdil, protože tyran musí být slavně poražen a překonán. Zatvrzením faraona 

Bůh není autorem hříchu, ale jeho trestajícím soudcem (tvrdost srdce je hřích, 

ale zatvrzení srdce je Boží soud). Bůh není pasivní (pouze svolující), ale jedná 

a prokazuje svou moc a autoritu. Faraonova tvrdost není pro Mojžíše žádnou 

překážkou, protože zázraky jsou dostačující k tomu, aby ji překonaly.  

Ženevská studijní Bible z roku 1560 spojuje zatvrzelost i zatvrzení s Boží 

slávou: v poznámce k v. 11,9 uvádí, že Bůh zatvrzuje srdce zavržených, aby 

jeho sláva tím mohla být projevena ještě víc,
298

 a ve v. 14,4 uvádí, že Bůh se 

oslaví potrestáním faraonovy zatvrzelé vzpoury.
299

 

 

3.7. 18. – 19. století  

 

GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646–1716), německý filosof, 

vědec, matematik a teolog, se zmiňuje o zatvrzení (nejen faraona) ve svém 

spise Essais de théodicée ou sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l' 

origine du mal (Theodicea neboli o boží dobrotě, lidské svobodě a původu 
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zla) z roku 1710, kde rozlišuje tři druhy zla (zlo metafyzické, které záleží 

v pouhé nedokonalosti, zlo fyzické, které záleží v utrpení, a zlo morální, které 

záleží v hříchu)
300

 a obhajuje myšlenku, že Bůh, protože je všemohoucí, 

vševědoucí, dobrý a spravedlivý, stvořil nejlepší ze všech možných světů. 

Obhajoba Boží věci slouží podle něj „nejen Boží slávě, nýbrž také nám, 

abychom uctívali jeho velikost, tj. jeho moc a moudrost, milovali jeho dobrotu 

a z ní plynoucí spravedlnost a svatost a podle svých sil je napodobovali.“
301

 

Přísnější teologové podle něj věnovali větší pozornost Boží velikosti (omyl 

despotismu), méně přísnější Boží dobrotě (omyl antropomorfismu), ale 

pravověrní teologové studují obě dokonalosti se stejnou péčí. 

Leibniz zmiňuje, že v Písmu čteme, že Bůh zlé zatvrzuje a podněcuje – 

nebrání hřešícím v hříchu, nýbrž je v jistém smyslu podporuje, neboť jim dává 

sílu a příležitost.
302

 Zatvrzení však „nesmíme chápat tak, jako by do nich Bůh 

vkládal mimořádným způsobem jakousi antimilost, tj. odpor k dobru, nebo 

dokonce sklon ke zlu – tak jako je milost … je sklonem k dobru –, nýbrž tak, 

že Bůh … shledal z vyšších důvodů správným připustit, aby se např. faraón 

dostal do okolností, jež stupňují jeho zlobu; a že Boží moudrost chtěla 

z tohoto zla vytěžit dobro.“
303

 Bůh někdy ponechává lidi jejich tvrdošíjnosti, 

ale „někdy ukazuje sílu své milosti tím, že překonává nejtvrdošíjnější odpor, 

aby nikdo neměl důvod si zoufat.“
304

 Neznáme Boží důvody, proč Bůh někoho 

zatvrzuje, ale abychom soudili, že tyto důvody jsou dobré, stačí, že je nade vše 

dobrý a nade vše moudrý.
305

 

Bůh podle Leibnize ví, „kdy bude hříšník tak zatvrzelý, že už pro něho 

nebude možné nic udělat; ne snad, že by po určitém termínu nebylo možné, 

aby činil pokání, nebo že mu pak musí být odpírána dostatečná milost – ta 

přece nechyní nikdy –, ale proto, že nastane jistý okamžik, po němž se už 

hříšník bude cestám spásy vzdalovat. My však nikdy nemáme bezpečné 

známky k poznání tohoto termínu a nikdy nemáme právo pokládat některého 

člověka za úplně ztraceného: to by byl opovážlivý soud.“
306

 Leibniz opakovaně 

připomíná, že nevíme, co se s člověkem děje v okamžiku smrti a jestli mu ještě 

nebude udělena milost nějakým mimořádným způsobem.
307

 Rozlišuje také 

mezi určením a předurčením: „…zavržení jsou určeni k zatracení, protože 

byla poznána jejich zatvrzelost v hříchu. Avšak nelze stejně dobře říci, že 

zavržení jsou předurčeni k zatracení, protože neexistuje absolutní zavržení, 
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neboť základem zavržení je předem poznaná zatvrzelost v hříchu až do 

smrti.“
308

 

Komentář anglického komentátora Bible a presbyteriánského faráře 

MATTHEWA HENRYHO (1662–1714) Matthew Henry Commentary on the 

Whole Bible (Complete) z roku 1706 vztahuje zatvrzení faraonova srdce 

Bohem jako spravedlivý soud k tomu, že farao zatvrdil své vlastní srdce proti 

nářku a pláči utlačených Izraelců; Bůh ho zatvrdil proti přesvědčování 

zázraků a hrůze ran; jak lidé jednají s Božím lidem, tak mohou očekávat, že 

bude jednáno s nimi.
309

 

Faraonovu reakci na úlevu po předchozí ráně Henry přirovnává k účinkům 

změny vnějších podmínek: Co taje na slunci, to tuhne ve stínu (paradoxní 

ovšem je, že Boží přísnost zde působí jako slunce a Boží milost jako stín – 

poznámka VČ). Boží milost je zneužívána nekajícími hříšníky: jsou 

zatvrzováni úlevou, která je má vést k pokání.
310

 

Tvrdost srdce podle Henryho označuje takový stav mysli, na kterou ani 

hrozby ani sliby, ani soudy ani milosrdenství nedělají trvalý dojem. Svědomí 

bylo utupeno a srdce naplněno pýchou a troufalostí, jsou vytrvalí v nevěře a 

neposlušnosti. Zatímco dosud farao sám zatvrzoval své srdce a odporoval Boží 

milosti, ve v. 9,12 se situace obrací – Bůh ho spravedlivě vydává žádostem 

jeho srdce, zvrácené mysli a klamu a dovoluje satanovi, aby ho oslepil a 

zatvrdil. Záměrná tvrdost je běžně trestána soudní tvrdostí (tak také 

Wesley).
311

 

Podle komentáře anglického teologa, jednoho z prvních vůdců 

metodistického hnutí JOHNA WESLEYHO (1703–1791), Wesley's Explanatory 

Notes, vznikající v letech 1754–1765, „Já zatvrdím jeho srdce“ znamená „Já 

dovolím satanu zatvrdit je účinně“ (v. 4,21), „zatvrdil jeho srdce“ znamená 

„dovolil mu být zatvrzeno“ (7,13), k výroku „bylo zatvrzeno“ dodává „sebou 

a ďáblem“ (8,19); tam, kde své srdce zatvrdil farao sám, zdůrazňuje, že to 

nebyl Bůh (8,15.32). Komentář k v. 9,12 nápadně připomíná komentář 

Henryho (viz výše).
312

 Podobně v komentáři k Ř 9,18 zmírňuje podíl Boha na 
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zatvrzení („nechává je tvrdosti jejich srdce“), ale zároveň upřesňuje, koho se 

týká „koho chce“: „ty, kteří nevěří“. Nezatvrzuje nikoho jiného než ty, kteří 

zatvrzele odmítají jeho milosrdenství.
313

 

Výklad Bible anglického baptistického kazatele JOHNA GILLA (1697–

1771), biblisty a teologa, který ve svém učení vycházel z kalvínské soteriologie 

– John Gill´s Exposition of the Bible – uvádí k předpovědi zatvrzení ve v. 

4,21, že farao nejdřív sám zatvrdil své srdce proti Bohu a bylo spravedlivé, aby 

ho Bůh vydal tvrdosti jeho srdce, odepřel mu svou milost, která jediná by ho 

mohla obměkčit, a nechal ho zkaženosti jeho povahy a satanovým pokušením; 

Mojžíše s tím obeznámil, aby nebyl odrazen jeho odmítnutím lid propustit.
314

  

V poznámce k v. 7,14 Gill uvádí význam výrazu ָכֵבד: „heavy, dull, stupid, 

stiff, inflexible“; „nemůže povznést své srdce nebo najít ve svém srdci 

poslušnost Boží vůli“.
315

  

K v. 9,12 Gill připojuje poznámku, že Bůh ho vydal soudní tvrdosti srdce, 

vlastní zkaženosti, pokoušení satana a lhaní kouzelníků, protože často a dlouho 

zatvrzoval své srdce sám.
316

 

K v. 10,20 připojuje Gill poznámku, že Bůh zatvrdil jeho srdce, protože 

ještě nevykonal všechny soudy, které měl v úmyslu vykonat.
317

 

Opakované zatvrzování chápe Gill ve smyslu „víc a víc“ (spíš než „zas a 

zas“).
318

 

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible ROBERTA 

JAMIESONA, A. R. FAUSSETA A DAVIDA BROWNA z roku 1871 uvádí k v. 

7,3, že zatvrzení faraonova srdce je následkem či důsledkem (result), ale 

božské poselství je podnětem či příležitostí (occasion), ne příčinou královy 

nekajícné zatvrzelosti.
319

 

ALEXANDER MACLAREN (1826–1910) se ve svých Expositions of Holy 

Scriptures: Genesis, Exodus, Leviticus and Numbers  ptá, zda zatvrzení 

faraonova srdce Hospodinem faraona neosvobozuje od viny a zda to nevnuká 
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hanebné pojetí Boha – a odpovídá, že než ho zatvrdil Hospodin, zatvrzoval se 

farao sám. Bůh nezatvrzuje srdce žádného člověka, který si je předtím 

nezatvrdil sám. Ptá se také, zda ho nezatvrdila akumulace ran, které ho měly 

obměkčit, a připomíná, že i evangelium, pokud je odmítnuto, činí svědomí a 

vůli méně vnímavými, tak jako tentýž oheň změkčuje vosk a utvrzuje hlínu. 

