
EGYPTSKÉ RÁNY 2.ČÁST

- Dobytčí moc

- Vředy

- Krupobití

- Zatvrzelost faraona

Bouře v Západním Bengálsku, Indie, 

která si vyžádala 80 mrtvých, 136 

zraněných, květen 2018



EXODUS 9 EGYPTSKÉ RÁNY
Exodus 9:1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a pověz mu: Toto praví Hospodin, Bůh 

Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží!

2 Jestliže se je budeš zdráhat propustit a stále je budeš držet,

3 hle, Hospodinova ruka dopadne na tvůj dobytek, který je na poli, na koně, na osly, na 

velbloudy, na skot i na brav s velmi těžkým morem.

4 A Hospodin učiní rozdíl mezi dobytkem Izraele a dobytkem Egypta: Ze všeho dobytka synů 

Izraele neuhyne ani kus.

5 Hospodin také určil čas: Tuto věc Hospodin učiní v zemi zítra.

6 Příští den Hospodin tu věc učinil a všechen dobytek Egypťanů uhynul, ale z dobytka synů 

Izraele neuhynul ani jeden kus.

7 Farao to dal zjistit, a hle, z izraelského dobytka neuhynul ani jeden kus. Faraonovo srdce 

však zůstalo zatvrzelé a lid nepropustil.

8 I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: Vezměte si plné hrsti sazí z hrnčířské pece a ať je Mojžíš 

rozhazuje k nebi před očima faraona.

9 Stanou se prachem po celé egyptské zemi a vyvolají na lidech i na dobytku v celé 

egyptské zemi vředy hnisavých neštovic.

10 Vzali tedy saze z hrnčířské pece, postavili se před faraona a Mojžíš je rozhazoval k nebi. Na 

lidech i na dobytku se objevily vředy hnisavých neštovic.

09-1A/12



EXODUS 9 EGYPTSKÉ RÁNY
11 Ani kouzelníci nebyli schopni se postavit před Mojžíše kvůli vředům, protože vředy byly na 

kouzelnících i na celém Egyptě.

12 Ale Hospodin posilnil faraonovo srdce, takže je neuposlechl, tak jak Hospodin Mojžíšovi 

pověděl.

13 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Časně ráno se postav před faraona a řekni mu: Toto praví 

Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží.

14 Protože 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.

15 Vždyť už jsem vztáhl ruku a kdybych tím morem ranil tebe a tvůj lid, byl bys vyhlazen ze 

země.

16 Avšak proto jsem tě zachoval, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu vyprávělo 

po celé zemi.

17 Stále vystupuješ proti mému lidu povýšeně a nechceš ho propustit.

18 Hle, zítra o tomto čase sešlu tak ohromné krupobití, že podobné v Egyptě nebylo ode dne 

jeho založení až dosud.

19 Nuže, pošli rychle do bezpečí dobytek a všechno, co máš na poli. Všechno, lidé i dobytek, 

co se bude nacházet na poli a nebude shromážděno v domě, když na to spadne to krupobití, 

zemře.
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EXODUS 9 EGYPTSKÉ RÁNY
20 Kdo z faraonových otroků se bál Hospodinova slova, zahnal své otroky a svůj dobytek do 

domů.

21 Kdo si však nevzal k srdci Hospodinovo slovo, zanechal své otroky a dobytek na poli.

22 Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Vztáhni ruku k nebi a dopadne krupobití na celou egyptskou 

zemi. Na lidi, na dobytek i na všechnu polní zeleň v egyptské zemi.

23 Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi a Hospodin způsobil hřmění a krupobití a oheň sestupoval na 

zem. Tak Hospodin seslal krupobití na egyptskou zemi.

24 A nastalo krupobití a oheň se blýskal uprostřed toho krupobití, tak ohromného, že podobné 

nebylo v celé egyptské zemi od té doby, co se Egypt stal národem.

25 Krupobití po celé egyptské zemi potlouklo všechno, co zůstalo na poli, od lidí až po 

dobytek; krupobití potlouklo všechnu polní zeleň a polámalo všechny polní stromy.

26 Pouze v zemi Gošenu, kde žili synové Izraele, krupobití nebylo.

27 Farao si dal zavolat Mojžíše a Árona a řekl jim: Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je 

spravedlivý. Já a můj lid jsme ničemové.

28 Proste Hospodina. Dost již bylo Božího hřmění a krupobití. Propustím vás, nebudete tu déle 

zůstávat.

29 Mojžíš mu odpověděl: Jakmile vyjdu z města, vztáhnu své dlaně k Hospodinu. Hřmění 

přestane a krupobití už nebude, abys poznal, že země je Hospodinova.
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EXODUS 9 EGYPTSKÉ RÁNY
30 Vím však, že ty a tvoji otroci ještě nemáte bázeň před Hospodinem Bohem.

