EGYPTSKÉ RÁNY 4.ČÁST
- Předpověď poslední
rány
- Odměna pro Izraelce
- Tvrdost srdce
Desátá rána – zabití
prvorozených,
biblická ilustrace

EXODUS 11 EGYPTSKÉ RÁNY
Exodus 11:1 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt;
potom vás odsud propustí. Nejenže vás zcela propustí, rázně vás odsud vyžene.
2 Nyní domluv lidu, ať si každý muž vyžádá od svého souseda a každá žena od své sousedky
stříbrné a zlaté předměty.
3 A Hospodin dal lidu přízeň v očích Egypťanů. Také Mojžíš byl velmi významným mužem v
egyptské zemi, v očích faraonových otroků i v očích lidu.
4 Mojžíš řekl: Toto praví Hospodin: Kolem půlnoci vyjdu doprostřed Egypta
5 a všechno prvorozené v egyptské zemi zemře. Od prvorozeného syna faraona, který sedí
na svém trůnu, až do prvorozeného syna služky, která je za ručním mlýnkem; také všechno
prvorozené z dobytka.
6 A nastane veliký křik po celé egyptské zemi, že jemu podobného ještě nebylo a již nebude.
7 Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes nenaostří svůj jazyk, proti člověku ani zvířeti, abyste
poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi Egyptem a Izraelem.
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EXODUS 11 EGYPTSKÉ RÁNY
8 Ale všichni tito tvoji otroci sestoupí ke mně a budou se mi klanět se slovy: Vyjdi ty i všechen
lid, který chodí ve tvých šlépějích. Potom vyjdu. Nato vyšel od faraona s planoucím hněvem.
9 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Farao vás neposlechne, aby se mé divy rozmnožily v egyptské
zemi.
10 Mojžíš a Áron tedy učinili všechny tyto divy před faraonem, ale Hospodin posilnil faraonovo
srdce, takže nepropustil syny Izraele ze své země.
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2) ZASTÁNCE VDOV A SIROTKŮ
Vidíme, že Bůh se svého lidu zastal, že mohli vidět Boží
péči o ně! To platí i pro nás, on se zastává svého lidu i
dnes.
- Deuteronomium 10:18 zjednává právo sirotkovi a
vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv.
- Žalmy 10:17 Hospodine, touhu pokorných jsi
vyslyšel. Upevníš jim srdce, popřeješ jim
sluchu,18 abys zjednal právo sirotkovi a
utlačenému. Člověk ze země je už nebude děsit.
- Žalmy 68:6 Bůh ve svém svatém příbytku je otcem
sirotkům a ochráncem vdov.
- Žalmy 146:9 Hospodin chrání cizince, podpírá
sirotka a vdovu, maří však cestu ničemů.
- Jan 14:18 Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k
vám.
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Poslední rozhovor s
faraonem, biblická
ilustrace

3) ZASTÁNÍ PRO IZRAEL
2 Nyní domluv lidu, ať si každý muž vyžádá od svého souseda a každá žena od své sousedky
stříbrné a zlaté předměty. 3 A Hospodin dal lidu přízeň v očích Egypťanů. ….
Nedostávali mzdu, žili velmi nuzně, ale nyní se jich Bůh zastal. Tímto dostali náhradu za škodu,
když je Egypťané nemilosrdně vykořisťovali.
Všimněme si ale, že Egypťané jim je ochotně dávali – Hospodin způsobil přízeň.

Kdo by byl ochoten dát své šperky lidem, kterými opovrhovali. Je to podobné, jako kdyby k
vám někdo přišel a vy byste mu dali rodinné šperky. Asi bychom mu je nedali !
Proč byli ochotni jim to dát? Protože uviděli, že Izraelci jsou velmi důležití, Egypťané si je chtějí
naklonit, aby už neprožívali těžké rány. Chceme si naklonit důležité lidi (starostu, doktora,
soudce, právníka, ….) a Izraelci se stali důležití, Bůh to proměnil!
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3) ZASTÁNÍ PRO IZRAEL
7 Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes
nenaostří svůj jazyk, proti člověku ani zvířeti,
abyste poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi
Egyptem a Izraelem.
Nikdo vám nebude nic vyčítat, ani pes na vás
nezaštěká, nikdo se neodváží proti vám
promluvit jediné křivé slovo, zvýšit na vás hlas.
Naostřit jazyk = promluvit ostře
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Faraon vyhání Mojžíše (Ex10:11) , biblická ilustrace

4) MOJŽÍŠ
3 A Hospodin dal lidu přízeň v očích Egypťanů. Také
Mojžíš byl velmi významným mužem v egyptské zemi, v
očích faraonových otroků i v očích lidu.
Během egyptských ran vidíme i proměnu Mojžíše – už
nemluví s faraonem jen jeho poddaný, kterému může
vladař rozkazovat, nýbrž služebník Boží, který v autoritě
předkládá poraženému protivníkovi požadavky svého
Pána.
Pro Egypťany byl Mojžíš významnější než jejich faraon –
velmi významný muž. Bůh ho vyvýšil, každý v Egyptě o
něm mluvil.