Kromě toho připomíná, že sz pisatelé nerozlišovali tak ostře aktuální 

výsledek události a její záměr. S jejich hlubokou vírou v Boží vševládnoucí 

moc cokoli se přihodilo, bylo to, co on mínil, aby se přihodilo. Faraonova 

zatvrzelost nezmařila Boží záměr, ale byla tmavým pozadím, na kterém zářila 

záře jeho neodolatelné moci o to jasněji.
320

  

GEORGE ALEXANDER CHADWICK (1840–1923) je prvním (alespoň z 

autorů, od nichž jsem něco četla), kdo ve své Expositor's Bible: The Book of 

Exodus z roku 1890 rozlišuje tři různá hebrejská slovesa a bere vážně jejich 

původní význam („být silný či odvážný“, „být tupý, těžký/vážený“ a „být 

tvrdý“) a vlastně i stavovost a kmen (aniž by o nich výslovně mluvil, rozlišuje 

je v překladu) a všímá si i souvislostí slov se stejným kořenem. Právě proto, že 

Boží předpověď je tak zarážející, je třeba podle něj pečlivě zkoumat i kontext 

předpovědí a jejich naplnění. Tento strašný akt není spojen s Božími 

námitkami a varováními, ale s rostoucím tlakem zázraků. 

„Zatvrzení“ po šesté ráně nebylo namířeno proti pokání, ale proti 

prozíravosti. Posledních pět ran už pro něj nebylo kázeňských, ale trestních. 

Zatvrzení jeho srdce ho nemělo inspirovat špatností, ale odvahou. Soudní Boží 

akt měl faraonovi bránit, aby couvl před kalamitami. Posílení srdce, které je 

tak trestající a ničivé, když je lidská vůle zlá, však v sobě nemá žádnou 

inherentní nemorálnost; je to věc, která může být dobrá i špatná. Nikde není 

o Pánu řečeno, že faraonovo srdce zkazí, jen že je posílí (proti prozíravosti) 

nebo učiní tupým. Každé ze tří sloves je nejdřív (ve vyprávění) užito o 

faraonově vlastním jednání, než je použito o Božím jednání (ve skutečnosti 

kromě קׁשה – pozn. VČ). Co si nejdřív pro sebe vybere sám, to pro něj pak 

vybere Boží odplata. Dobrovolný hřích je vždy výzvou Bohu.
321

 

 

3.8. 20. – 21. století 

 

SAMUEL ROLLES DRIVER (1846–1914) se ve svých poznámkách ke knize 

Exodus (poprvé vyšly v roce 1911) podrobně věnuje rozdělení celého textu na 

jednotlivé prameny, uvádí literární charakteristiky jednotlivých pramenů a 

popisuje i postupný vznik celé knihy, u všech výrazů vztahujících se 
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k zatvrzení uvádí i doslovný překlad (přestože je považuje za synonyma). „Být 

silný“ podle něj znamená „být pevný, tvrdý, nepoddajný“, „být těžký“ 

znamená „být pomalý k pohybu, k ovlivnění, nevnímavý“. Zmiňuje živý 

hebrejský cit pro Boží svrchovanost a jejich zvyk připisovat lidské činy 

přímému božímu působení. Zdůrazňuje Boží spravedlnost: Hospodin podle něj 

zatvrzuje jen toho, kdo se nejdřív zatvrzoval sám. Nemusí k tomu používat 

nějaké mimořádné zásahy, ale i běžné životní zkušenosti. 
FREDERICK BROTHERTON MEYER (1847–1929) ve svém komentáři 

Exodus zdůrazňuje Hospodinovo úsilí obměkčit faraonovo srdce a pro 

vysvětlení způsobu, jakým k zatvrzení došlo, používá stará podobenství o vlivu 

deště na různou půdu nebo vlivu slunce na vosk a hlínu. 

Podle Scofield Reference Notes (1917 Edition) Bůh zatvrdil faraonovo 

srdce tím, že ho nutil k tomu, proti čemu on sám zatvrdil své srdce 

v odmítnutí. Odmítnuté světlo a odmítnutá oprávněná poslušnost nevyhnutelně 

zatvrzují svědomí i srdce.
322

 

Rabbi BENNO JACOB (1862–1945) ve svém komentáři Exodus pečlivě 

rozlišuje kořeny a kmeny sloves i subjekt vět a všímá si i ostatních frází 

s výrazem „srdce“. Tóra podle něj tato slovesa vytvořila speciálně pro toto 

vyprávění. Ačkoli proroci a žalmisté často užívají téma zatvrzelosti, výrazy 

použité pro ni v Ex jsou mimo Ex velmi řídké. Zvláštní je i to, že Ex v tomto 

vyprávění nikdy neužívá další stejně vhodné výrazy jako  ַָפׅנים ,עֶֺרף ,נֶֶפׁש ,רּוח 

nebo ֵלב :ֵמַצח jako „orgán poznání“ je tu užit v souvislosti se základním cílem 

narativu: farao má poznat Hospodina; rány mají dosáhnout tohoto cíle (skrze 

zkušenost) poté, co slova selhala. 

Sloveso חזק je v narativu použito vždy jen v souvislosti s faraonem a 

neoznačuje změnu, ale vyjadřuje faraonovu nepoddajnou houževnatost, 

upevněné odmítnutí. Sloveso כבד je užito i o jeho služebnících a je (v hi) vždy 

spojeno se změnou rozpoložení a s návratem k původnímu rozpoložení: poté, 

co došlo k „obměkčení“, dochází zase k „zatvrzení“ (snad si farao myslel, že 

by mohl obnovit svou slávu). Po sedmé ráně, poté, co farao a jeho služebníci 

opět zatvrdili svá srdce, Hospodin je ponechává žádostem jejich srdce a 

nebrání jim v zatvrzení. Písmo nelíčí Boha nutícího faraona zůstat 

neoblomným proti jeho vlastní svobodné vůli – jak by mohl Bůh faraona 

obvinit, kdyby neměl svobodnou vůli? 

Rabbi UMBERTO CASSUTO, známý také jako Moshe David Cassuto 

(1883–1951), ve svém A Commentary on the Book of Exodus (1. hebrejské 

vydání v roce 1951) ujišťuje, že výroky o zatvrzení neřeší filozofické otázky 

vztahu mezi lidskou svobodnou vůlí a Božím předzvěděním nebo 
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ospravedlnění odměny či trestu za skutky, které navodil Hospodin. Pro 

porozumění textu je nutné si uvědomit, že dříve bylo běžné přisuzovat všechny 

jevy přímému Božímu činu. Příčinou všech příčin je Boží vůle. Různé výroky 

o zatvrzení faraonova srdce (s různými subjekty) tak mohou být zaměněny, 

protože jejich základní význam je identický. Farao také nebyl trestán za 

tvrdost jeho srdce, ale za to, jak (už předtím) jednal s Izraelci. 

NECHAMA LEIBOWITZ (1905–1997) ve svých Studies in Shemot (Exodus) 

vidí naplnění Božího předpovědi ve v. 9,12; poté se tento výrok objevuje po 

každé ráně a před ránou prvorozených. Tyto texty podle ní mátly komentátory, 

protože zdánlivě protiřečí principu svobodné lidské vůle, který je základním 

axiomem judaidmu. Leibowitz cituje výroky R. Jochanana (viz Rabínské 

výklady), Cassuta i dalších. Cassuto podle ní zanedbává pečlivé čtení textu, 

které připisuje význam každé nuanci a variaci (např. rozdílu mezi pasivem a 

aktivem či kontextu).  

Podle Shadala
323

 zatvrzení faraonova srdce neznamená, že ho Bůh zbavil 

svobody jednání a bránil mu napravit své cesty. Albo
324

 ve svém spise Sefer 

Ha-ikkarim tvrdí, že zatvrzení mělo bránit tomu, aby byl farao donucen ranami 

– aby se ukázalo, zda jeho pokání je motivované svobodně; Všemohoucí 

nebrání člověku ve volbě dobra – chce, aby se člověk obrátil a žil (Ez 18,32). 

Podobně vysvětluje faraonovo zatvrzení (posílení jeho odolnosti) i Sforno
325

: 

„Kdyby si farao přál podřídit se Bohu a upřímně se k němu vrátit, nic by mu 

nestálo v cestě.“
326

 Posílení odolnosti nést utrpení není vyřazením svobodné 

vůle, ale naopak. 

Rambam
327

 nabízí klíč k porozumění pasáží, které zdánlivě protiřečí 

svobodné vůli a mluví o předurčení člověka k dobru či ke zlu: Když člověk 

hřeší ze své svobodné vůle a nenapraví se, je trestán buď v tomto světě, nebo 

na onom světě, nebo v obou. Když je přestupek příliš těžký, může se stát, že 

mu nebude poskytnuta příležitost k návratu. Zároveň člověka nikdo nenutí 

ani nepředurčuje, aby si vybrali cestu dobra či zla; na začátku je člověk 

svobodný, aby si vybral kteroukoli, ale čím déle člověk setrvá na zlé cestě, tím 

je pro něj těžší vrátit se na dobrou cestu – není to však Všemohoucí, kdo by 

spoutal jeho svobodu a činil cestu pokání těžkou. Čím více farao hřeší, tím více 

jsou jeho hříchy překážkou mezi ním a pokáním. 

Resh Lakish
328

 nabízí výklad Př 3,34: „Posměvačům se posmívá, ale 

pokorným dává milost.“ Kdo se chce znečistit, je mu dána příležitost; kdo se 
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chce očistit, je mu pomoženo (shora). Je to člověk, kdo si vybere a otevře nebo 

zavře své srdce. Všemohoucí mu pomůže na jeho cestě – ale pozitivní pomoc 

poskytnutá dobrému člověku není srovnatelná s pasivní asistencí danou ve 

formě odstranění překážek na jeho cestě, pokud si vybere zlo.  
Německý protestantský teolog WALTHER EICHRODT (1890–1978) se 

zabýval otázkou zatvrzení faraonova srdce v třetím dílu svého spisu Theology 

of the Old Testament (1. německé vydání z roku 1939) v kapitole Prozřetelnost 

a svoboda. Dokonce i nejvnitřnější život člověka byl podle něj od samého 

začátku víry Izraele v Boží moc v historii i v životě jednotlivce podroben 

nepronikající božské energii. To neznamenalo, že Bůh dovoluje člověku myslet 

tak a ne jinak; on sám byl také činný v těchto činech osobní svobody. Pokus 

vysvětlit výroky o zatvrzení (apod.) pojmy Boží dopouštějící vůle skutečnost 

nikdy plně nevystihne; jde o skutečný čin Boha, v jehož rukou jsou lidé jako 

hlína v rukou hrnčíře. To však nikdy nevede k plochému determinismu, 

zbavujícímu člověka odpovědnosti za jeho jednání. Schopnost sebeurčení je 

vždy zachována, rozhodnutí je vloženo do rukou lidí a základní předpoklad 

morální svobody má stejnou sílu jako náboženské přesvědčení o Božím 

účinném působení ve všech věcech. 