31 Len a ječmen je potlučený, protože ječmen byl už v klasu a len byl v květu.

32 Ale pšenice a špalda nebyly potlučeny, protože jsou pozdní.

33 Mojžíš vyšel od faraona z města a vztáhl dlaně k Hospodinu. Hřmění a krupobití přestalo a 

déšť se již neřinul na zem.

34 Když farao viděl, že přestal déšť, krupobití i hřmění, dále hřešil a zatvrdil své srdce on i jeho 

otroci.

35 Faraonovo srdce se posilnilo a nepropustil syny Izraele, tak jak promluvil Hospodin 

prostřednictvím Mojžíše.

09-1D/12



2) EGYPTSKÉ RÁNY

09-2A/12

1) Voda proměněna v krev –

komplikace pro všechny

2) Žáby – dotkly se všech 

domácností, všech lidí, dostaly 

se všude

3) Komáři – všichni byli zasaženi

4) Mouchy – zasaženi byli jen 

Egypťané

5) Velmi těžký mor – týká se jen 

zvířat na poli

6) Hnisavé neštovice – zasaženi 

byli všichni Egypťané

7) Krupobití – zasaženo bylo vše, 

co je venku (úroda, …)

J.M.W. Turner, 5. egyptská rána, (1775-1851)



2) EGYPTSKÉ RÁNY

09-2B/12

1. rána byla znamením

2.-4. rána – soud nad Egypťany, 

protože se domnívali, že jsou 

výjimeční, skoro až bohové, Bůh jim 

ukázal jak jsou křehcí

5.-7. rána – soud nad tím, že svůj 

majetek získali nespravedlivým 

způsobem (týráním otroků).

J.M.W. Turner, Pátá egyptská rána, 

(1775-1851)



3) MAJETEK

09-3A/12

Izraelci neměli žádný plat, žádnou odměnu za 

to, co dělali. Oni museli dřít (vyrábět cihly), měli 

jasně stanovené množství, které museli za den 

vyrobit. Nikoho nezajímalo, co budou jíst, jak 

budou žít.

Takže teprve po práci mohli přemýšlet nad tím, 

co budou mít k jídlu, co jejich stáda.

Jeremjáš 17:11 Podobný koroptvi, která sedí na 

vejcích, ale nezplodí mladé, je ten, kdo 

neprávem získává bohatství; uprostřed svého 

života ho opustí a na konci bude vypadat jako 

blázen.

Dobytčí mor, biblická ilustrace



3) MAJETEK

09-3B/12

Jeremjáš 22:13 Běda tomu, kdo staví svůj dům 

nespravedlivě a své horní místnosti s bezprávím, kdo 

nechává sloužit svého bližního zadarmo a nedává mu 

mzdu. 14 Kdo říká: Vystavím si rozměrný dům s 

prostornými horními místnostmi. Vyseká v něm okna, 

obloží ho cedrovým dřevem a natře ho červenou 

barvou. …. 17 Avšak tvoje oči i tvé srdce je zaměřeno 

jen na tvůj nekalý zisk, na prolévání krve nevinného, na 

provádění útlaku a vydírání. …. 19 Bude pohřben 

pohřbem osla, vyvlečen a pohozen za jeruzalémskými 

branami.

Přesně toto dělal faraon – nedával mzdu, stavěl si 

paláce a přichází odplata.

2 Petrův 2:9 Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, 

ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu;

J.M.W. Turner, Sněhová bouře a 

lavina, (1775-1851)



3) MAJETEK

09-3C/12

Faraon a kněží vlastnili domy, stáda, pole, 

nejspíše i mnozí další Egypťané vlastnili 

stáda, byli velmi bohatí.

A teď během jednoho měsíce přišli téměř 

o vše – dobytek postihl mor a pokud něco 

zůstalo, tak to zničilo krupobití.

Jejich domy a pole byly poničené 

krupobitím, ohněm, blesky, ….

Je to podobné, jako když vlastníte akcie –

ze dne na den můžete přijít o obrovské 

peníze !!!

Bůh se dotknul toho, čeho si velmi cenili!

7. egyptská rána, autor nezjištěn (cca 18.století)



4) DOBYTČÍ MOR

09-4/12

Zvířata, která byla na poli zahynula, ale izraelská stáda zůstala nedotčená. Ale ne všechna zvířata 

uhynula, jen všechna stáda, která byla na poli určitého dne, dobytek v domě Egypťanům zůstal.

Beran, koza a býk byli v Egyptě posvátné, nyní ale jejich rozkládající se těla znečišťovala celé okolí, 

takže to smrdělo uvnitř i venku, nebylo úniku před smradem.