Mojžíš se nebojí faraona, je si jistý, že Bůh je s ním, Mojžíš
byl poslední z posledních, byl zapomenutý v Midjánu,
nic neměl, jakýsi pastevec ovcí svého tchána.
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Faraon vyhání Mojžíše (Ex10:11) , biblická
ilustrace

4) MOJŽÍŠ
Exodus 2:14 Ten odpověděl: Kdo tě ustanovil vládcem a
soudcem nad námi?
Bůh ho ustanovil – teď byl vládcem a soudcem, tehdy ho
Izraelci nepřijali, teď ho přijali nejen Izraelci, ale uznávali to i
Egypťané.
1 Petrův 5:6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás
povýšil v příhodný čas.
Žalmy 75:8 …. ale Bůh bude soudit. Jednoho ponižuje a
druhého povyšuje.
Mojžíš také viděl odpověď na své modlitby, vždy se
intenzivně modlil, aby pohroma přestala.
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James Tissot, Mojžíš

5) OHLÁŠENÍ 10. RÁNY
4 Mojžíš řekl: Toto praví Hospodin: Kolem půlnoci
vyjdu doprostřed Egypta 5 a všechno prvorozené
v egyptské zemi zemře. Od prvorozeného syna
faraona, který sedí na svém trůnu, až do
prvorozeného syna služky, která je za ručním
mlýnkem; také všechno prvorozené z dobytka.
6 A nastane veliký křik po celé egyptské zemi, že
jemu podobného ještě nebylo a již nebude.
To byla odplata za to, co Egypťané dělali
Izraelcům – že jim zabíjeli nově narozené syny tím,
že je házeli do Nilu.
Mojžíš byl zachráněn z Nilu, ale mnoho jiných
chlapců bylo zabito rukou Egypťanů.
Takové věci nikdy nemůže nechat Bůh bez trestu!
Potraty (zabíjení nevinných dětí také Bůh nenechá
bez trestu).
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Joseph Mallord William Turner,
10. egyptská rána

5) OHLÁŠENÍ 10. RÁNY
Služky, které melou ručním
mlýnkem, byly ty nejníže
postavené otrokyně, byla to ta
nejhorší práce. Nikdo nebude
ušetřen.
Smrt prvorozeného dosvědčuje,
že farao je zbaven vší své moci.
Nepřináší už Egyptu požehnání,
nýbrž zkázu a smrt.
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Joseph Mallord William Turner,
10. egyptská rána

6) REAKCE FARAONA
Co řekl faraon na to, když Mojžíš ohlásil
poslední ránu?
- Šlo mu přece o život svého prvorozeného
syna, vždyť svého syna musel mít rád!
Prvorození synové byli vychováváni jinak
než druhorození, už od dětství jim říkali – ty
budeš panovník, ty budeš vládnout!
- Šlo přece o syny jeho přátel a služebníků!
- Nejspíše nevěřil, že by se mu něco
takového mohlo stát.
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Faraon ve filmu Exodus: Bohové a králové

7) TVRDOST SRDCE
Ohlášení poslední rány faraonem neotřese, vladař nezměnil své
rozhodnutí.
To nám ukazuje na podstatu Satana – jemu na nás nezáleží, klidně
nechá zabít i ty, kteří mu slouží.

Ukazuje se zde, jaký faraon a tedy i Ďábel opravdu je – neprosto
nelítostný a ve vzpouře proti Bohu.
Tento zatvrzelý postoj vůbec Mojžíš nechápe – proč je pořád tak
zatvrzelý, vždyť všem ubližuje!!!

Pokud i my máme stále zatvrzelé postoje, můžeme tím ničit své
rodiny! Můžeme tím zničit svou budoucnost!
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Kamenné srdce, ilustrační
foto

8) HNĚV MOJŽÍŠE
8 ….. Nato vyšel od faraona s planoucím hněvem.
Mojžíš se velmi hněval (planoucí hněv) a nejspíše byl i hluboce
zarmoucen postojem faraona, protože nebylo možné se s faraonem
domluvit. Přitom Mojžíš byl již velmi pokojný člověk.