Faraonův případ, kde zatvrzelost byla jeho vlastní vinou (jak i sám uznal), 

může být vystižen obecnou tezí, že moc zla roste a šíří se, čímž se stává 

zralou pro soud, a všeudržující energie Boží moci působí také uvnitř zla. Není 

však vždy možné vystačit s takovým vysvětlením – ne vždy je nestranná 

exegeze objevit nějaké selhání na straně lidí; v takových případech byly někdy 

Hospodinu připisovány určité démonické rysy, které byly v pozdějším 

judaismu vysvětlovány působením démonů (ale to už se týká zase jiné otázky, 

kterou tady nyní opomeneme). 

Německý luterský teolog GERHARD VON RAD (1901–1971), představitel 

dějin formy, se zabývá otázkou zatvrzení srdce v druhém dílu svého spisu Old 

Testament Theology (The Theology of Israel´s Prophetic Traditions; 1. 

německé vydání z roku 1960) v souvislosti s úkolem Izajáše zatvrdit srdce 

Izraele (Iz 6,9–10). Hledá místo tohoto motivu uvnitř širšího kontextu 

jahvismu. Mnoho komentátorů se podle něj odvolávalo na skutečnost, že když 

je Boží slovo stále odmítáno, schopnost slyšet a rozumět se ztrácí. Záměrné 

přehlížení Boží pravdy a navyklé stavění se hluchým vůči Božím varováním 

s sebou přináší lhostejnost k Božímu působení: „‚Will not‘ is punished by 

‚cannot‘.“
329

  

Tato interpretace odsouzení k zatvrzelosti jako zvláštní forma lex talionis 

však podle von Rada není konzistentní s výroky SZ, kde zatvrzení srdce je 

vždy prezentováno jako Boží čin, ne jako výsledek zákona lidské přirozenosti. 

Odmítá rozumět těmto slovům nepřímo, jako sekundárnímu výsledku 
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teologické reflexe nebo jako obecnému zákonu psychologie náboženství (to 

chápe jako únik od teologického dilematu; takové řešení je podle něj možné 

jen v případě, že všechny pokusy pochopit věc v přímém smyslu selhaly) a 

připomíná, že jahvismus měl malou obtíž přijmout takové nejasné činy z ruky 

Hospodina. Navíc v případě faraona byl logický důvod Hospodinova postoje: 

„…abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu vyprávělo po celé zemi“ 

(9,16). 

G. HENTON DAVIES se ve svém komentáři Exodus z roku 1967 zabývá 

také přiřazením konkrétních veršů jednotlivým pramenům (tak si všímá, že ve 

všech pramenech se faraonovo zatvrzení objevuje v příběhu až později – u P po 

šesté ráně, u J před osmou a u E během deváté rány). Je také přesvědčen, že 

Bůh zatvrdil faraonovo srdce, aby ho uschopnil vydržet až do konečných 

katastrof. 

STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE při Synodní radě ČCE ve 

svém výkladu ke knize Ex z roku 1975 rozumí zatvrzení faraonova srdce jako 

trestu za neposlušnost; Bůh ho nechá v jeho zatvrzelosti a ještě si ji použije ke 

zvýšení své slávy; tím bude Boží lid poučen, že ani největší odpor nemůže 

překazit Hospodinův plán.
330

 „Sám Hospodin drží faraóna v jeho důsledné 

zatvrzelosti, aby se Egyptu – ale předně Izraeli – ukázaly hrozné důsledky 

lidské neposlušnosti a vzpoury proti Bohu.“
331

 

Zájmem komentáře BREVARDA S. CHILDSE The Book of Exodus (A 

Critical, Theological Commentary) z roku 1976 je rozumět Exodu jako Písmu 

církve, zabývat se jeho exegezí uvnitř kontextu kánonu a směrovat ji ke 

společenství víry, které žije svým vyznáním Ježíše Krista. Všechny pokusy 

vztahovat tvrdost (srdce) k psychologickému stavu nebo ji odvozovat 

z teologie božské kauzality podle něj míjejí cíl. Motiv zatvrzení podle něj 

pochází ze specifické interpretace funkce znamení. Zatvrzení nefunguje jako 

technický prostředek, který drží pohromadě původně nezávislá vyprávění o 

ranách – má vysvětlit, proč série božských znamení tak dlouho selhávala 

v dosažení jejich úkolu. Nejde o problém svobodné vůle ani predestinace. 

V J tvrdost údajně brání znamením zjevit poznání Boha (není to stav mysli, ale 

určitá specifická negativní reakce na znamení od Boha), zatímco v P vede 

k rozmnožení znamení jako soudu (znamení selhávají ve své funkci záměrně, 

aby rány mohly pokračovat). P zahrnul původ zatvrzení do Božího plánu, a tak 

šel dál než J. Polarita mezi zatvrzením jako rozhodnutím faraona a Božím 

působením ale není hlavní otázkou. Hlavní důraz celého textu je 

teocentrický – Bůh chce být poznán a oslaven. Zatímco idiom se (podle 
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Childse) mírně mění, význam podle něj není odlišný (ať je subjektem farao, 

jeho srdce či Hospodin). 

ROBERT R. WILSON se ve své studii The Hardening of Pharaoh´s Heart z 

roku 1979 zabývá funkcí motivu zatvrzení, který podle něj nebyl původně 

součástí tradic o exodu. Rozlišuje mezi jeho fukcí literární (jako literárního 

prostředku, který má dát vyprávěním o ranách a přechodu moře koherentní 

strukturu) a funkcí teologickou (má vysvětlit, proč božská znamení selhala v 

dosažení jejich záměru). Podle J zatvrzení brání faraonovi dosáhnout pravého 

poznání Hospodina, podle P mu brání odpovědět pozitivně na rány. Dále 

Wilson podrobněji zkoumá slovník jednotlivých pramenů (včetně podrobné 

lexikální analýzy), kdo je v nich subjektem zatvrzení a jakou roli má motiv 

zatvrzení v literární struktuře jejich příběhů (podrobněji viz kapitola 

Diachronní analýza). Wilson tak zjišťuje, že tento motiv má poněkud odlišnou 

funkci v každém literárním prameni. V P podle něj tento motiv dosahuje 

vrcholu svého literárního i teologického rozvoje. P ho užívá k vylíčení ran i 

přechodu moře jako součásti Hospodinovy svaté války k dosažení jeho záměru 

pro Izrael. Dále vyprávění slouží jako napomenutí Izraele, aby poslouchal 

Hospodina. 

ROBERT L. CATE ve svém komentáři Exodus z roku 1979 zdůrazňuje, že 

farao byl svobodný udělat svou vlastní volbu; Bůh ho sice nutil k rozhodnutí, 

ale nenutil ho právě k tomuto rozhodnutí. Rozvíjející se konfrontace jen 

zintenzivnila tvrdost jeho srdce, která tam byla od začátku. Tlak od Boha 

buď způsobí, že se člověk obrátí v pokání, nebo se ještě pevněji usadí ve svém 

záměrném zvyku.  

NAHUM MATTATHIAS SARNA (1923–2005) ve své knize Exploring 

Exodus (The Origin of Biblical Israel) z roku 1996 nejdřív vysvětluje význam 

výrazu srdce a pak poněkud zjednodušeně uvádí, že 10x zatvrdil své srdce 

farao a 10x mu je zatvrdil Hospodin a že po prvních pěti ranách bylo zatvrzení 

faraonova srdce výsledkem jeho volby. Farao tedy nese plnou odpovědnost 

za své jednání a to je potvrzeno i po sedmé ráně, kdy farao opět sám zatvrzuje 

své srdce. Bůh užívá přirozenou lidskou náklonnost ke zlému a posílením 

faraonovy tvrdošíjnosti ho dělá vězněm jeho vlastní iracionality, zbavuje 

„boha“ jeho svobody jednání. Král už nemůže kontrolovat svou vůli a jeho 

božskost je zesměšněna. Celý příběh ran je tak nahlížen jako zápas dvou vůlí – 

faraonovy a Hospodinovy. 

RONALD F. YOUNGBLOOD ve svém komentáři Exodus z roku 2000 

napočítal jen devět veršů, které připisují zatvrzení faraonovi, a devět veršů, 

které je připisují Bohu (zapomněl vv. 13,15 a 14,17). Z jejich seznamu se zdá, 

že Bůh se zatvrzením začíná dřív, než se farao připojí (ale tam jde zatím jen o 

předpovědi). Ale Bůh, i když je suverén, neznásilňuje osobní svobodnou vůli. 

Farao zatvrdil své srdce opakovaně a dobrovolně, a teprve pak Bůh potvrdil 
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tento proces vlastním soudním zatvrzením poté, co farao minul bod, z nějž už 

nebylo návratu. Bůh prokázal velkou trpělivost, když mu poskytl množtví 

příležitostí lid propustit. Pak byl farao donucen nést plnou odpovědnost za svou 

volbu. 

LESTER MEYER ve svém komentáři The Message of Exodus (A 

Theological Commentary) z roku 1983 ujišťuje, že se nejedná o esej o 

teologické otázce lidské svobody a božského determinismu. Ani farao není 

líčen jako nějaká další lidská bytost; je to hlavní Boží oponent, personifikace 

odporu Boží vůli. Povstává otázka, zda Bůh brání pokání a poslušnosti jeho 

vůle a zda může být taková osoba odpovědná za nekajícnost a neposlušnost. 

Obě předpovědi zatvrzení se podle Meyera zabývají spíše výsledkem než 

příčinou série událostí a jejich záměrem je připravit Mojžíše na to, co ho čeká. 

V prvních pěti a v sedmé ráně nic nenaznačuje, že by faraonovo opakované 

odmítnutí poslechnout nebylo vlastním svobodně vybraným činem. Podle 

Meyera snad lze považovat všechny tři způsoby vyjádření za hovořící o 

tomtéž. To by bylo konzistentní s izraelskou vírou o konečné suverenitě Boha, 

který všechny činy lidí i národů připisuje sobě. Pokud však jde o různé 

zdroje faraonovy tvrdosti srdce, pak snad můžeme mluvit o bodu, v němž se 

svobodně zvolené činy stanou vzorci chování, z nichž už není úniku. Co 

začíná jako vzdor vůči Bohu, končí jako Boží soud. Ať je záměr ran jakýkoli, 

nejsou trestem pro nevinného monarchu, který je bezmocně manipulován 

svévolným božstvem.  

