EGYPTSKÉ RÁNY 1.ČÁST

- Žáby jsou všude!
- Komáři
- Mouchy

- Postoj faraona

Mouchy, biblická ilustrace

EXODUS 8 ŽÁBY, KOMÁŘI…
Exodus 8:1 Hospodin řekl Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vztáhni ruku se svou holí nad řeky, nad
kanály a nad jezera a vyveď žáby na egyptskou zemi.
2 I vztáhl Áron ruku nad vody Egypta a vystoupily žáby a pokryly egyptskou zemi.
3 I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním a vyvedli žáby na egyptskou zemi.
4 Farao zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Proste Hospodina, aby mě a můj lid zbavil žab. Pak
propustím lid, aby obětovali Hospodinu.
5 Mojžíš řekl faraonovi: Máš přede mnou výsadu určit, na kdy mám za tebe, za tvé otroky a za
tvůj lid prosit, aby byly žáby vyhlazeny od tebe a ze tvých paláců. Zůstanou jen v Nilu.
6 Farao řekl: Na zítra. Mojžíš odpověděl: Stane se podle tvého slova, abys poznal, že není
nikdo jako Hospodin, náš Bůh.
7 Žáby se stáhnou od tebe, od tvých paláců, od tvých otroků a od tvého lidu, zůstanou jen v
Nilu.
8 Mojžíš s Áronem odešel od faraona a Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu kvůli těm žábám,
které na faraona uvedl.
9 Hospodin učinil podle Mojžíšova slova a žáby z domů, z nádvoří a z polí vymřely.
10 Vršili je na hromady a hromady, až celá země páchla.
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EXODUS 8 ŽÁBY, KOMÁŘI…
11 Když farao uviděl, že nastala úleva, zatvrdil své srdce a neuposlechl je, tak jak pověděl
Hospodin.
12 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi a
stanou se z něj komáři po celé egyptské zemi.
13 A učinili tak: Áron vztáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na
dobytku se objevili komáři. Ze všeho prachu na zemi se stali komáři po celé egyptské zemi.
14 I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním, aby vyvedli komáry, ale nedokázali to. A
komáři byli na lidech i na dobytku.
15 Kouzelníci faraonovi řekli: To je prst Boží! Ale faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je,
tak jak pověděl Hospodin.
16 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Časně ráno se postav před faraona, když vychází k vodě, a řekni
mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, ať mi slouží.
17 Jestliže můj lid nepropustíš, hle, pošlu na tebe, na tvé otroky, na tvůj lid a do tvých paláců
mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, dokonce i ta půda, na níž jsou.
18 V ten den oddělím území Gošen, na němž zůstává můj lid. Tam mouchy nebudou, abys
poznal, že já jsem Hospodin uprostřed země.
19 Učiním rozdíl mezi mým lidem a tvým lidem. Zítra nastane toto znamení.
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EXODUS 8 ŽÁBY, KOMÁŘI…
20 A Hospodin učinil tak. Obtížné mouchy přitáhly do faraonova paláce a domu jeho otroků
a na celou egyptskou zemi. Kvůli těm mouchám byla země zničena.
21 Farao povolal Mojžíše a Árona a řekl: Jděte a obětujte svému Bohu zde v zemi.
22 Mojžíš odpověděl: Tak jednat by nebylo správné, protože budeme Hospodinu, našemu
Bohu, obětovat to, co je Egypťanům ohavností; jestliže budeme před jejich očima obětovat
to, co je Egypťanům ohavností, což nás neukamenují?
23 Půjdeme třídenní cestou pustinou a budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, tak, jak
nám řekl.
24 Farao tedy řekl: Já vás propustím, abyste v pustině obětovali Hospodinu, svému Bohu, jen
nechoďte příliš daleko. Proste za mne.
25 Mojžíš odpověděl: Když od tebe odejdu, budu prosit Hospodina a zítra mouchy od
faraona, od jeho otroků a od jeho lidu odletí. Jen ať nás farao znovu nepodvede, aby
nepropustil lid obětovat Hospodinu.
26 Pak Mojžíš odešel od faraona a naléhavě prosil Hospodina.
27 Hospodin pak učinil podle Mojžíšova slova a mouchy od faraona, od jeho otroků a od jeho
lidu odletěly, nezůstala ani jedna.
28 Ale farao i tentokrát zatvrdil své srdce a nepropustil lid.
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2) SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI
Galatským 6:7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje,
to také sklidí. 8 Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro
Ducha, z Ducha sklidí život věčný. 9 V činění dobra neochabujme;
nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 10 Tak tedy dokud máme čas,
čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.
Faraon je vysmíval Bohu, toho vašeho Boha neznám ! Připadal si nedoknutelný
a jistý tím, že ho nikdo nemůže ohrozit.
Když viděl bídu Izraelců, tak jim nepomohl, ale ještě jim přidal.
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Rozsíváme toto?
lásku
radost
pokoj
trpělivost
laskavost
dobrotu
věrnost
mírnost
sebeovládání