Tento postoj vidíme např. u náboženských lidí, ti dovedou být velmi tvrdí
(např. Jidáš) nebo:
Marek 3:1 Vstoupil opět do synagogy. A byl tam člověk, který měl
odumřelou ruku. 2 Pozorně jej sledovali, zda ho v sobotu uzdraví, aby jej
obžalovali. 3 A on tomu člověku s odumřelou rukou řekl: „Postav se
doprostřed.“ 4 A jim řekl: „Je v sobotu dovoleno učinit dobře, nebo zle,
duši zachránit, nebo zahubit?“ Ale oni mlčeli. 5 Rozhněvaně se po nich
rozhlédl a hluboce zarmoucen nad tvrdostí jejich srdce řekl tomu
člověku: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji, a jeho ruka byla uzdravena.
6 Když farizeové vyšli, hned se s herodiány proti němu radili, jak by ho
zahubili.
James Tissot, Mojžíš
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9) NEZATVRZUJME SRDCE
Bible nás na více místech vyzývá, abychom nezatvrzovali své srdce, tvrdý postoj faraona zničil Egypt,
náš tvrdý postoj může ničit nás samotných, rodiny, společenství, zabít budoucnost (syn faraona byl
budoucnost)…:
Židům 3:6 Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce
pevnou důvěru a chloubu naděje. 7 Proto, jak praví Duch Svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
8 nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dni pokušení v pustině, 9 kdy mě pokoušeli vaši
otcové tím, že mě zkoušeli, a viděli mé skutky 10 po čtyřicet let. Proto jsem se na toto pokolení
rozhněval a řekl jsem: Stále bloudí srdcem; oni nepoznali mé cesty. 11 Jak jsem přísahal ve svém hněvu:
Jistě nevejdou do mého odpočinutí.‘ 12 Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné
srdce, takže by odpadl od živého Boha, 13 a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká
Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. 14 Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten
původ jistoty zachováme pevný až do konce. 15 Když se říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení‘,
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9) NEZATVRZUJME SRDCE
Můžeme vidět mnoho zázraků podobně jako faraon a stejně nezměnit své postoje.
Bůh nechtěl faraona a Egypt zničit, ale faraon měl špatný pohled na Boha, stále si připadal, že on je
někdo výjimečný. Špatné postoje a pýcha ničí společnost, pyšný člověk si dělá, co chce a myslí si, že
nikdo na něj nemůže. Špatný pohled na Boha nás může zničit.
- Přísloví 15:25 Hospodin strhne dům pyšných, avšak upevní mezník vdovy.
- Přísloví 29:23 Člověka poníží jeho pýcha, ale ponížený duch získá slávu.
- Jakubův 4:6 Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost.‘
- 1 Petrův 5:5 Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému,
neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘
Cesta ponížení je cesta vzhůru ! Aby nás Bůh mohl povýšit, musíme nejprve přijmout, když nás vede
cestou ponížení !
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9) NEZATVRZUJME SRDCE
Filipským 2:5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 6 Ačkoli byl ve způsobu Božím,
nelpěl na tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se
podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, 8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti
na kříži.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Byl Bohem – měl autoritu
Stal se člověkem
Stal se služebníkem
Byl odsouzen jako zločinec
Byl mučen
Prožil velká muka, učedníci ho opustili
Potupně umírá na kříži

9 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, 10 aby se ve jménu
Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, 11 a k slávě Boha Otce aby každý
jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Aby ho Bůh mohl povýšit, musel nejprve přijmout cestu ponížení ! Právě v ponížení nemáme zatvrzovat
své srdce!
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10) TMA
4 Mojžíš řekl: Toto praví Hospodin: Kolem půlnoci vyjdu doprostřed Egypta
Septuaginta (řecký překlad SZ) zmiňuje kromě u 9.rány kromě tmy i vichřici. Někteří se díky tomu
domnívají, že to byla písečná bouře, které způsobuje tmu.
Podobně jako zmíněná 9. rána, kdy byla tma tři dny i teď je ohlášená rána, která souvisí s tmou.
Stane se vám to ve tmě – tedy vy nemáte žádné světlo, ti bohové, které uctíváte, jsou jen tma.
Ukazuje to také na to, že kdyby bylo Ďáblu dovoleno zabít všechny lidi, hned by to udělal.
Faraon je tmou – ne světlem, on ničí Egypt, teď už to každý viděl!
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11) OTÁZKY
- Čím můžeme zatvrdit své srdce?
- Jak reagujete na ponížení?
- Můžeme se hněvat, je to správné se hněvat? Kdy ano a
kdy ne?
- Proč byl faraon tak neoblomný i když tím mohl zničit svou
rodinu?
- Můžete uvést praktický příklad, kdy se vás Bůh zastal?
- Okolo sebe můžeme vidět duchovní temnotu, co s tím
můžeme dělat?
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