Uhynulé ovce, Běleč 

nad Orlicí, 2013

Tímto zásahem je také ničena egyptská armáda, protože 

spoléhali především na své vozy tažené koňmi a také na 

velbloudy (vojenský jízdní oddíl).

Faraon jasně viděl, že to byl Boží zásah, ještě si to ověřoval, 

Bůh zasáhl na konkrétním místě a v určitý čas, to nemohla 

být náhoda.



5) HNISAVÉ VŘEDY

09-5/12

9 Stanou se prachem po celé egyptské zemi a vyvolají na lidech i na dobytku v celé egyptské 

zemi vředy hnisavých neštovic.

Plané neštovice, ilustrační foto

Mohou to být plané neštovice (ale také 

nemusí), někteří se domnívají, že to bylo 

malomocenství.

Sám faraon je postižen touto nemocí a přitom 

by to měl být bůh v lidském těle. Všichni 

Egypťané jsou postiženi.

Starověká představa také byla, že nemoci 

vznikají z prachu, takže když faraon viděl, že Bůh 

z prachu vytvořil nemoc, tak má autoritu nad 

nemocemi.

Všichni služebníci faraona viděli, že faraon není 

bůh, že má také vředy.



6) KOUZELNÍCI

09-6/12

11 Ani kouzelníci nebyli schopni se postavit před Mojžíše kvůli vředům, protože vředy byly na 

kouzelnících i na celém Egyptě.

Ti mocní kouzelníci nebyli schopni ani uzdravit sami sebe, zde je popis jejich bezmocnosti, jsou 

kulticky znečištěni a tím nemohou předstupovat před svá božstva !!!

Slovo vřed je hebr. varí, někteří učenci si myslí, že kořen je příbuzný arabskému příbuznému kořenu 

pro "teplo" (tj. horečnaté místo na kůži).

Stejné slovo se používá k popisu nemoci Chizkiáše, díky které téměř zemřel (2 Kr. 20: 7) a Jóba (Jób

2: 7).

Jób, biblická ilustrace

Dál už o kouzelnících nečteme, jsou v tomto 

příběhu již bezvýznamní.



7) KRUPOBITÍ

09-7A/12

23 Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi a Hospodin způsobil hřmění a krupobití a oheň sestupoval na zem. 

Tak Hospodin seslal krupobití na egyptskou zemi. 24 A nastalo krupobití a oheň se blýskal uprostřed 

toho krupobití, tak ohromného, že podobné nebylo v celé egyptské zemi od té doby, co se Egypt 

stal národem. 25 Krupobití po celé egyptské zemi potlouklo všechno, co zůstalo na poli, od lidí až 

po dobytek; krupobití potlouklo všechnu polní zeleň a polámalo všechny polní stromy. 26 Pouze v 

zemi Gošenu, kde žili synové Izraele, krupobití nebylo. …33 Hřmění a krupobití přestalo a déšť se již 

neřinul na zem.

Bouře ve státě Bihár 

(Indie), kdy zahynulo 

11 lidí (2018)



7) KRUPOBITÍ

09-7B/12

Hlavní příjem Egypta bylo obdělávání polí, např. Římané velmi chtěli ovládnout Egypt, aby získali 

přístup k obilí, tato pohroma byla pro Egypťany mnohem horší než uhynutí dobytka. Přírodní 

katastrofy Egypťané chápali jako trest bohů.

Bouře, jih USA, 

ilustrační foto (2016)



7) KRUPOBITÍ

09-7C/12

Musíme si také uvědomit, že Egypťané uctívali přírodní božstva – Nil, slunce, přírodu. Nyní se jim vše 

hroutí, všechny životní jistoty, záruky, je naprosto otřesena moc a sláva Egypta.

Krupobití bylo v Egyptě zcela mimořádné a neobvyklé, o to více je to pro ně děsivé.

Bouře poblíž 

Melbourne (1/2016), 

ilustrační foto



8) BOŽÍ SLOVO

09-8/12

19 Nuže, pošli rychle do bezpečí dobytek a 

všechno, co máš na poli. Všechno, lidé i dobytek, 

co se bude nacházet na poli a nebude 

shromážděno v domě, když na to spadne to 

krupobití, zemře. …

20 Kdo z faraonových otroků se bál Hospodinova 

slova, zahnal své otroky a svůj dobytek do domů.

21 Kdo si však nevzal k srdci Hospodinovo slovo, 

zanechal své otroky a dobytek na poli.

Kdo tedy vzal vážně, co Bůh říkal, velmi tím získal, 

byla to zkouška pro Egypťany – to platí stále, kdo 

žije podle Božího slova, velmi tím získá.