3) KARTA SE OBRACÍ
Egypťané nepomohli (alespoň o tom nečteme) Izraelcům, když
měli problémy, faraon a jeho služebníci pohrdali Izraelci.
Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní
však obývají pustinu. (Ž 68:6-7).
Nyní se ale vše obrací – Izraelci najednou mají klid, nemusí dělat
otrockou práci, protože Egypťané mají vlastních starostí nad
hlavu, jejich domácnosti už nejsou tak bezstarostné, plné
pohody.
Izraelci si nyní mohou odpočinout, najednou mohou vidět Boží
zastání. Egypťané už nestaví paláce a nepotřebují cihly

08-3/12

Mnoho žab, ilustrační foto

4) EGYPTSKÉ RÁNY
Egyptské rány:
1) Voda proměněna v krev – to se ještě faraona moc
nedotýkalo, jeho služebníci mu sehnali nějakou vodu, možná
se jen tak 1-2 dny nekoupal
2) Žáby
3) Komáři
4) Mouchy
Ale tyto rány 2-4 už se velmi dotkly faraona, byl to vstup do jejich
soukromí, vpád do jejich pohody a klidu.
Ex.7:28 Nil se bude hemžit žábami. Vylezou a proniknou do tvého
paláce, do tvé ložnice a na tvé lůžko; do domů tvých otroků a
tvého lidu, do tvých pecí i do tvých díží. 29 Po tobě, po tvém lidu
a po všech tvých otrocích polezou žáby.

08-4/12

Žáby, ilustrační foto

5) REAKCE FARAONA
4 Farao zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Proste Hospodina, aby mě a můj
lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětovali Hospodinu.
Zde vidíme, že hned druhá rána se faraona osobně dotkla (kdo by taky
chtěl, aby po něm lezla žába :)
Najednou říká – proste Hospodina, ale předtím říkal – Hospodina neznám
a Izraele nepropustím.
Připadali si jako nedoknutelní a najednou si Bůh použije malá zvířátka a je
vše jinak, už si nejsou tak sebejistí.
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Žáby, ilustrační foto

6) PROČ ZROVNA ŽÁBY?
Pohroma vychází také z Nilu, byly v této řece v hojném počtu a
občas se stávalo, že se přemnožily.
Egypťané viděli v žábách symbol bujného růstu a ztělesnění
životodárné síly.
Takže když Božím zásahem všechny uhynuly, tak to byla pro
Egypťany velmi zlověstná pohroma – Božím zásahem může
všechna životní energie a bujný růst skončit zlověstnou
pohromou, navíc i pohromou, která postihne všechna místa.

Jsou obrazem pro Egypt, že Bůh může postihnout úplně všechny,
i tak nejsoukromější místa, i palác krále, nikdo se neskryje !
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Žáby, ilustrační foto

6) PROČ ZROVNA ŽÁBY?
Tito žabky vlastně zesměšnily všechnu slávu a
bohatství Egypta!!!
Všude je cítit puch od uhynulých žab – to je také
symbolické – Egypťané si zakládali na tom, že všude
měli čisto, paláce byly navoněny různými vonnými
pryskyřicemi a teď to tam pěkně smrdělo.
Bůh má moc proměnit situace velice rychle – navenek
Egypt vypadal jako voňavé místo – úžasné paláce,
všude nádhera, ale ve skutečnosti už to tam páchlo
dlouho – Bůh se dotkl a všem to bylo jasné. Egypt
začal smrdět !
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Zápach v Egyptě, biblická ilustrace

