EGYPTSKÉ RÁNY 3.ČÁST
- Kobylky
- Temnota
- Poslední rozhovor
- Lsti faraona
Nejhorší záplava
kobylek v Argentině
za posledních 60 let
(2016).

EXODUS 10 EGYPTSKÉ RÁNY
Exodus 10:1 Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k faraonovi, protože já jsem zatvrdil srdce jeho i srdce
jeho otroků, abych před ním učinil tato svá znamení
2 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.
3 Mojžíš a Áron přišli k faraonovi a řekli mu: Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Jak dlouho
budeš odmítat se přede mnou pokořit? Propusť můj lid, ať mi slouží.
4 Jestliže se však budeš zdráhat propustit můj lid, hle, zítra přivedu kobylky na tvé území.
5 Přikryjí povrch země, takže nebude možno zemi ani spatřit. Sežerou zbytek, který vyvázl,
který vám zůstal po krupobití, sežerou všechny stromy, které vám vyrážejí na poli.
6 Také naplní tvé domy a domy všech tvých otroků, domy všech Egypťanů tak, jak to nezažili
tvoji otcové ani otcové tvých otců od doby, kdy byli na zemi, až do tohoto dne. Potom se
obrátil a odešel od faraona.
7 Faraonovi otroci mu řekli: Jak dlouho nám ten člověk bude ostnem? Propusť ty lidi, ať slouží
Hospodinu, svému Bohu. Což ještě nechápeš, že Egypt hyne?
8 Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraonovi a on jim řekl: Jděte, služte Hospodinu, svému
Bohu. Kdo všechno má jít?
9 Mojžíš odpověděl: Půjdeme se svými mladými i starými; půjdeme se svými syny i dcerami, se
svým bravem i skotem, protože máme svátek Hospodinův.
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10 Farao jim odpověděl: Hospodin bude s vámi tak, jako vás propustím s vašimi dětmi.
Prohlédněte, to jste si předsevzali zlou věc.
11 Ne tak! Jen jděte vy muži a služte Hospodinu. Vždyť o to jste usilovali! Nato je vyhnali od
faraona. 12 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku nad egyptskou zemi po kobylkách, aby
přitáhly na egyptskou zemi a sežraly všechnu zemskou zeleň, všechno, co zůstalo po krupobití.
13 Mojžíš tedy vztáhl svou hůl nad egyptskou zemi a Hospodin vedl východní vítr na zemi celý
ten den a celou noc. Když nastalo ráno, východní vítr přinesl kobylky.
14 Kobylky vytáhly na celou egyptskou zemi a usadily se na celém egyptském území. Bylo to
hrozně tíživé. Před tím nebyla taková záplava kobylek jako tato, ani po ní už taková nebude.
15 Pokryly povrch celé země, takže země ztemněla, a sežraly všechnu zemskou zeleň a
všechno ovoce na stromech, které zbylo po krupobití. Nezůstalo nic zeleného na stromech a
nic ze zeleně na poli v celé egyptské zemi.
16 Farao rychle zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu, a
proti vám! 17 Proto sejměte prosím ještě tentokrát můj hřích a proste Hospodina, svého Boha,
aby odvrátil ode mne aspoň toto umírání.
18 Mojžíš odešel od faraona a naléhavě prosil Hospodina.
19 A Hospodin změnil vítr na velmi silný západní vítr, odnesl kobylky a vehnal je do
Rákosového moře. Na celém egyptském území nezůstala ani jediná kobylka.