CAROL L. MEYERS ve své knize Exodus z roku 2005 vysvětluje, že 

zatvrzení faraonova srdce znamená, že není přesvědčen navzdory strašlivým 

účinkům zázraků, aby propustil Izraelce z Egypta. Ve svém stručném exkursu 

vysvětluje význam klíčových slov a zmiňuje, že קחז  nemusí mít nutně negativní 

konotace – faraonovo srdce se stává silným v rozhodnutí odmítnout lid 

propustit. Vzorec vyjádření ukazuje, že to, co začalo jako faraonův odpor, se 

stává činem Boha. 

HEIKKI RÄISÄNEN se zabývá otázkou zatvrzení ve své studii The Idea of 

Divine Hardening z roku 1972, kde srovnává výroky Koránu a Bible o 

božském zatvrzení, svedení na scestí či podněcování ke zlu, v nichž nachází 

pozoruhodné podobnosti. Proti zjednodušeným srovnáním spravedlivého Boha 

Bible a svévolného, nevypočitatelného Boha Koránu (jako pravého 

orientálního despoty) či výrokům o démonických rysech Hospodina (které 

nachází jen v nejstarších biblických textech – 1S 26,19) zdůrazňuje nutnost 

věnovat zvláštní pozornost kontextu a funkci těchto vyjádření v něm. 

Zdůrazňuje (v protikladu k některým „popíračům“ lidské svobodné vůle, jako 

byl Augustin, Zwingli, Kalvín či Luther), že např. Mohamed, Izajáš ani Pavel, 

kteří mluvili o zatvrzení člověka Bohem, nebyli deterministé, ale byli vedeni 

myšlenkou lidské odpovědnosti a Božího spravedlivého soudu, všichni 



 

 121 

apelovali na vůli lidí a volali je k pokání. Ze SZ se Räisänen soustředí hlavně 

na dvě pasáže, které jsou citovány NZ autory – příběh o zatvrzení faraona a Iz 

6. Myšlenka, že Bůh může lidi (zvláště pohany) podněcovat k hříchu, aby měl 

důvod je zničit, se však objevuje spíše v jiném kontextu (nacionalistický důraz, 

deuronomické chápání dějin – Bůh ničí protivníky svého lidu). 

Podobně jako jiní autoři Räisänen připomíná zvláštnosti jednotlivých 

pramenů či vrstev: J užívá pro zatvrzení výhradně kořen כבד a subjektem 

„zatvrzení“ je výhradně farao. Hospodin manifestuje svou moc a postupně 

láme faraonův odpor. „Rány“ zjevují Hospodinovu moc a zároveň mají 

punitivní a pedagogickou funkci (jsou trestem za faraonovu neposlušnost a 

mají překonat jeho zatvrzelost). Stav pokání ale nikdy netrvá dlouho. E užívá 

výhradně kořen (10,20.27 ,9,35) חזק, nemá jasnou motivaci pro zatvrzení a 

rány slouží k manifestaci Boží moci. P sjednocuje tradice, kde je subjektem 

zatvrzení farao (ve skutečnosti spíš jeho srdce – pozn. VČ): 7,13.22, 8,15 (vždy 

 ,a tradice, kde je subjektem zatvrzení Hospodin (7,3, 9,12, 11,10 ,(חזק

14,4.8.17; 1x קׁשה, jinak חזק); záměrem zatvrzení je, aby Egypťané poznali, že 

je Hospodin, a aby se Hospodin oslavil; demonstrace Hospodinovy moci má 

také podtóny trestu. Komentáře připojené redaktory zdůrazňují, jak Hospodin 

jednal kvůli lidu (4,21 – כבד – 10,1 ,חזק a 13,15 – קׁשה). 

JOHN I. DURHAM ve svém komentáři Exodus z roku 1987 používá vlastní 

specifický slovník. Místo „srdce“ někdy používá výraz „mysl“ (mind), jindy 

„předsevzetí“ či „odhodlání“ (resolve), jindy „odpor“ (resistance): „Hospodin 

zatvrdí faraonův odpor (místo srdce), že nebude věnovat žádnou pozornost 

Mojžíšovi (místo neposlechne) a tak navodí záchranu Izraelců takovým 

způsobem, že to vyprovokuje dokonce i Egypťany, aby uvěřili“
332

 (tedy 

poznali, že on je Hospodin). Hospodin chce podle něj faraonovi přinést 

zkušenostní poznání jeho mocné Přítomnosti. Mojžíšovo a Áronovo 

vyjednávání, zatvrzení faraonova srdce a jeho mocné skutky patří k sobě jako 

kordinované činy. Znamení a zázraky mají funkci přesvědčujících důkazů a 

hmatatelných připomínek a primární funkcí zatvrzení je důkaz Hospodinovy 

přítomnosti. Hospodinovým záměrem však podle něj nemůže být přesvědčit 

faraona a jeho lid, že on je nejvyšší božství; kdyby tomu tak bylo, všechno jeho 

úsilí by bylo vyloženým selháním. Jeho záměrem je spíš přesvědčit Izraelce o 

skutečnosti jeho nároků moci a Přítomnosti.
333

 Hospodin dokonce brání 

faraonovi uvěřit, aby Izrael mohl přijít k plné víře. Hospodin používá 

faraona jako učební pomůcku pro Izrael. Poznání toho, že on je Hospodin, 

přijde k Egypťanům až skrze vyvedení Izraele z jejich středu. 
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Celý Durhamův překlad je poněkud tvořivější: „Ale faraonova mysl byla 

nezměněna. Nevěnoval jim žádnou pozornost, právě jak Hospodin 

předpověděl“ (7,13). „Farao zocelil svou mysl“ (8,28). A po prvním 

explicitním vyjádření, že Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, Durham vyjadřuje 

názor, že co bylo dosud explicitní, je nyní explicitní: „Hospodin je 

v každém případě prvním hybatelem v této věci.“
334

 Za každým mocným 

činem i faraonovým zrušením slibu Durham vidí dílo Hospodina. 

Komentář TERENCE E. FREITHAMA Exodus z roku 1991 usiluje o 

interpretaci věrnou textu a užitečnou pro církev a je určen těm, kdo učí, kážou 

a studují Bibli ve společenství víry. Na příběh exodu nahlíží z pohledu teologie 

stvoření – jde o návrat ke světu, jaký podle Božího záměru měl být. Existuje 

symbiotický vztah mezi etickým a kosmickým řádem. Farao (a Egypt) je tady 

ztělesněním sil chaosu (které ohrožují život a hrozí návratem celé země do 

stavu před stvořením), jež byly poraženy Božím vítězstvím v moři. Bůh je 

zjeven jak v obrazech suverenity (jako Pán, Soudce, Válečník), tak i 

v obrazech milosti, lásky a milosrdenství. V zápase dvou vůlí jde o to, kdo 

bude rozeznán jako suverén a komu bude lid sloužit. Svoboda pro Izrael je 

zároveň i svobodou pro ostatní, a tak s Izraelem odchází z Egypta i množství 

přimíšeného lidu. 

Freitham zaujímá v otázce, zda Bůh determinuje faraonovo chování, nebo je 

faraonova svobodná vůle intaktní, střední stanovisko omezeného 

determinismu: farao je nakonec odsouzen k selhání ve svém úsilí držet Izrael 

zotročený. Subjektem zatvrzení jsou Bůh i farao a jeho srdce (10:10; ve 

starších zdrojích je převážně subjektem farao, v P převážně Hospodin). Každé 

odmítnutí dělá příští faraonovo odmítnutí snadnější. Bůh zintenzivňuje 

faraonovu vlastní zatvrzelost, „posiluje ho v jeho rozhodnutí“.  Akt zatvrzení 

ho však nedělá úplně nebo stále nepřístupným vnějšímu vlivu, nepotlačuje 

jeho schopnosti dělat rozhodnutí. Bible používá podmínečný jazyk 

(„jestli…“), který ukazuje, že odmítnutí je pouhá možnost, ne jistota. Jeho vůle 

tvaruje jeho budoucnost. Jak jeho neposlušnost pokračuje, Bůh dělá jeho 

vlastní zatvrzelost takovou, že už není možnost návratu – jako když loď 

plující po řece je stržena do vodopádu – pak už je pád nevyhnutelný, a dokonce 

ani pokání už ho nemůže zastavit.   

Podle komentáře CORNELISE HOUTMANA Exodus z let 1993 a 1996 (první 

dva díly) byl farao neoblomný, imunní vůči vnějším vlivům – a Bůh ho učinil 

neobměkčitelným. To vzbuzuje otázky, zda byl farao odpovědný, zda není 

nespravedlivé, aby byl trestán za skutky, ke kterým byl poháněn, zda nebyl 

hračkou v Hospodinových rukou a postavou spíše tragickou než svévolnou. 

Houtman se zabývá otázkou původu zla, která je problematická pro 
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monoteistická náboženství: pokud se chtějí vyhnout dualismu, jsou nucena 

odvozovat zlo od Boha. SZ často předpokládá přímý vztah mezi Bohem a 

zlem. To, že Hospodin zatvrzuje faraonovo srdce, znamená, že Hospodin má 

faraona úplně ve své moci, že suverénně řídí běh událostí. To však nevylučuje 

lidskou odpovědnost. Neexistuje žádný prostor pro popření viny a výmluvy. 

Hospodin je podle Houtmana příčinou faraonovy zatvrzelosti – a farao nechtěl 

poslechnout.
335

 

V překladech Houtman nerozlišuje, zda je subjektem farao či jeho srdce (v 

obou případech „srdce“ vynechává a mluví jen o faraonovi) ani mezi q a pi či 

hi (stále „Pharaoh remained adamant“ nebo „stubborn“ nebo „obstinate“); zdá 

se, že jen Hospodin je v zatvrzování aktivní („YHWH made Pharaoh 

obstinate“).  

