
Mor, vředy a kroupy Exodus 9:1 - 33 



Vzpomínáte? 



Deset Egyptských ran

U vody

U faraona

Nečekaně



Hlavní postavy a jejich proměny
Faraon

Uznal že 

Hospodin je Bůh 

a Mojžíš prorok

Dokud mu nesáhli 

na komfort tak 

nic neřešil

Obranné 

mechanismy

Zatvrzelé srdce

Kouzelníci

Rozmnožují 

pohromy

Moc, kterou 

mají je jen 

propůjčená

Na konci třetí 

rány jsou 

bezmocní

Mojžíš

Tichá pošta

Poslouchá 

Hospodina 

Sám je 

iniciativní 

Hospodin 

poslouchá jeho 

slova

Izraelci

Trpí s Egypťany

Otročí 

Dlouho bez 

změny

Zažívají 

oddělení od 

Egypťanů 



Exodus 9:1-7

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a pověz mu: Toto praví Hospodin, Bůh

Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží! Jestliže se je budeš zdráhat propustit a stále je

budeš držet, 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. A Hospodin učiní

rozdíl mezi dobytkem Izraele a dobytkem Egypta: Ze všeho dobytka synů Izraele

neuhyne ani kus. Hospodin také určil čas: Tuto věc Hospodin učiní v zemi zítra. Příští

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

Izraele neuhynul ani jeden kus. Farao to dal zjistit, a hle, z izraelského dobytka,

neuhynul ani jeden kus. Faraonovo srdce však zůstalo zatvrzelé a lid nepropustil.

Začátek rány: 

Někde před faraonem 
pravděpodobně v paláci

Způsob provedení: 

Áron a Mojžíš zase nic 
nedělají (stejně jako minule). 

Bůh jedná sám.

Opět důraz na oddělení 
Izraelců od Egypťanů 

tentokrát to není územně, ale 
individuálně. 

Dobytek Egypťanů měl také 
formu jejich božstev. Navíc 

symbolizuje a vyjadřuje 
bohatství národa. Dnes by to 

byl útok na bankovní účty. 

Ke stejnému objektu mohou mít 
lidé odlišný vztah. Pro jednoho 

je dobytek modlou pro 
druhého prostředkem k životu. 

Bůh zde mezi tím odlišuje a 
bere ten dobytek, který mu 

konkuruje. 

Farao si zjistí jaké jsou ztráty u 
Izraelců. Žádné nejsou čímž si 

potvrdí Boží slovo. Přesto 
zůstává zatvrzelí.



Exodus 9:1-7

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a pověz mu: Toto praví Hospodin, Bůh

Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží! Jestliže se je budeš zdráhat propustit a stále je

budeš držet, 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. A Hospodin učiní

rozdíl mezi dobytkem Izraele a dobytkem Egypta: Ze všeho dobytka synů Izraele

neuhyne ani kus. Hospodin také určil čas: Tuto věc Hospodin učiní v zemi zítra. Příští

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

Izraele neuhynul ani jeden kus. Farao propustil, a hle, z izraelského dobytka, neuhynul

ani jeden kus. Faraonovo srdce však zůstalo zatvrzelé a lid nepropustil.

Začátek rány: 

Někde před faraonem 
pravděpodobně v paláci

Způsob provedení: 

Áron a Mojžíš zase nic 
nedělají (stejně jako minule). 

Bůh jedná sám.

Opět důraz na oddělení 
Izraelců od Egypťanů 

tentokrát to není územně, ale 
individuálně. 

Dobytek Egypťanů měl také 
formu jejich božstev. Navíc 

symbolizuje a vyjadřuje 
bohatství národa. Dnes by to 

byl útok na bankovní účty. 

Ke stejnému objektu mohou mít 
lidé odlišný vztah. Pro jednoho 

je dobytek modlou pro 
druhého prostředkem k životu. 

Bůh zde mezi tím odlišuje a 
bere ten dobytek, který mu 

konkuruje. 

Farao si zjistí jaké jsou ztráty u 
Izraelců. Žádné nejsou čímž si 

potvrdí Boží slovo. Přesto 
zůstává zatvrzelí.

Slovní hříčka se slovem 
propustil.