10-1B/10

EXODUS 10 EGYPTSKÉ RÁNY
20 Ale Hospodin posilnil faraonovo srdce a on syny Izraele nepropustil.
21 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Vztáhni ruku k nebi a nastane temnota v egyptské zemi,
temnota, kterou lze cítit.
22 Mojžíš tedy vztáhl ruku k nebi a na tři dny nastala nejtemnější temnota v celé egyptské
zemi. 23 Neviděli jeden druhého a nikdo tři dny nevyšel ze svého místa, avšak všichni synové
Izraele měli světlo ve svých sídlištích.
24 Farao zavolal Mojžíše a řekl: Jděte, služte Hospodinu, pouze svůj brav a skot ponechejte
zde. Také vaše děti půjdou s vámi.
25 Mojžíš však odpověděl: Ty sám nám dáš s sebou oběti a zápaly, abychom je připravili
Hospodinu, svému Bohu?
26 I náš dobytek půjde s námi. Nezůstane tu ani pazneht, protože z toho vezmeme, abychom
sloužili Hospodinu, svému Bohu. My nevíme, čím budeme sloužit Hospodinu, dokud tam
nepřijdeme.
27 Nato Hospodin posilnil faraonovo srdce a on je nechtěl propustit.
28 Tedy farao mu řekl: Jdi ode mne! Dávej si pozor, abys už nespatřil mou tvář, protože v den,
kdy spatříš mou tvář, zemřeš.
29 Mojžíš odpověděl: Jak jsi řekl. Už více nespatřím tvou tvář.
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2) ZNAMENÍ PRO IZRAEL
Exodus 10:1 Hospodin řekl Mojžíšovi: Jdi k faraonovi, protože já jsem zatvrdil srdce jeho i srdce jeho
otroků, abych před ním učinil tato svá znamení
2 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.
Bůh si používá zlo k tomu, aby se na tom oslavil. Tyto události si měli Izraelci zapamatovat a předávat
dalším generacím – proč? Aby si připomínali, jak Bůh jedná, aby uvěřili, že takto může jednat i v jejich
generaci.
Bůh chce takto jednat v každé generaci
a hledá ty, kteří by mu byli vydaní jako Mojžíš
– dělal vše, co mu Bůh říkal.
Kobylky, biblická ilustrace
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Izraelci si měli připomínat tyto události:

Příkladem je Gedeon. Soudců 6:12 Hospodinův anděl
se mu ukázal a řekl mu: Hospodin s tebou, udatný
hrdino. 13 Nato mu Gedeón odpověděl: Dovol, můj
pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom
postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho
obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši
otcové, když říkali: Cožpak nás Hospodin nevyvedl z
Egypta? Jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do
ruky Midjánců. 14 Hospodin se k němu obrátil a řekl: Jdi
v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midjánců. Což
jsem tě neposlal?
Možná si připadáme stejně nepatrně jako Gedeon,
jako Izraelci v Egyptě, ale i nás si Bůh chce použít pro
své plány.
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Sbírka Philipa Medhursta, temnota,
biblická ilustrace

3) SLUŽEBNÍCI FARAONA
7 Faraonovi otroci mu řekli: Jak dlouho
nám ten člověk bude ostnem? Propusť ty
lidi, ať slouží Hospodinu, svému Bohu. Což
ještě nechápeš, že Egypt hyne?
Někdy můžeme být zatvrzelí a nevidět
realitu, proto potřebujeme i druhé, aby
nám pomohli vidět.
Služebníci faraona měli také zatvrzelá
srdce (ve verši 1 této kapitoly se to uvádí),
ale přesto viděli víc než faraon.
Viděli, že pokud faraon nezmění názor,
bude to konec Egypta!
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Sbírka Philipa Medhursta, temnota, biblická ilustrace

4) KOBYLKY
14 Kobylky vytáhly na celou egyptskou zemi a usadily se na celém egyptském území. Bylo to hrozně
tíživé. Před tím nebyla taková záplava kobylek jako tato, ani po ní už taková nebude.
15 Pokryly povrch celé země, takže země ztemněla, a sežraly všechnu zemskou zeleň a všechno ovoce
na stromech, které zbylo po krupobití. Nezůstalo nic zeleného na stromech a nic ze zeleně na poli v
celé egyptské zemi.
Žalmy 105:34 Přikázal a přitáhly kobylky jelek, kobylky arbe bezpočtu. 35 Sežraly veškerou zeleň v jejich
zemi, sežraly plody půdy.
Záplava kobylek Madagaskar
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4) KOBYLKY
Kobylky si Bůh často používá k Božím soudům:

Deuteronomium 28:15 I stane se, jestliže neuposlechneš
Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho
příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou
všechny tyto kletby a dostihnou tě. …. 38 Přineseš na pole
mnoho semene, ale sklidíš málo, protože to sežerou kobylky.
Jóel 1:4 Zbytek po kobylkách gázám sežraly kobylky arbe,
zbytek po kobylkách arbe sežraly kobylky jelek, zbytek po
kobylkách jelek sežraly kobylky chasíl. …. 14 Nachystejte půst,
svolejte shromáždění, shromážděte starší a všechny obyvatele
země do domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k
Hospodinu o pomoc.