GÖRAN LARSSON ve své knize Bound for Freedom (The Book of Exodus 

in Jewish and Christian Traditions) z roku 1999 chápe silné srdce jako srdce, 

které odolává emocím, a těžké srdce jako srdce, které se uzavírá a ztrácí svou 

vnímavost. Poněkud zjednodušeně rozlišuje deset výroků, v nichž Hospodin 

zatvrzuje faraona, a deset výroků, v nichž farao zatvrzuje sám sebe, nebo pět 

prvních pět ran, po nichž farao zatvrzuje sám sebe, a dalších pět ran, po nichž 

Hospodin zatvrzuje faraona. Připomíná také egyptské představy o vážení 

srdce a Maimonidův výklad volby mezi dobrem a zlem, podle kterého je 

člověk svobodný, dokud neudělá nějakou volbu – pak se pro něj uzavírá 

mnoho alternativ, které dřív přicházely v úvahu. Když farao zatvrzuje své 

srdce, ztrácí svou svobodu volby, až pro něj není cesty zpět. Pokání v době 

utrpení nemusí být skutečné; zda to tak je, to se ukáže až po návratu do 

předchozí situace, jak to naznačuje i Př 27,22: když je hlupák vytažen 

z hmoždíře, zapomene na rány. 

DONALD E. GOWAN se ve své Theology in Exodus z roku 1994 zabývá 

obrazem Hospodina jako božského ničitele. Od samého počátku Bůh Mojžíšovi 

zjevuje, že egyptský král musí být donucen lid propustit. Bůh byl zapleten do 

destrukce a smrti, ale ne odpovědný za ni – to není to, co Bůh chce. Jeho pravá 

povaha byla zjevena tím, že lid zachránil od egyptského útlaku a přivedl jej do 

dobré země. Přesto od první rány až po zázrak v moři se všechna destruktivní 

činnost vztahuje k Bohu jako subjektu. Gowan podrobně probírá slovník násilí 

v této části i Boží vysvětlení pro tyto události. Důraz není na chápání ran jako 

trestu za hřích (slova pro hřích se tam objevují jen 3x, z toho 2x z faraonových 

úst) či soudu (rovněž 3x) – Bůh sám nabízí ve vv. 9,14–16 tři pozitivní 

důvody (a podobně i ve vv. 10,1–2) a jeden z nich je explicitně poznání (a 

další dva s poznáním rovněž souvisí – zjevení jeho moci a vyprávění o jeho 

činech); i rány slouží tomuto účelu jako znamení (4x). Zatímco slova pro 
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vykoupení se v textu objevují jen 2x a pro vysvobození rovněž 2x, slova pro 

poznání jako Hospodinův záměr se objevují mnohem častěji (6,7, 7,5.17, 

8,10.22, 9,14.29, 10,2, 11,7, 14,4.18). 

Spravedlnost a lidská svoboda podle Gowana nejsou ústředními 

otázkami. Jen farao mluví o hříchu a jeho slova nemohou být vzata vážně. 

Mojžíš ho nekonfrontuje s poselstvím o Božím soudu, ale s Božím 

požadavkem. Hlavním tématem je podle Gowana otázka suverenity, kterou 

má farao uznat (a kterou zdůrazňují hlavně pozdější prameny): „Jak dlouho 

budeš odmítat se přede mnou pokořit?“ (10,3). Zatvrzení faraonova srdce tak 

není podle Gowana příkladem, jak Bůh obvykle jedná s lidmi, dokonce ani 

s největšími hříšníky. 

Podle Gowana se zdá, že hlavní záměr ran – aby Egypt poznal, že on je 

Hospodin – selhal; jen Izrael se bál a uvěřil (15,31). Gowan se rovněž ptá, zda 

tato násilná interpretace exodu odpovídá jen lidskému sklonu vidět násilí jako 

nejlepší způsob, jak řešit světové problémy, nebo je alespoň částečně správná a 

Bůh je skutečně božský ničitel (to je jeho názor), nebo neříká nic o Bohu a 

mluví jen o lidské lásce k násilí. 

WALTER BRUEGGEMANN ve svém komentáři The Book of Exodus 

(Introduction, Commentary and Reflections) z roku 1994 uvádí, že skutečnost, 

že Hospodin zatvrdí faraona, ale také bude činit zázraky a znamení, se jeví 

jednoduše literárním prostředkem pro intenzifikaci (zvýšení napětí), ale má 

také kvalitu politického realismu: čin pro osvobození vede ke zvětšení útlaku 

(tj. zatvrzení) a zvětšení útlaku vyvolává intenzivnější odhodlání k osvobození. 

Samo znamení se tak stává prostředkem, kterým je zatvrzení provedeno 

(tady je ale třeba upřesnit, že znamení zpočátku neměla na faraona žádný 

účinek – stav jeho srdce zůstával stejný – a faraonovo aktivní sebe-zatvrzení 

nebylo reakcí na „ránu“, ale spíše na odvrácení „rány“ – pozn. VČ). Znamení a 

zázraky jsou tak podle Brueggemana zatvrzující metodou, v níž Hospodin koná 

velké soudy.
336

  

Ve vv. 10,1–2 podle Brueggemanna Hospodin vysvětluje, že celé drama 

trvalo tak dlouho proto, že držel faraona ve hře jeho zatvrzením; stačí zastavit 

tuto činnost a farao přestane hrát svou vzdorovitou roli
337

 (zde je ale 

Brueggemann poněkud nedůsledný: pokud by Hospodin zatvrzoval faraona 

prostřednictvím vykonávání zázraků, měl by je přestat vykonávat, aby farao 

přestal být zatvrzelý; ve skutečnosti farao přestal být zatvrzelý poté, co po 

ukončení vyjednávání přišla ta nejkrutější rána – pobití prvorozených; pozn. 

VČ). 
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Při líčení dvojitého mořského zázraku Brueggemann upřesňuje, že 

Hospodinův vliv na faraona posiluje jeho vlastní náklonnost – zatvrzení 

Hospodinem neznásilňuje jeho vlastní záměr. A Egypťané jsou nakonec nuceni 

poznat (uznat), že to je Hospodin, kdo tady jedná (bojuje) za Izrael. 

GERALD J. JANZEN ve své knize Exodus z roku 1997 začíná své zamyšlení 

poněkud zvláštním přirovnáním reakcí faraona a Izraelců na zázraky k 

„reakcím“ ledu a tekutého vosku na teplo slunce (zatímco led se rozpouští, 

vosk podle něj tvrdne; zřejmě se mu zde popletlo několik různých starých 

přirovnání o působení slunce na led, vosk a hlínu). Podobné zmatení se u něj 

objevuje i při převrácení pořadí událostí popsaných ve vv. 7,3–4, které 

odporuje zákonům logiky: „Když farao neposlechne, bude to proto, že Bůh 

zatvrdil jeho srdce.“
338

 Při takovém přístupu není divu, že jsou Hospodinu 

připisovány i činy, s kterými nemá nic společného. 

Tři hebrejská slovesa překládaná výrazem „zatvrdit“ podle něj vyjadřují 

stejnou obecnou myšlenku, ale také poněkud odlišné nuance. Tyto nuance 

Janzen vyjadřuje různými slovesy, která zároveň váže s různými slovy, která 

vyjadřují různé aspekty slova „srdce“ (strengthen resolve, harden heart, 

intensify feelings). Janzen také zdůrazňuje důležitost vnímavého, poslušného 

srdce ( ֵַֹּמע  “1Kr 3,9), a to i za pomoci slovní hříčky (anglické slovo „heart – ֵלב ׁש

obsahuje slovo „ear“ – a vlastně i „hear“) – v protikladu k tvrdému, 

nevnímavému srdci (ָכֵבד ֵלב). 

Dále se zabývá obecněji otázkou svobodné vůle: Lidé nejsou nikdy úplně 

svobodní. Mezi různá omezení patří mj. i zvyky které mohou mít často 

pozitivní význam, ale jindy nám mohou bránit v přizpůsobení se nové situaci. 

Bůh nám ve své prozřetelnosti dává prostor pro uplatnění naší odpovědnosti. 

Podle Janzena Bůh jednoduše nechal faraona jeho vlastní tzv. svobodě. Farao 

měl možnost pohnout se mimo své ustálené nastavení mysli k novému postupu, 

ale vybral si „být pevný“. Po šestě ráně Bůh aktivně posiluje jeho odhodlání 

tím, že přijímá jeho záměry a zrcadlí mu je zpět, vydá ho jeho vlastní mysli. A 

Janzen se ptá, jestli Hospodin nemohl posílením také jeho kajícného odhodlání 

předejít změně srdce (14,5) a proč posiluje jen jeho negativní činy, ne jeho 

dočasné, částečné změny v pozitivním směru. Odpověď nachází ve vv. 10,1–2. 

GEORGE W. COATS se ve své knize Exodus 1–18 z roku 1999 zabývá 

hlavně strukturou, žánrem, „místem v životě“ (setting) a záměrem textu, a to 

jednak obecně a jednak z hlediska různých tradic (o Mojžíšovi, o exodu a o 

poušti) či pramenů (J a P). Podrobněji viz kapitoly Žánr a Diachronní analýza. 

Odpovědí faraona na znamení či Boží řeč (žádost o propuštění, varování o 

důsledcích, věštba soudu pro předešlé faraonovo selhání odpovědět – 7,16–18, 

9,17–19) je buď přímé odmítnutí žádosti, nebo série vyjednávání předtím, než 
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je žádost odmítnuta (důsledky odmítnutí i soud fungují také jako znamení; 

záměrem znamení je Boží sebezjevení Izraeli i Egyptu; zároveň fungují jako 

prostředky, jak přesvědčit faraona, aby propustil lid). Odmítnutí je 

charakterizováno motivem zatvrzení srdce a funguje ve struktuře každé scény 

jako přechod k další scéně. Motiv přímluvy zvyšuje napětí každé scény, 

protože demonstruje faraonovu rostoucí závislost na Hospodinu a jeho 

reprezentantech. 

WILLIAM HENRY PROPP ve svém komentáři Exodus 1–18 z roku 1999 

řeší otázku faraonova zatvrzení v kapitole nazvané Fairness and justice 

(Férovost a spravedlnost). Rozlišuje v ní tři způsoby vyjádření: bez udání 

původce zatvrzení (čímž zřejmě myslí případ, kde je subjektem „srdce“ a kde 

ve skutečnosti nejde o změnu stavu, takže není třeba mluvit o nějakém 

původci); kde původcem je farao a kde původcem zatvrzení je Hospodin. 

Postupný posun od prvního způsobu ke třetímu podle něj neodráží změnu ve 

vztahu mezi Hospodinem a faraonem, ale spíše naše vlastní prohlubující se 

porozumění toho, proč král odporuje (to je ovšem jen jedna z možností 

výkladu a já se k této možnosti nepřikláním – VČ). 