7) MOJŽÍŠOVA MODLITBA
Zde vidíme novou věc – kouzelníci nepomohli, spíše
situaci zhoršili, až když se Mojžíš modlí, tak najednou
přichází změna jako odpověď na přímluvnou modlitbu
a faraon to vidí.
Modlitba Mojžíše je mocnější než všechny magické
praktiky Egypťanů.
Začíná se víc a víc projevovat Boží moc.

Jakub 5:16 Vyznávejte si navzájem své hříchy a
modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni.
Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
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Žába z Indonésie, ilustrační foto

8) KOMÁŘI
13 A učinili tak: Áron vztáhl ruku se svou holí a udeřil do prachu
na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Ze všeho
prachu na zemi se stali komáři po celé egyptské zemi.
…. A komáři byli na lidech i na dobytku.
Ačkoli je v Egyptě hodně vody, komáři tam moc nežijí, není tam
moc hmyzu, Nil má hodně samočistící schopnost, voda je
překvapivě čistější než třeba Vltava.
Mnoho lidí potvrzuje, že např. při plavbě po Nilu v nějaké výletní
lodi není problém s hmyzem.
O to víc nebyli Egypťané připraveni !!
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Komáři, biblická ilustrace

8) KOMÁŘI
Velmi se jich to dotýkalo, chodili hodně odhalení (na rozdíl od
Izraelců), hmyz je musel velmi poštípat, nemohli spát (stačí
jeden komár a je to nepříjemné). Přenášejí také mnoho
horečnatých nemocí.
Zvláštností je také, že komáři nežijí v prachu (rodí se ve vodě),
není jasné o jaký druh hmyzu šlo (hebrejsky kinnam).
Z prachu se rodí roztoči, některé druhy motýlů, písečné blechy,
klíšťata, …
Prach symbolizuje pomíjivost. Pro Egypťany to ale bylo velmi
zlověstné, museli se toho bát - když něco povstalo z prachu, tak
je to, jako by někdo povstal z říše mrtvých, z podsvětí.

Mohli se tedy bát, že někdo z podsvětí povstal a způsobuje jim
nemoci. Takže začínají mít strach.

08-8/12

Komáři, biblická ilustrace

9) PRST BOŽÍ
14 I kouzelníci učinili tak svým tajným uměním, aby
vyvedli komáry, ale nedokázali to. A komáři byli na
lidech i na dobytku.15 Kouzelníci faraonovi řekli: To je
prst Boží! Ale faraonovo srdce se posilnilo a
neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin.
Všechny duchovní síly musí kapitulovat před Boží mocí,
kouzelníci uznávají, že je to převyšuje, o to víc je
zvláštní, že faraon je neoblomný. Egypt začíná mít
strach, zvláště když povstalo něco z podsvětí.
Přísloví 28:14 Blahoslavený je člověk, který má
ustavičně bázeň, ale kdo zatvrzuje své srdce, padne
do zla.
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Komár, ilustrační foto

9) MOUCHY
17 Jestliže můj lid nepropustíš, hle, pošlu na tebe, na tvé
otroky, na tvůj lid a do tvých paláců mouchy. Domy Egypťanů
budou plné much, dokonce i ta půda, na níž jsou.
… 20 A Hospodin učinil tak. Obtížné mouchy přitáhly do
faraonova paláce a domu jeho otroků a na celou egyptskou
zemi. Kvůli těm mouchám byla země zničena.
Žalmy 78:43 když učinil v Egyptě svá znamení a své divy na
sóanském poli.
44 Jejich řeky proměnil v krev, a tak ze svých toků nemohli pít.
45 Seslal na ně mouchy, aby je kousaly, a žáby, aby je ničily.
Kazatel 10:1 Mrtvé mouchy způsobí páchnutí a zakvasí
mastičkářův olej.
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Mouchy, ilustrační foto