APIS

HATO

CHNUM



Exodus 9:8-12

I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: Vezměte si plné hrsti sazí z hrnčířské pece a

ať je Mojžíš rozhazuje k nebi před očima faraona. Stanou se prachem po celé

egyptské zemi a vyvolají na lidech i na dobytku v celé egyptské zemi vředy

hnisavých neštovic. Vzali tedy saze z hrnčířské pece, postavili se před faraona a

Mojžíš je rozhazoval k nebi. Na lidech i na dobytku se objevili vředy hnisavých

neštovic. Ani kouzelníci nebyli schopni se postavit před Mojžíše kvůli vředům,

protože vředy byli na kouzelnících i na celém Egyptě, ale Hospodin posilnil

faraonovo srdce, takže neuposlechl, tak jak Hospodin Mojžíšovi pověděl.

Místo:

před očima faraona, ale bez 
mluvení a varování

Způsob:

Vyhazování sazí do vzduchu. 
Tentokrát má čin dělat Mojžíš. 
Nikde jinde v SZ slovo saze 

nemáme.

Novinka:

Poprvé se dotýká reálně 
především lidí a jejich těl.

Jaký dobytek tu je na mysli, 
když všechen pomřel v minulé 

ráně? Var.: neumřel všechen, jen 
ten na poli / vzali ho Izraelcům 

(?)

Novinka:

Kouzelníci jsou sami napadeni a 
nemohou se ani ukázat. Bůh 
vede protiútok. Je to symbol 
absolutní prohry. Zastavil se 
náboženský život, protože i 

kněží byli nečistí.

Novinka: 

Je to Hospodin, který posilňuje/ 
zatvrzuje faraonovo srdce a 
nikoliv faraon sám. Něco se 
posunulo za hranu svobody.



Exodus 9:13-17

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

praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, ať mi slouží. 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. Vždyť už jsem vztáhl ruku a kdybych tím

morem ranil tebe a tvůj lid, byl bys vyhlazen ze země. Avšak proto jsem tě

zachoval, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu vyprávělo po celé

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

Místo:

Opět ráno, začíná třetí série 
ran. Tentokrát s delším 
úvodem. Všechny rány, 

které jsou ohlašovány rány 
jsou delší.

Smysl:

Ukázat moc

Vytvořit silný příběh

Do tvého srdce?

Něco, co se ještě hlouběji 
dotkne faraonova srdce. 

Vyčítá faraonovi povýšenost 



Exodus 9:18-21

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

ode dne jeho založení až dosud. Nuže, pošli rychle do bezpečí dobytek a

všechno, co máš na poli. Všechno, lidé i dobytek, co se bude nacházet na poli a

nebude shormážděno v domě, když na to spadne to krupobití, zemře. Kdo s

faraonových otroků se bál Hospodinova slova, zahnal své otroky a svůj dobytek

poslal domů. Kdo si však nevzal k srdci Hospodinovo slovo, zanechal své otroky a

dobytek na poli.

Novinka: 

Varování dopředu, kdy je 
možno se chránit před 

ránou. Dokonce Bůh řekne 
přesný čas – máte 24 hodin.

Boží spravedlnost a milost v 
pohromách: V tuto chvíli 
odděluje Egypťany od 

Egypťanů na základě toho 
jak si berou k srdci jeho 

slovo.

Otázkou je, jak se to 
faraonovi otroci dozvěděli. 
Nahrávalo by to představě, 
že se Mojžíšovi konfrontace 

děli veřejně a tedy to 
slyšelo spoustu lidí.



Exodus 9:22-26

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.

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

sestupoval na zem. Tak Hospodin seslal krupobití na egyptskou zemi. 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. 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. Pouze v

zemi Gošenu, kde žili synové Izraele, krupobití nebylo.

Velmi expresivně 
vyjádřeno:

Zničující krupobití, oheň, 
blesky, ohromné, 
potlouklo, déšť

Odkaz na historii dějin 
Egypta jako národa 

hrdého na svou historii.

Izraelci jsou opět 
jednoznačně odděleni.  

Gošen je země v Nilské 
deltě, všechny pohromy, 

které se stanou na 
horním toku v Egyptě 

proplují kolem Izraelců.