Propp v této souvislosti připomíná širší otázku, zda hřích pochází z lidské 

iniciativy nebo z božské intervence. Podle něj zatímco lidé jsou často 

spontánně zlí, Bůh je může povzbuzovat nebo pokoušet, dokud se nestanou tak 

zlými, že jeho vlastní atribut spravedlnosti ho nutí, aby je zničil. Může být 

spravedlivý, ale ne nutně fér (s tímto názorem nesouhlasím – spravedlnost 

podle mého názoru musí být férová; Bůh může člověka zkoušet, aby se 

projevilo, co v něm je, ale ne ho pokoušet ke zlému – Jk 1,13–14). Bůh ve 

většině SZ podle něj hraje roli, která byla v pozdějším judaismu vyhrazena 

satanu či jiným duchům (Mastema, Beliál aj.), kteří Hospodina zbavili 

některých démonických rysů, jejich vliv ale nikdy nedokázal konzistentně 

vysvětlit hřích. Pozoruhodné ovšem je, že v žádné pobiblické tradici nebyl z 

faraonova zatvrzení obviněn satan (ovšem u některých autorů se mluví o jeho 

vydání satanu – viz výše).  

Vyprávění Ex ovšem přináší také implicitní varování: Také ty můžeš být 

farao (nebo, slovy 1S 6,6: „Proč byste měli zatvrdit svá srdce, jako je 

zatvrdili Egypťané a faraon?“).
339

 Tato otázka jasně ukazuje, že zatvrzení není 

slepý osud, něco, co na nás zničehonic bezdůvodně odněkud spadne, ale je to 

něco, co máme – minimálně zpočátku – ve svých rukou. Nemusíme zatvrdit 

svá srdce, jako je zatvrdili Egypťané a farao. 

WILLIAM A. FORD se ve své monografii God, Pharaoh and Moses 

(Explaining the Lord´s Actions in the Exodus Plagues Narrative) z roku 2007 

kromě obecnějších otázek týkajících se zatvrzení faraonova srdce zabývá 
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zvláště dvěma klíčovými a vzájemně kontrastními vysvětleními, proč 

Hospodinův konflikt s faraonem trval tak dlouho (9,13–19 a 10,1–2), 

průběhem cyklu ran a navazujících událostí a tématem vzdávání slávy 

Hospodinu. Jeho převažující metodou výkladu je narativní analýza (s důrazem 

na to, jak sám biblický text vysvětluje, co Bůh říká a dělá, a se zohledněním 

toho, kdo mluví ke komu a kdo ví co a kdy). 

Ford líčí obraz Boha, který odpovídá na lidské činy a sám usiluje získat od 

nich vhodnou odpověď. Posílá znamení, která ukazují mimo sebe, a dává 

vysvělení, které musí být čteno ve svém kontextu. Jeho zaměření je 

teocentrické – Egypt i Izrael mají poznat, že on je Hospodin, mají získat vhled, 

jaký Bůh je – ukazuje znamení své moci skrze její omezení (mohl by zničit, ale 

nechce) a skrze spásu, ale také skrze rány. Když farao neodpoví vhodně, 

Hospodin zintenzivní nebo rozmnoží rány, aby získal vhodnou odpověď. 

Farao, Egypt, ale i Mojžíš a Izrael se učí odpovědět správně Hospodinu. 

Protože se nacházejí v jiné situaci, Bůh jim nabízí i jiná vysvětlení; zatímco 

faraona varuje, Izrael spíše povzbuzuje.  

Zároveň si Ford všímá i dvou modelů moci, které jsou reprezentovány 

Hospodinem a faraonem a které se projevují v jejich jednání jednak ochotou 

obecně svou moc omezit ve prospěch druhých, jednak zacházením 

s bezmocnými; zatímco farao není ochoten vyslyšet nářek svých otroků a jejich 

volání po úlevě, Hospodin vyslýchá dokonce i prosby svého protivníka, když 

prosí o úlevu (tedy i sz Bůh projevuje lásku i nepříteli – pozn. VČ). 

Podle komentáře JAMESE K. BRUCKNERA Exodus z roku 2008 teologický 

problém není v tom, že by farao byl soucitný a Bůh ho učinil „tvrdým“ – 

faraonovo srdce už bylo tvrdé dost. Nejtěžší otázky povstávají z faktu, že 

zatvrzení prodlužuje utrpení lidu a příp. vyžaduje pobití prvorozených. 

Bruckner sice rozlišuje tři způsoby vyjádření tvrdosti srdce (podle subjektu), 

ale podle něj mezi nimi není žádný zvláštní rozdíl – Bůh „kalcifikoval“ 

faraonovu vlastní zatvrzelost a krutost, aby uskutečnil své záměry. Přestože 

Bruckner vysvětluje význam sloves použitých pro zatvrzení (חזק vztahuje 

k tělesnému nebo politickému posílení, činění odolným nebo nesoucitným, כבד 

podle něj znamená být neústupný, sebespokojený či sebenaplněný, קׁשה vůbec 

nezmiňuje), narativ je podle něj užívá zaměnitelně a všechna se vztahují 

k faraonově kalcifikované vůli nebo „smrtelné ztuhlosti“ jeho rozumu. 

VICTOR P. HAMILTON ve svém komentáři Exodus (An Exegetical 

Commentary) z roku 2011 rozlišuje mezi elekcionisty, kteří při zkoumání 

otázky zatvrzení faraonova srdce zdůrazňují božskou svrchovanost, a mezi 

voluntaristy, kteří zdůrazňují svobodnou lidskou vůli. On sám vidí v příběhu 

podporu pro determinismus i určitou míru svobodné vůle. Podobně jako jiní 

věnuje pozornost statistice (celkový počet výskytů motivu, 10:10 

Hospodin:farao a jeho srdce, výčet sloves, kmenů, slovesných tvarů), výskytu 



128 

motivu na jiných místech Písma (včetně protikladu zatvrzení – „vzbudit 

ducha“), všímá si, že Hospodin zatvrdil faraonovo srdce až po šesté ráně (poté, 

co mu dal šest příležitostí jednat odpovědně), ale i potom je farao sám schopen 

zatvrdit své srdce (Hospodinovo zatvrzení tedy neukončuje faraonovu 

schopnost jednat podle vlastní vůle, nevylučuje možnost sebezatvrzení) – 

teprve po sedmé ráně jsou podle něj dalšímu autonomnímu jednání dveře 

zabouchnuty. Jde o Boží osobní jednání, nejen jeho svolení. Hamilton si i 

všímá paralely s Ř 9–11: Zatvrzení přišlo na faraona a Egypt kvůli 

vysvobození Hebrejů a na Izrael kvůli vysvobození pohanů. To, jak Hospodin 

v Egyptě jednal, však není šablonou toho, jak Bůh obvykle jedná – spíš jen 

jak může jednat. Pro porozumění zatvrzení je důležité i to, že když Mojžíš 

mluví o tom, ž ho farao neposlechne, nikdy neargumentuje tím, že ho 

neposlechne kvůli zatvrzení svého srdce. Hamilton připomíná i několik 

způsobů, jak Hospodin usiluje obměkčit faraonovo srdce: modlitbami 

Mojžíše, svědectvím kouzelníků, pohnutím ho k částečné poslušnosti či 

částečnému pokání, pokračujícím nabízením další příležitosti, svědectvím a 

naléháním vlastních služebníků a zázračným ušetřením Hebrejů od některých 

ran.  

BLAŽEJ ŠTRBA se ve svém exkursu Neoblomnosť faraóna
340

 z roku 2013 

zabývá jednak významem hebrejských slov použitých k vyjádření faraonovy 

zatvrzelosti (podle něj se sémantické pole hebrejských výrazů do velké míry 

překrývá a může jít jen o stylistické, ne významové variace, příp. odlišný 

slovník literárních pramenů), výskytem idiomů v dalších částech SZ, jejich 

významem v egyptských pramenech (viz Srdce v egyptském náboženství) a 

rozporem v kauzalitě „zatvrzení srdce“. Tento rozpor je podle něj nejzřetelnější 

ve vv. 9,34–10,1, kde je souvislý přechod od faraona zatvrzujícího své srdce až 

k Hospodinu, který zatvrdil faraonovo srdce. Podle něj nejde o polemiku o 

faraonově svobodě a zodpovědnosti, ale o ukázku toho, že ani farao, 

ztělesňující egyptského boha, není schopen jednat nezávisle na Bohu Izraele. 

V teologické rovině můžeme ale přece jen porozumět zatvrzení faraonova 

srdce tak, že faraonova neochota byla neoblomná do té míry, že se Hospodin 

rozhodl nejen respektovat jeho rozhodnutí, ale ještě ho v něm podpořit, aby 

farao poznal důsledky takového přístupu a musel uznat, že není svrchovaným 

pánem. 

B. K. BEALE ve své studii An Exegetical and Theological Consideration 

of the Hardening of Pharaoh´s Heart in Exodus 4–14 and Romans 9 z roku 

1984 uvádí, že se zjevně žádný autor v dějinách diskuse o zatvrzení faraonova 

srdce nepokoušel vykládat všechny předpovědi zatvrzení v jejich postupném 

pořádku a v jejich kontextu a že se autoři často zaměřovali na jediný výrok v 
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souladu s vlastní teologickou predispozicí (jeho studie ovšem vyvolává 

podobný dojem; i když postupně zkoumá všechny výroky, všechny se zdají 

podporovat jeho předem dané přesvědčení, i když pro ně neexistuje jediný 

přímý důkaz, a některé dokonce svědčí proti němu).   

B. K. Beale se ve své studii zabývá lexikální analýzou (farao podle něj 

projevuje silnou vůli nepropustit Izrael, nepohnutelně těžkou a tvrdě 

neústupnou volbu, která nemůže [?] být změněna)
341

 a gramatickou analýzou 

(u pi předpokládá intenzivně-iterativní význam, tedy opakované zatvrzování): 

„Hospodin dá faraonovi psychologickou moc, která by způsobila vykonání 

zamítajícího činu.“
342

  Beale si správně všímá, že první náznak faraonovy 

zatvrzelosti se objevuje již před první předpovědí zatvrzení (ovšem zdá se, že 

přehlíží, že zde není zmínka o tom, kdo je jejím zdrojem). První předpověď 

podle něj mluví o tom, kdo je konečnou příčinou faraonovy zatvrzelosti (tedy i 

té, která zdánlivě vychází přímo z faraona).  