9) MOUCHY
Zde můžeme přesně identifikovat druh much (v
hebrejštině arób). Tento typ nejenže obtěžuje lidi a
zvířata, ale způsobovaly i těžké nemoci a vředy
(zvířatům i lidem).
Tyto mouchy přinášejí velkou nečistotu – všichni
Egypťané i jejich země je tím znečištěna,
kontaminována.
Klade vajíčka do hnoje a na rozkládající se části
rostlin.
Celý Egypt je tedy plný nečistoty, všude jsou milióny
much, všude kladou vajíčka a čistá země je najednou
páchnoucí nečistá země.
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Mouchy, James Tissot

10) ODDĚLENÍ IZRAELE
18 V ten den oddělím území Gošen, na němž zůstává můj lid.
Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin
uprostřed země. 19 Učiním rozdíl mezi mým lidem a tvým lidem.
Zítra nastane toto znamení.
To bylo znamení i pro Izrael.
Proměna vody v krev – zde Izraelci nebyli přímo u řeky, měli své Je to prst Boží (Ex. 8:19)
studně, nečteme, že by museli kopat nové studně
Komáři – to se jich dotýkalo, ale byli na tom lépe než Egypťané,
byli zahalení.
Mouchy – v kraji Gošen mouchy nebyly - Satan nebo Ďábel je
nazýván Belzebul = pán much. Izraelci se domnívali, že hejna
much, která je sužovala, musí být výplodem Ďábla. Bůh nechtěl,
aby něco takového je sužovalo, co bylo spojováno se Satanem.
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11) FARAON SMLOUVÁ
21 Farao povolal Mojžíše a Árona a řekl: Jděte a obětujte
Mouchy, James Tissot
svému Bohu zde v zemi.
22 Mojžíš odpověděl: Tak jednat by nebylo správné, protože
budeme Hospodinu, našemu Bohu, obětovat to, co je
Egypťanům ohavností; jestliže budeme před jejich očima
obětovat to, co je Egypťanům ohavností, což nás
neukamenují?
23 Půjdeme třídenní cestou pustinou a budeme obětovat
Hospodinu, našemu Bohu, tak, jak nám řekl.

S Ďáblem (zde představován faraonem) se nedá smlouvat –
nelze mu ustupovat !
Je těžké domlouvat se s lidmi, kteří mají špatné motivy, kteří
se vás snaží vydírat.
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11) FARAON SMLOUVÁ
Faraon říká:
Můžete sloužit naplno svému Bohu a nemusíte se nijak
oddělovat.
2 Korintským 6:17 Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘
praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu.
Oddělení je proto, abychom mohli vnímat Boha, vnímat to,
co nám chce říct. Když jsme plni jiných věcí, nemusíme slyšet
Boha.
Aby Izraelci mohli vnímat Boha jinak než bohy egyptské,
museli odtamtud odejít, jinak je to pořád stahovalo někam
jinam.

Alkoholik musí přestat chodit do hospody, změnit kamarády!
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Mouchy, ilustrační foto

11) FARAON SMLOUVÁ
Mojžíš si toho byl vědom, bylo mu jasné,
že by to nefungovalo. Pro Egypťany byla
izraelská bohoslužba ohavností (berani a
býčci byly posvátní), tak jinak než
oddělení nebo přizpůsobení se Egyptu
to nešlo.
Docházelo by ke konfliktům.
Faraon slibuje, že je propustí, ale jsou to
jen nesplněné sliby. Faraon kličkuje,
nechce přijít o mnoho pracovníků, kteří
všichni dřeli místo Egypťanů.
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Mojžíš mluví k faraonovi, James Tissot

12) OTÁZKY
- Proč od první rány není řečeno, že by se to nedotklo
Izraelců? Proč nějaké rány prožívali s Egyptem?
- Proč kouzelníci říkali, že komáři jsou prstem Božím?
- Proč zrovna u rány – mouchy – Bůh oddělil Izrael?
- Proč se Izrael musel oddělit? Bylo to nutné? Nebylo možné
to nějak jen upravit?
- Co dělali v této době Izraelci?
- Proč byl faraon tak zatvrzelý?
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