Exodus 9:27-33

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

spravedlivý. Já a můj lid jsme ničemové. Proste Hospodina. Dost již bylo Božího

hřmění a krupobití. Propustím vás, nebudete tu déle zůstávat. Mojžíš mu odpověděl:

Jakmile vyjdu z města, vztáhnu své dlaně k Hospodinu. Hřmění přestane a krupobití

už nebude, abys poznal, že země je Hospodinova. Vím však, že ty a tvoji otroci ještě

nemáte bázeň před Hospodinem Bohem. Len a ječmen je potlučený, protože ječmen

byl už v klasu a len byl v květu. Ale pšenice a špalda nebyly potlučeny, protože jsou

pozdní. Mojžíš vyšel od faraona z města a vztáhl dlaně k Hospodinu. Hřmění a

krupobití přestalo a déšť se již neřinul na zem.

Farao si opět volá Možíše
a Árona. 

Faraonova strategie: 

vyjadřuje lítost a činní 
pokání, nazývá se 

ničemou. Vyznává i hříchy 
svých lidí.

Mojžíš stále vidí, že Farao 
sice činní pokání, ale 

nemá bázeň před Bohem, 
jen se schovává před 

nepříjemnými důsledky. 

Není úplně všechno 
zničeno, ještě je naděje.

Hospodin reaguje 
okamžitě na Mojžíšovu 

modlitbu. 



Exodus 9:34

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

hřešil a zatvrdil své srdce on i jeho otroci. Faraonovo srdce

se posilnilo a nepropustil syny Izraele, tak jak promluvil

Hospodin prostřednictvím Mojžíše.

Když se situace zklidní 
najede farao do stejných 

kolejí.

V předchozím textu bylo 
řečeno, že na polích něco 

zůstalo. Faraon se tak 
může chytit stébla – ještě 
něco máme. Nepřišli jsme 

o všechno.

Příklad závislého 
člověka. Lítost a špatný 

pocit viny dlouho 
nevydrží. Špatný pocit 
vede člověka opět k 

úlevě v závislosti.

Do doby než farao sám 
uzná že jeho chování je 
hříšné, tak se slovo hřích 
nepoužije. Ale teď už 

ano.

Faraovo srdce se 
posilnilo – zase dostane 

ještě šanci návratu, 
nedělá to Bůh. 



Mor, vředy a kroupy (Ex 9:1-33)

Faraonovi obrany

1.odejít pryč, když to jde

2. vyřešit ale nic neměnit 

3. Zatnout zuby a vydržet

4. Kompromis pod kontrolou

Faraonovi obrany

5. Popření

6. Schování se za lítost a 
kajícnost

7. Chytá se stébla trávy aby 
se nemusel měnit 

Faraon:

Farao posilní své srdce

Bůh posilní faraonovo srdce

Faraonovo srdce se posílí

Bůh je ten, který odděluje 

- Izraelci od Egypťanů

- Egypťané, kteří poslouchají 
Boží hlas od těch, kteří ne

Cílem záchrany křesťana není 
bezmezná svoboda. Jsme 
osvobozeni proto abychom 
mohli uctívat Boha a sloužit 

jemu.

Galatským 5:13

Boží milost se projevuje v tom, 
že v jedné ráně varuje 

dopředu lidi. 

Ke stejnému objektu mohou mít 
lidé odlišný vztah. Pro jednoho 

je dobytek modlou pro 
druhého prostředkem k životu. 

Bůh zde mezi tím odlišuje a 
bere ten dobytek, který mu 

konkuruje. 

Bůh má za cíl vytvořit silný 
příběh, který bude vyprávět o 

jeho slávě. 

Faraon jedná povýšeně a 
pýcha předchází pád.



S jakými postavami se dnes identifikujete?

Kouzelníci – Narazil jsem na své limity, 
moje pýcha je zničena. 

Izraelci – .

Faraon – Další obranné strategie 
zatvrzující srdce před změnou: 
6) popření; 5) chytám se stébla

Mojžíš – Získal jistotu, důvěru a
odvahu nedělat kompromisy, protože 

není možné sloužit Hospodinu v Egyptě.