Dále Beale rozlišuje dvě fáze zatvrzení (před poslední ránou a po ní) a 

předpokládá, že k naplnění prvních předpovědí došlo mezi vv. 5,1–11,10, 

dokonce už první odmítnutí první žádosti chápe jako první částečné naplnění 

Hospodinovy předpovědi, i když tam není žádná explicitní zmínka o zatvrzení 

ani žádné znamení ani zmínka o tom, že by Hospodin způsobil faraonovo 

odmítnutí (a potvrzení toho vidí v tom, že ve v. 7,13 již faraonovo srdce bylo v 

zatvrzeném stavu, v potvrzující formuli „jak mluvil Hospodin“). Tam, kde je 

subjektem zatvrzení farao, ho Beale vnímá jako Hospodinova „agenta“, který 

zatvrzuje sebe sama pod Hospodinovým vlivem, problémem ovšem je, že 

zatvrzující čin, který farao vykonal pod Hospodinovým vlivem, že hřích 

(9,27.34). První explicitní zmínku o zatvrzení faraonova srdce Hospodinem tak 

Beale vnímá spíše jako explicitní identifikaci Hospodina jako subjektu 

předchozích akcí. 

Druhá fáze zatvrzení není přímo spojena s vykonáním znamení. Beale tady 

vnímá už v. 14,5 jako naplnění předpovědi z v. 14,4 a v. 14,8 jen jako 

pokračování tohoto procesu, a změna (obrácení) srdce je podle něj jen 

dalším výrazem pro zatvrzení. 

Důraz na chápání Hospodina jako konečné příčiny vede Beala také k 

tomu, že ho vidí jako příčinu tíhy otroctví Izraele (ž 105,25, Ex 5,9) i tíhy 

faraonova srdce – a obojí podle něj kulminuje v jeho vlastní slávě (váženosti; 

14,4.17.18). (Pak už zbývá jen otázka, jestli je za něco odpovědný také 

Hospodin, když je za vše nakonec odpovědný Hospodin a farao je ve svém 

rozhodání na něm naprosto závislý.) I když v tom Beale vidí hlavně polemiku 
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proti egyptské myšlence faraonova božství, je otázkou, jestli takové chápání 

ještě odpovídá biblickému důrazu na odpovědnost člověka za jeho činy. To 

také vede Beala k obratu k Ř 9,19 a ke zvláštnímu vyjádření, že pro Pavla: 

„Boží činy by byly nespravedlivé, kdyby to byly odpovědi podmíněněné 

stvořením, ať jde o činy soudu nebo milosrdenství.“
343

 Není divu, že na takové 

vyjádření musí navázat citací Ř 11,33 o nevyzpytatelnosti Božích soudů a 

nevystopovatelností jeho cest.  

WALTER BRUEGGEMANN vidí ve své studii Pharaoh as Vassal: A Study 

of a Political Metaphor z roku 2006 hlavní záměr Hospodina, aby ho farao, 

jeho neposlušný vazal, poznal jako Hospodina, tedy uznal ho jako 

svrchovaného panovníka, kterému je podřízen. Hospodin se na něj obrací 

s příkazem a očekává, že ho farao poslechne. Jeho „Kdo je Hospodin, jejž bych 

měl uposlechnout a propustit Izrael? Neznám Hospodina a také Izrael 

nepropustím“ není jen neznalost Hospodinovy identity, ale nehorázné 

odmítnutí uznat svou podřízenou a odvozenou pozici moci. Motiv poznání má 

tři důrazy: 1/ Hospodin je nesrovnatelný, ostatní bohové jou proti němu 

bezmocní; 2/ Hospodin dělá rozdíl mezi Egyptem a Izraelem; 3/ Hospodin 

panuje nad celou zemí, Egyptem i Gošenem, jako suverén. Série mocných činů 

má přesvědčit Izrael, aby uvěřil, a faraona, že odpor proti Hospodinově 

suverenitě je marný a sebedestruktivní. Zápas o moc a suverenitu kulminuje 

v Hospodinově triumfu nad faraonem v moři, v jeho oslavení se nad faraonem. 

MATTHEW MCAFFEE se ve své studii The Heart Pharaoh in Exodus 4–15 

z roku zabývá lexikální, gramatickou a kontextuální analýzou textu. 

Upozorňuje na zjednodušení plynoucí např. z toho, že je ignorován význam q 

stativních sloves nebo přehlíženo rozlišení promluv od vyprávění (předpovědí 

od naplnění), rozlišení různých kmenů či kořenů sloves, příp. ignorována 

přesnost vyjádření při srovnávání předpovědí a naplnění (viz Beale). 

Hospodinovým záměrem je dle McAffeho posílit faraonovu vlastní 

neústupnost (Hospodin „učinil faraonovo srdce těžkopádným a nevnímavým 

posílením jeho nepoddajné dispozice“
344

). První odhalení této jeho aktivity se 

objevuje až ve v. 9,12 a je potvrzeno ve v. 10,1, kde Hospodin uznává svou 

odpovědnost za zatvrzení faraonova srdce. Další předpověď se pak objevuje až 

po poslední ráně – Bůh povzbuzuje faraona, aby svolal vojsko a pronásledoval 

lid. Drobnou výhradu mám k McAffeeho vyjádření, že Hospodin posiluje 

faraonovo srdce přímo.
345

  
ERICH SELIGMANN FROMM (1900–1980), německý a americký psycholog, 

humanistický filosof a sociolog židovského původu, se zabýval zatvrzením 
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faraonova srdce ve svých knihách Lidské srdce (anglicky 1964) a Budete jako 

bohové (anglicky 1966). V obou těchto knihách zdůrazňuje, že v člověku je 

sklon k dobru i ke zlu a člověk má mezi těmito alternativami volit. Dokud jsou 

tyto sklony v rovnováze, je lidská vůle svobodná a člověk má možnost 

svobodné volby mezi těmito alternativami, mezi růstem a stagnací, mezi 

požehnáním a zlořečením, mezi životem a smrtí. „Jestliže se však jeho srdce 

zatvrdilo do té míry, že mezi jeho sklony už není rovnováha, nemá už 

možnost svobodné volby.“
346

 

Nejlepší a nejhorší lidé tedy z tohoto hlediska už nejsou svobodni, protože 

už mohou volit buď jenom dobro, nebo jen zlo. Fromm rozlišuje dvě lidské 

orientace, „syndrom růstu“, který zahrnuje lásku k životu, lásku k člověku a 

nezávislost, a „syndrom rozpadu“, který protikladné položky – lásku ke smrti, 

zhoubný narcismus a „symbioticky incestuální fixaci“. Podle Fromma 

nesmíme spoléhat na to, že nás někdo zachrání, ale musíme si být vědomi toho, 

že chybné volby nás činí neschopnými zachránit se sami. „Stane-li se člověk 

lhostejným k životu, pak ztrácí naději, že by mohl volit dobro. Tehdy se jeho 

srdce doopravdy tak zatvrdilo, že je jeho „život“ u konce.“
347

 To je podle něj i 

případ faraona – jeho srdce se zatvrdí proto, že farao pokračuje ve svých zlých 

skutcích – a zatvrdí se do té míry, že už se farao nemůže ani kát.
348

 

V knize Budete jako bohové to Fromm ještě upřesňuje: „Co míní bůh, když 

říká: „Zatvrdím faraónovo srdce“? Je to řeč boha mstivého a podvodného, 

který hraje s faraónem dvojakou hru, když nechává Mojžíše, aby ho žádal za 

propuštění Židů, a současně faraóna předurčuje k tomu, aby nesvolil? Myslím, 

že je to pravdě nepodobné, protože obraz boha, který je tak navozován, je příliš 

vzdálený i od těch nejvíce antropomorfních popisů boha, jež nalezneme v bibli. 

Zdá se mi, že výroku „zatvrdím faraónovo srdce“ je třeba rozumět v termínech 

víry, že všechny nutné události jsou události nejenom předpověděné, ale 

přímo způsobené bohem. Každý skutek, který se nutně stane, je boží vůle. A 

tak jestliže bůh říká, že zatvrdí faraónovo srdce, oznamuje, že faraónovo srdce 

se bude nevyhnutelně zatvrzovat.“
349

  

Podle Fromma se ovšem Izraelci změnili tak málo jako farao: Opustili 

Egypt pod ochranou síly a ztratili odvahu, jakmile se zdálo, že se na obzoru 

rýsuje síla mocnější. Faraón ustupuje před hrozbou síly a nabývá odvahy, 

jakmile se zdá, že síly ubývá.“
350

 Tak jako farao nedovede přijmout svůj úděl a 

jeho srdce (a srdce jeho služebníků) se obrátilo proti lidu, tak se nezměnilo ani 

srdce lidu – podle Fromma věřili, pouze když měli strach. Jedni i druzí 

rozumějí jen řeči násilí. 
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JAN DIVECKÝ v knize Příběhy Tóry (Patnáct biblických zamyšlení) z roku 

2005 připomíná dva hlavní cíle ran (potrestání faraona za systematické trápení 

židovských otroků a poznání, že existuje jediný všemocný a spravedlivý Bůh) a 

výroky několika rabínů k problematice zatvrzení faraonova srdce: rabi 

Jochanana (viz Rabínské výklady), Rambana (teprve zvyšující se tlak ran 

faraona přiměl k ústupu, ale Bůh si přál, aby mu jeho svobodná volba nebyla 

brána násilím ran), Rambama (před hříšníky jeho kalibru je nebeská brána 

pokání uzavřena, není pro ně lék, zaslouží si smrt), Avarvanela (každý má 

nárok na nápravu, zlé skutky je třeba odčinit, farao a jeho lid museli zaplatit 

vlastními životy za vraždění židovských chlapců, zatvrzení srdce umožnilo 

odpykání trestu, který byl podmínkou očištění) a Maharala (pokání faraonovi 

nemohlo být umožněno, protože ano po varováních, ano po ranách neměnil své 

činy; protože se farao provinil znesvěcením Božího jména, jeho trest přivedl na 

svět velké posvěcení Božího jména). 