Bůh dává varování, nelibuje si nás mučit, to je 

patrné i z toho, že Bůh nezničil všechnu úrodu, jen 

něco.

J.M.W. Turner, Pátá egyptská rána, r. 1800



9) FARAON

09-9/12

7 Farao to dal zjistit, a hle, z izraelského dobytka 

neuhynul ani jeden kus. Faraonovo srdce však zůstalo 

zatvrzelé a lid nepropustil.

27 Farao si dal zavolat Mojžíše a Árona a řekl jim: 

Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý. Já a můj 

lid jsme ničemové.

34 Když farao viděl, že přestal déšť, krupobití i hřmění, 

dále hřešil a zatvrdil své srdce on i jeho otroci.

35 Faraonovo srdce se posilnilo a nepropustil syny Izraele, 

tak jak promluvil Hospodin prostřednictvím Mojžíše.

Faraon, byl hluboce otřesen, hodně se ho to dotklo. Když 

se Bůh dotkne našeho srdce, tak je pak důležité 

nenechat to být. Nestačí si uvědomit svůj hřích, ale také 

se pokořit před Bohem a udělat nějaký krok, ke kterému 

nás Bůh vede. Faraon se nechtěl poddat Bohu, nechtěl 

kapitulovat.

Krupobití v jižních Čechách, květen 

2016



10) BOŽÍ ODPŮRCE

09-10/12

Příběh o egyptských ranách má ještě 

další rovinu, další úroveň.

Faraon již jasně vidí Boží moc, osobně 

se přesvědčil, jak je Bůh mocný, přesto 

se nechce podvolit.

To nám ukazuje, že faraon je obrazem 

Božího odpůrce – Ďábla.

Ukazuje to také na postavu z konce 

lidských dějin – Antikrista, který se bude 

stavět do role Boha, bude chtít být 

uctíván, svede lidi špatným směrem.

Je předobrazem všech lidí, kteří budou 

proti Bohu (a přitom vypadal velmi 

zbožně).

Bouře, Pretoria Austrálie 9/2018, ilustrační foto



11) SVĚT PŘED KONCEM

09-11A/12

Podobně jak je líčena zatvrzelost faraona, tak budou i lidé v době před příchodem Krista:

Zjevení Janovo 16:9 Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito 

ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu.

10 Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka

11 a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků.

Bouře Indiana USA 

9/2016, ilustrační foto



11) SVĚT PŘED KONCEM

09-11B/12

Bůh dá před příchodem Krista mnoho soudů, protože lidé budou velmi zatvrzelí:

Pečetě: Troubení: Misky hněvu:

1) Dobyvatel, války 1) Krupobití, oheň 1) Zhoubné vředy

2) Násilí, vraždy 2) Oheň, dým, síra 2) Moře se změní v krev

3) Hlad, bída 3) 1/3 řek proměněna v krev 3) Řeky se promění v krev

4) Smrt, mor a dravé šelmy 4) Třetina oblohy bude potemněná 4) Hrozný žár od slunka

5) Křesťané budou mučeni 5) Na zemi budou kobylky 5) Nastane hrozná tma

6) Zemětřesení, krvavý měsíc, temno6) Oheň, dým, síra 6) Vyschne řeka Eufrat

7) Zemětřesení, blesky 7) Zemětřesení v Jeruzalémě 7) Zemětřesení, krupobití

blesky, krupobití blesky, hřmění

Bůh používá své soudy jen pokud vyčerpá všechny jiné možnosti, když jsou lidé velmi, velmi zatvrzelí.

Bouře nad NY, ilustrační foto



11) SVĚT PŘED KONCEM

09-11C/12

2 Timoteovi 3:1 Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2 Lidé budou sobečtí, 

chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, 3 bezcitní, nesmířliví, 

pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, 4 zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše 

než milující Boha. 5 Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se 

odvracej.

2 Petrův 3:3 Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít 

podle svých vlastních žádostí

Matouš 24:6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno 

musí nastat, ale to ještě není konec. 7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království, 

budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8 Ale to všechno bude počátek porodních 

bolestí. 9 Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou 

nenávidět pro mé jméno. 10 A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat 

a jeden druhého nenávidět. 11 Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. 12 A protože 

vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13 Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.



12) OTÁZKY

- Co nás ochrání před Božími soudy?

- Bojíme se toho, co má přijít na svět?

- Jak se prakticky připravit na budoucnost?

- Čím můžeme pomoct, aby Boží soudy nepřišly?

- Proč jsou lidé tak zatvrzelí, proč se vysmívají Božímu slovu?

- Známe nějaký příklad Božích soudů z naší doby?

- Jak rozumět ranám popsaných jako rozlamování pečetí, 

troubení a misky hněvu v knize Zjevení?

09-12/12


