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33. Na Egypt přišlo deset ran 

 
Protože faraon nechtěl Izraelity propustit z otroctví, dopustil Hospodin, 

aby na Egypt dolehla těžká trápení – říkáme jim deset egyptských ran. 
 

Egyptský faraon nechtěl za nic na světě Izraelitům povolit, aby odešli 

z Egypta, třebaže na něj Áron s Mojžíšem naléhali. Hospodinu na 

Izraelitech záleželo, a proto poslal na Egypt deset těžkých trestů, které měly 

faraona přinutit, aby své rozhodnutí změnil a nechal Izraelity odejít do 

země, kterou má pro ně Hospodin připravenou. Tyto tresty se však 

Izraelitům vyhnuly. Podle Bible těmto trestům říkáme deset egyptských ran. 

Nejprve byla v Egyptě všechna voda proměněná v krev a lidé se nemohli 

ničeho napít. Pak najednou kde se vzalo, tu se vzalo, skákalo po ulicích, 

v domech a všude, kam se jen mohly dostat, obrovské množství kvákajících 

žab. Nikde nebyl ani kousek místa, kde by měli lidé od žab pokoj. To už se 

faraon začal bát. Dal si zavolat Mojžíše a Árona. ,,Nechám izraelský národ 

vyjít, ale nejprve se postarejte o to, aby zmizely ty odporné žáby,“ řekl jim. 

Mojžíš se radoval. Modlil se k Hospodinu a všechny žáby pomřely. Když 

trest pominul, přestal se faraon bát a řekl: ,,Slíbil jsem sice, že nechám 

Izraelity odejít, ale neudělám to. Všichni zůstanou tady.“ A tak další trest. 

Přilétli komáři, kteří bodali lidi a neušetřili ani královskou rodinu. Faraon 

zase sliboval, že pustí Izrael, ale jakmile trest pominul, svůj slib nedodržel. 

A tak se Egyptu dařilo ještě hůř, ale zavinil to sám faraon svým lhaním. 

Onemocněla a pak i uhynula všechna zvířata – krávy a ovce, kromě těch, 

které patřily Izraelitům. Onemocněli dokonce i samotní Egypťané. Na jejich 

tělech se objevily vředy, které velice bolely. Pak nastalo krupobití, které 

všechno poničilo. Obilí bylo pomlácené, listy ze stromů otlučené. L tomu 

přilétly kobylky, že z nich byl úplný mrak. Spustily se se na zem a požraly 

všechno listí, trávu a květy. Faraon však ani teď nechtěl poslechnout. 

Najednou se setmělo, že nebylo vidět ani na krok. Sice bylo poledne, ale 

slunce nesvítilo. Tahle tma trvala tři dny. Lidé seděli pospolu, byli ustrašení 

a neodvažovali se vyjít na ulici. Faraon celý zoufalý seděl ve svém paláci, 

ale stále ještě nechtěl udělat to, co po něm Hospodin žádal – propustit 

Izraelity z otroctví. Hospodin proto dopustil poslední trest, který dovedl 

faraona k tomu, aby jim konečně dovolil svobodně odejít. 

 

Úkol:  

Všiml sis v příběhu, jak Hospodin chránil Izraelity, kteří mu věřili? 

Tresty, které přišly na Egypťany, se jim vyhnuly. Nebyla to nějaká 



náhoda či štěstí. Izraelité totiž věřili Hospodinu a ten se o ně skutečně 

staral. Bůh se stará také o každého z nás. Pomáhá nám a chce, abychom 

věděli, že je stálé s námi a má nás moc rád. I když budeš smutný a budeš 

se něčeho bát, uvědom si, že Pán Ježíš je s tebou a slyší všechno, co mu 

říkáš. 