 

3.9. Shrnutí 

 

Ze stručného a neúplného přehledu dějin výkladu můžeme vidět, jak velmi 

se jednotlivé výklady liší, jak se na jedné straně vzájemně doplňují, ale na 

druhé straně si i vzájemně protiřečí. Tak se může stát, že jsou někteří autoři 

přesvědčení, že původcem zatvrzení faraona je vždy Hospodin (i tam, kde je 

subjektem farao či jeho srdce) jako poslední či původní příčina (ultimate), jiní 

jsou přesvědčení, že původcem zatvrzení je vždy farao sám (protože zatvrzení 

odporuje Hospodinově spravedlnosti a dobrotě), a jiní zase, že farao své srdce 

zatvrdil nejdřív sám a teprve poté mu ho zatvrdil Hospodin (jako důsledek 

jeho předchozího sebezatvrzení). Pokud se autoři shodnou v tom, že faraona 

zatvrdil Hospodin, shody není vždy dosaženo ani v tom, kdy se to stalo (jestli 

ještě před prvním znamením nebo až po šesté ráně), ani v tom, jak se to stalo 

(zda nějakým přímým zásahem, nebo skrze Hospodinovo slovo, nebo skrze 

rány, nebo skrze vyslyšení proseb a ukončení jednotlivých ran), ani proč se to 

stalo (jestli to byl trest
351

 za jeho jednání s Izraelci, nebo za jeho opakovanou 

neposlušnost, nebo to byl spíše prostředek, jak umožnit poznání Hospodina
352

 – 

faraonovi, nebo Egyptu, nebo Izraeli, nebo i dalším generacím
353

 a příp. i 

dalším národům
354

 skrze oslavení Hospodina a vyprávění o jeho mocných 

činech – nebo všem jmenovaným). Shoda není ani v tom, co to vlastně 

zatvrzení znamená (zda to postihuje spíše faraonovy poznávací, citové či 

                                                 
351

 a tedy motivace spíš minulostí (zatvrzení jako důsledek minulého jednání) 
352

 a tedy motivace spíš budoucností (zatvrzení jako prostředek k dosažení budoucího cíle) 
353

 rozšíření v čase 
354

 rozšíření v prostoru 
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volní vlastnosti, zda mu to v něčem brání nebo ho to naopak k něčemu nutí či 

mu to spíše umožňuje něco, na co by si jinak netroufl).  

Jak je možné, že rozdíly mezi jednotlivými autory jsou tak veliké? 

Domnívám se, že v tom hraje roli více faktorů, a jedním z nich jsou 

nepřesnosti při překladu. Tak např. někteří autoři vycházejí ze starších 

překladů, které jednak nedostatečně rozlišovaly mezi jednotlivými hebrejskými 

slovesy (a „zatvrdit srdce“ nebo „posílit srdce“, to zní opravdu úplně jinak) či 

jejich kmeny (a tak někdy naznačovaly změnu stavu tam, kde šlo spíše o popis 

stavu, příp. pasivem mohly nepřímo naznačovat, že původcem změny je 

Hospodin), jednak byly na některých místech zcela chybné (např. záměna 

subjektu). 

Dále text nedává na úplně všechny otázky zcela jasnou a jednoznačnou 

odpověď – např. kdy přesně začal faraonovo srdce ovlivňovat Hospodin a 

jakým způsobem to dělal (zda přímo nebo nepřímo, prostřednictvím řeči, 

znamení či svou ochotou vyslýchat faraonovy prosby), příp. jaké to mělo 

(kromě obvyklé neposlušnosti) důsledky (Mohl farao změnit své rozhodnutí? A 

jestli ano, za jakých podmínek?) – zde je třeba hlavně pozorně sledovat 

kontext. A na některé otázky dává text naopak více odpovědí a je třeba 

neomezovat se předem na jedinou z nich. 

Dalším důvodem rozdílů mezi autory jsou podle mého názoru i jejich 

rozdílné osobnostní předpoklady (nakolik je pro ně důležité racionální 

porozumění a nakolik v jejiich prožívání převažují spíše iracionální momenty) 

a v neposlední řadě také jejich teologická pozice, s podstatnými rozdíly v 

jejich antropologii i teologii v užším smyslu (přesvědčení o tom, že člověk má 

či nemá svobodnou vůli, důraz na Boží svrchovanost a nepochopitelnost 

apod.). Nápadné je, jak ve vzájemných diskusích dochází někdy k 

vyhraňování vlastních stanovisek až k etrémním pozicím (např. u Augustina 

zpočátku důraz na svobodnou vůli v polemikách s manichejci oproti 

zdůrazňování Boží neodolatelné milosti v polemikách s pelagiány a také 

dvojího předurčení). O to víc je potřeba pečlivě a s pokorou naslouchat jak 

Boží řeči v Písmu, tak sobě navzájem. 
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Závěr 

 

Na základě lexikální, gramatické a narativní analýzy textu Ex 1–15 se 

zvláštním zaměřením na výroky vztahující se k „zatvrzení“ či jiným změnám 

faraonova srdce (resp. i srdcí jeho služebníků a dalších Egypťanů) a na základě 

studia dějin exegeze tohoto textu se domnívám, že některá nedorozumění ve 

výkladu těchto obtížných míst vznikla díky nepřesnostem při překladu a že je 

tedy třeba při překladu dbát na co nejpřesnější vyjádření, o což usiluje většina 

dnešních komentářů. Domnívám se, že je třeba při překladu zohlednit význam 

původních hebrejských sloves (i když je jejich význam v něčem podobný, 

vyjadřují minimálně odlišné nuance) a význam jednotlivých kmenů těchto 

sloves (rozlišovat mezi popisem stavu a změnou stavu). Dále je důležité 

pečlivě sledovat, kdo je subjektem věty, v jakém kontextu dochází ke změnám 

stavu faraonova srdce a k jakým důsledkům tyto změny vedou.  

Poté, co jsem se snažila řídit se těmito vodítky, pokusím se odpovědět na 

otázky položené v úvodu této práce. 

Co znamená „zatvrdit srdce“? Skutečně to znamená, že farao nemohl 

poslechnout? 

Pokud vezmeme vážně původní význam hebrejských sloves, jedná se hned o 

několik významů: 

1/ „posílit srdce“ podle mého názoru neznamená přímo utvrdit člověka v 

jeho rozhodnutí, znemožnit mu změnu rozhodnutí (to podle mého názoru 

potvrzuje i kontext), ale znamená to dát člověku sílu či odvahu, aby nepodlehl 

nátlaku a mohl se rozhodovat v souladu s vlastním přesvědčením 

2/ „upevnit či utvrdit srdce“ podle mého názoru neznamená učinit člověka 

tvrdým či tvrdohlavým (takový byl farao už od počátku), ale učinit ho odolným 

vůči nátlaku 

3/ „učinit srdce těžkým“ podle mého názoru znamená učinit rozhodování 

člověka stabilním, nesnadno pohyblivým 

Všechny tři významy se podle mého názoru týkají vůle (rozhodování a 

realizace rozhodnutí) a kontext ukazuje, že tato vůle není zcela nesvobodná (i 

když není – jako u každého člověka – ani úplně svobodná); na faraonovu vůli 

Hospodin po celou dobu apeluje a nakonec ho také ke správnému rozhodnutí 

donutí (když nesouhlasí dobrovolně), i když byl už několikrát „zatvrzen“. 

Zatvrdil faraona skutečně Hospodin? A jestli ano, byl to jen on? 

Pokud vezmeme vážně, že Hospodin je subjektem výroků o „zatvrzení“, 

můžeme to potvrdit, ale podle mého názoru ve výše uvedených významech. To 

ovšem neznamená, že by Hospodin musel být jediným původcem faraonova 

„zatvrzení“ – i když Hospodin nemluví explicitně o tom, že se farao sám 

„zatvrdí“, také to nijak nepopírá, takže snad můžeme vzít vážně slova 
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vypravěče, že to byl i farao, kdo zatvrdil své srdce – a dokonce že to byl 

nejdřív on. 

Kdy to Hospodin udělal? 

Pokud vezmeme vážně vyjádření vypravěče, pravděpodobně to bylo poprvé 

až po šesté ráně (9,12); v. 10,1 může vyjadřovat jiný aspekt „zatvrzení“ než v. 

9,12 (posílení) – upevnění faraonovy pozice tím, že dosáhl svého. 

Proč to udělal? Jaké to mělo příčiny, příp. cíle? 

Hospodinovy řeči nabízejí hned několik vysvětlení, proč Hospodin sáhl k 

řešení, které bylo zdlouhavější – i když text explicitně mluví spíše o poznání 

Hospodinovy moci (skrze jeho mocné činy), implicitně toto poznání zahrnuje i 

další Hospodinovy atributy – jeho soucit s trpícími, jeho ohledy vůči jeho 

bezmocnému nepříteli, jeho trpělivost, spravedlnost a další. Zatímco „rány“ 

spíše nutí (a nakonec donutí), jeho milost vede faraona spíše k zatvrzení. 

Jak to udělal? 

Něco jsem již právě naznačila – skrze své milostivé a trpělivé jednání, 

nepřímo, snad lze říct i neúmyslně – ve smyslu, že to nebyl cíl, ale vedlejší 

účinek. To ovšem nevysvětluje všechno – jak posílil Hospodin faraona, když 

byli jeho kouzelníci bezmocní nebo když se farao vrhal doprostřed moře? 

Nevím. 

A zatvrzuje Bůh i jiné lidi? Může se to snad stát i mně? A můžu tomu 

nějak zabránit? 

Ano, Písmo skutečně mluví i o tom, že zatvrzuje jiné lidi – ale to 

neznamená, že to dělá bezdůvodně, nebo dokonce rád. Spíše je třeba vzít vážně 

jeho varování: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve 

vzdoru!“ (Žd 3,15 ČEP), příp. „Proč byste měli zatvrdit svá srdce, jako je 

zatvrdili Egypťané a faraon?“ (1S 6,6 ČSP). 

A jaký je Bůh, který dělá takové věci? Je nejen mocný a svrchovaný, ale 

také dobrý a spravedlivý? Můžu mu porozumět? A můžu mu důvěřovat, 

nebo se ho mám spíš bát? 

Pokud je můj výklad správný, doufám, že se mi podařilo ukázat, že není 

třeba mít strach z nevypočitatelného, svévolného, zlomyslného Boha, který by 

bezdůvodně trápil faraona, a dokonce i svůj vyvolený lid. To ovšem vůbec 

neznamená, že bychom před ním neměli mít bázeň a neměli ho brát vážně. 

Příběh vysvobození Božího lidu i příběh „zatvrzení“ faraona nám ukazuje, že i 

když Bůh není zcela nepochopitelný, i když je dobrý, laskavý a trpělivý, je 

zároveň přísný a spravedlivý. „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a 

milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje 

milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; 

avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích 

do třetího a čtvrtého pokolení“ (Ex 34,6–7).  
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