LEKCE 17: 10 egyptských ran
Biblický text k lekci: Exodus 5 – 11. kap. a 12,29-42
Cíle lekce:
- dítě vyjmenuje 10 egyptských ran
- dítě ví, že za vším, co se děje, je Bůh, který vše řídí
- dítě ví, že hlavní podstatou Boha je člověka zachránit, ne zničit
- dítě si uvědomuje, že nic a nikdo (ani mocný farao) nezastaví Boží plán vyvedení lidu z otroctví
- dítě chápe egyptské rány jako soupeření moci Boží a moci faraona (univerzálního božstva)
- dítě ví, před kterými ranami se mohou chránit i Egypťané, pokud uvěřili slovům Mojžíše
- dítě chápe osobu Mojžíše jako prostředníka mezi Bohem a lidmi
Klíčové verše:
Exodus 6,7: „Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás
vyvede z egyptské roboty.“
Exodus 8,15: „Věštci tedy řekli faraonovi: Je to prst Boží. Srdce faraonovo se však zatvrdilo a
neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.
Exodus 12,31: „Ještě v noci (farao) povolal Mojžíše a Árona a řekl: Seberte se a odejděte z mého lidu,
vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali.“
2. Tesalonickým 1,6-7: „A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, a utiskované
spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly.“
Biblická fakta:
1. rána: Zkažení vod (proměnění vody v Nilu v krev) – napodobí ji i egyptští věštci, vody byly
zkaženy 7 dní
2. rána: Žáby – napodobí ji i egyptští věštci
3. rána: Komáři – egyptští věštci nemohou napodobit, varují faraona, že je to prst Boží
4. rána: Mouchy – od této rány Bůh odlišuje svůj lid a Egypťany, farao stále lid nechce propustit,
farao dovoluje, aby Izraelci přinesli oběť Hospodinu, ale pouze v Egyptě
5. rána: Dobytčí mor – Bůh zde určuje lhůtu (zítra), faraon se ani přesto nerozmyslí lid propustit
6. rána: Vředy – Bůh opět zatvrzuje srdce faraona, lid nechce propustit
7. rána: Krupobití – u této rány dává Bůh šanci i Egypťanům zahnat stáda do bezpečí
8. rána: Kobylky – po této ráně farao chce propustit lid, ale jen muže, faraonovi služebníci na něj
naléhají, aby už konečně lid propustil
9. rána: Temnota – trvala tři dny, byla tak hustá, že lidé se nemohli hnout z místa, po této ráně už
farao nechce vidět Mojžíše a Árona – ti ohlašují poslední ránu
10. rána: Smrt prvorozeného – i Egypťanům byla nabídnuta šance uniknout před touto hroznou
ráno (potření veřejí dveří krví beránka)
Další informace pro zvídavé:
 Spolu s krupobitím padal na zemi i oheň s blesky
 Při krupobití byl potlučen len a ječmen, ale ne pšenice a špalda
 Kobylky přivál do země východní vítr

Myšlenky k 17. lekci (aplikace)










10 egyptských ran, nakolik jsou hrozné, nejsou v první řadě jen zajímavé úkazy a katastrofy,
které bychom měli studovat – jde o souboj moci faraona a moci Hospodina
Izraelci postupně vidí, jak roste moc Hospodina a jejich postavení se mění – z utlačovaného
národa se stává národ mocný, který nakonec vyplení Egypt
Mohlo by se zdát, že Bůh má zálibu v ničení, ale není to tak – jen někdy člověk nezačne
registrovat pravého Boha, dokud mu Bůh nezatřese se životem
Bůh ve druhé části ran dává varování i Egypťanům – to také dokazuje, že podstatou Boží
existence je lidi zachraňovat, ne ničit – ale nemůže zmanipulovat svobodnou vůli člověka
Moc a božství faraona slábne, již po druhé ráně faraonovi kněží nemohou napodobit rány
Mojžíš se vždy obrací k Hospodinu, když je před ním překážka (faraonova tvrdost nebo
nevěra Izraelců)
Zatvrzení faraonova srdce Bohem nám může připadat jako nespravedlivé (chudák farao), on
z to nemůže – zde jde ale především o to, aby se ukázalo, že farao není Bůh, není mu rovný,
je tu někdo vyšší, kdo může „manipulovat“ i faraona – Bůh je Bůh bohů – rovnost faraona na
počátku s Bohem (tak praví Hospodin X Hospodina neznám a tak pravím já) se proměnila
radikálně a farao musí uznat Boží moc
Dokonce i sám Izraelský lid Mojžíšovi nevěří, že Bůh vyvede lid z Egypta, a proto možná to
vysvobozování trvá mnoho let – na první pohled se Izraelcům začalo dařit ještě hůře, ale Bůh
už začal jednat – někdy naše nevěra Hospodinu nese s sebou jako důsledky těžkosti

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: VYSVOBOZENÍ VĚRÝCH Z ÚTISKU (2. Tesalonickým 1,3-12)
Tak jako Izraelci před mnoha lety byly utlačováni v Egyptě, jsou křesťané na zemi utlačováni dnes.
Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou obyvatel ve světě, i když u nás v Evropě tomu tak
není. Bůh však jasně říká, kdo nakonec zvítězí, kdo se bude radovat, a kdo plakat. Ještě horší než fyzická
smrt je smrt duchovní – na věčnosti – věčné zahynutí. Avšak Bůh své věrné, i přes útisk, který zakoušejí
(a mnohdy se stupňuje a končí smrtí), vysvobodí. Boží moc jde až za hrob – nic a nikdo ji nemůže
zastavit. Satan jako zlo se snaží a používá k tomu různé způsoby (např. i islámský stát), ale nikdy nemůže
být na úrovni Boha, tak jako faraon se nikdy nemohl vyrovnat Bohu. Pokud jsme uvěřili Bohu skrze oběť
Ježíše Krista na kříži, pak jsme na té správné straně, i když můžeme prožívat útisk, posměch, křivdy a
jednou možná i fyzické pronásledování. Na konec ale Bůh vyhraje a své věrné uvede do své slávy, kde
už nebude nic zlého. Tak jako Bůh „zatočil“ s Egyptem, který svíral Izraelce fyzicky a snad i duchovně,
tak na kříži „zatočil“ s ďáblem. Zlo tak sice ještě je, ale už je poraženo a jednou to bude vidět definitivně.
Stejně jako Izrael ještě nebyl v zaslíbené zemi, ale Bůh už faraona jako symbol cizího božstva porazil a
svůj lid uvedl na cestu ke svobodě. I nás chce vést ke svobodě, a to i uprostřed mnohého útisku a
těžkostí. Bůh je definitivní vítěz, tím si můžeme být jisti.
Náměty na činnosti s dětmi:
Hry a soutěže na motivy některých egyptských ran
1) Žáby – soutěž v žabích skocích (trať na čas, skok do dálky)
2) Komáři – hra „komár“. Jeden má zavřené oči a ostatní do něj píchají prstem, snaží se je chytit
(plácnout), pokud se tak stane, tento „komár“ je zabit a vypadává ze hry
3) Krupobití – shazování koulemi (kroupy) plechovky nebo jiné předměty
4) Mouchy – vydávání zvuku bzzzzzzzz na čas (možno u toho i pohyb)
5) Kobylky – snězení potravy – snězení rohlíku na rychlost
6) Tma – kreslení poslepu (např. domeček jedním tahem), nebo projít překážkovou trať poslepu