10-4B/10

Přemnožené pouštní kobylky na
jihu Izraele (2013)

4) KOBYLKY
- Kobylky se mohou přemnožit po
vydatných deštích, jsou známé
případy, kdy tyto roje měly 20-40
miliónů kobylek na km2.
- Dolní Egypt má cca 20.000 km2, takže
kobylek mohlo být až 800 miliard.
- Kobylky jsou schopné uletět až 400 km
za den, za den sežere cca 2 gramy
potravy
- Obrovský roj kobylek, který přikryl celý
Egypt tedy sežral za den stejné
množství potravy jako 30 miliónů lidí.
- Jsou považovány za jeden z
nejhorších škůdců na světě.
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Záplava kobylek, Harare Zimbabwe, 4/2016

5) POSTOJ FARAONA
Faraon nikdy nechtěl Izraelce propustit, po tlakem vždy slíbil, že
propustí, ale stále a stále lhal
1.setkání Exodus 5:17 On odpověděl: Jste lenoši líní! Proto říkáte:
Pojďme obětovat Hospodinu!
2. setkání, když před jeho očima byla voda proměněna v krev
Exodus 7:23 Farao se obrátil a odešel domů, a nepřiložil srdce ani Mojžíš a Áron u faraona,
James Tissot
k tomu.
3. setkání, když byly žáby všude – Exodus 8:4 Farao zavolal
Mojžíše a Árona a řekl: Proste Hospodina, aby mě a můj lid zbavil
žab. Pak propustím lid, aby obětovali Hospodinu. …..
4. Setkání, když zemi postihly komáři a Mojžíš faraonovi řekl o
mouchách – faraon nereagoval
5.setkání, když zemi postihly mouchy Exodus 8:24 Farao tedy řekl:
Já vás propustím, abyste v pustině obětovali Hospodinu, svému
Bohu, jen nechoďte příliš daleko. Proste za mne.
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6.setkání – když nepropustíš Izrael přijde mor na zvířata
7.setkání – rozhazovali saze před faraonem a začaly hnisavé
neštovice
8.setkání – ohlášení krupobití
9.setkání – po krupobití Exodus 9:27 Farao si dal zavolat Mojžíše a
Árona a řekl jim: Tentokrát jsem zhřešil. ….Propustím vás,
Mojžíš a Áron u faraona,
nebudete tu déle zůstávat.
James Tissot
10.setkání – ohlášení kobylek, Exodus 10:8 Mojžíš a Áron byli
přivedeni zpět k faraonovi a on jim řekl: Jděte, služte Hospodinu,
svému Bohu. Kdo všechno má jít?
11.setkání – po kobylkách Exodus 10:16 Farao rychle zavolal
Mojžíše a Árona a řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu,
a proti vám! …
12.Setkání – po 3 dnech temnoty Exodus 10:24 Farao zavolal
Mojžíše a řekl: Jděte, služte Hospodinu, pouze svůj brav a skot
ponechejte zde. Také vaše děti půjdou s vámi.
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5) POSTOJ FARAONA
Faraon nikdy nechtěl Izraelce propustit, po tlakem
vždy slíbil, že propustí, ale stále a stále lhal
Minimálně 5x jim výslovně slíbil, že je propustí, ale nikdy
to nesplnil.
Faraon je předobrazem toho, jak jedná Ďábel - Jan
8:44 Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého
otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze
svého vlastního, protože je lhář a otec lži.
Vždy tam byl nějaký háček – propustím vás, ale
obětujte tady v zemi, jděte bez dětí, jděte bez zvířat,
….
Ďábel nám dává myšlenky, ale neřekne celou pravdu,
neřekne, co vás to bude stát.
Př. změna pohlaví, …..
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Temnota, Gustave Dore
(1832-1883)

6) POSTOJ MOJŽÍŠE
- Faraon dával různé návrhy a možná se některé zdály být
přijatelné, ale Mojžíš by musel přijmout kompromis.
- Bůh jim jasně řekl, že půjdou všichni a budou obětovat mimo
Egypt
- Faraon jim navrhoval – obětujte zde v zemi, běžte jen muži,
běžte bez dobytka. Pokud by na to přistoupili, měli by velké
problémy.
- Ďábel chce, abychom přistoupili na jeho kompromisy, abychom
ustoupili z toho, co nám říká Bůh, z toho, co pro nám má Bůh.
- Ďábel je chtěl rozdělit, jejich rodiny a takto to dělá stále
Proto musel být Mojžíš velmi pevný, neustoupit ani o milimetr a
musel také rozpoznat, že to je od faraona léčka. 26 I náš dobytek
půjde s námi. Nezůstane tu ani pazneht, protože z toho vezmeme,
abychom sloužili Hospodinu, svému Bohu.
Musíme se učit říkat ne, podobně jako Mojžíš.
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Temnota, Gustave Dore
(1832-1883)

7) TMA
21 Hospodin pak řekl Mojžíšovi:
Vztáhni ruku k nebi a nastane
temnota v egyptské zemi, temnota,
kterou lze cítit.
22 Mojžíš tedy vztáhl ruku k nebi a
na tři dny nastala nejtemnější
temnota v celé egyptské zemi.
23 Neviděli jeden druhého a nikdo
tři dny nevyšel ze svého místa, avšak
všichni synové Izraele měli světlo ve
svých sídlištích.

Jasně zde Bůh ukázal, že má moc i
nad jejich bohem slunce (Re, AtumRe), že on má moc nad světlem.
Faraon měl být pozemským synem
boha slunce Re.
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7) TMA
Matouš 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město
ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod
nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v domě. 16 Tak
ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“
Jan 1:4 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5 A to světlo
ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo
mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života.“
Čím je větší temnota, tím víc může být vidět světlo. Egypťané
se nezajímali o Izraelce, ale teď mohli vidět, kde je světlo, mohli
vidět rozdíl.
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7) TMA
Jan 11:9 Ježíš odpověděl: „Což nemá den
dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá,
protože vidí světlo tohoto světa.
Jan 11:10 Kdo však chodí v noci, klopýtá,
poněvadž v něm není světlo.“
2 Korintským 4:3 Je-li však naše evangelium
zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. 4 Jim,
nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení,
aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista,
jenž je obrazem Božím.

1 Janův 1:5 A toto je zvěst, kterou jsme od
něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a
není v něm žádná tma.
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8) AUTORITA MOJŽÍŠE
Mojžíš měl autoritu nad počasím, nad nemocemi, nad zvířaty a
přírodou.
Podobně je popisována i církev před příchodem Krista:
Zjevení Janovo 11:3 A dám pravomoc svým dvěma svědkům,
a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný
šat.“ 4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před
Pánem země. 5 Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde
oheň a sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí
být takto usmrcen. 6 Tito svědkové mají pravomoc zavřít
nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají
pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli
zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít.
Dle Zach.4 jsou 2 olivy 2 lidé, dle Zj.1 je svícen církev
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9.egypstká rána, James Tissot
(1836-1902)

9) JAK DLOUHO?
3 Mojžíš a Áron přišli k faraonovi a řekli mu: Toto praví
Hospodin, Bůh Hebrejů: Jak dlouho budeš odmítat se přede
mnou pokořit?
Jsme pány svého života jako byl faraon pánem nad Egyptem.
V době Josefa faraon byl ochoten vše svěřit Josefovi a Egypt
vzkvétal. Tento faraon se odmítá pokořit a tím trpí on i celý
Egypt.
Náš život je plně náš, můžeme si dělat, co chceme. Můžeme
říkat – já to zvládnu sám(a)! Když ale se pokoříme před Bohem
a dovolíme Bohu vstoupit do našeho života (nebo do nějaké
oblasti), mnoho získáme.
Bůh se nás ptá: vidím, jak trpíš, co tě trápí, jak dlouho ještě to
chceš nosit sám(a).
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9.egypstká rána, James Tissot
(1836-1902)

10) OTÁZKY
- Věříme, že Bůh může mocně jednat v naší generaci?
- Jsi světlem?
- Stojíme pevně vůči nástrahám Ďábla nebo se
necháváme lapit do jeho sítí?
- Proč je předposlední rána zrovna tma? Nemá to ještě
nějaký hlubší význam?
- Jsme ochotní se nechat přesvědčit a měnit své postoje
nebo názory?
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