Vedoucí skupiny:

1. Příběh:

Mojžíš a první rána

Farao, vládce Egypta, zatvrdil svou mysl.
Rozhodně se NECHYSTAL propustit své
hebrejské otroky na svobodu.

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si:
Exodus 7,1-24

Požádej někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

Mojžíš mnohokrát usiloval o jejich propuštění,
ale odpověď krále byla vždy stejná: „Ne!“
Odmítl věnovat skutečnou pozornost tomu,
co se mu prostřednictvím Mojžíše a Árona
snažil Bůh říct.
O:

B10

Klíčový verš:
Exodus 7,16

Kdo byl králem Egypta?

F __ __ __ __

Kdo byl Božím služebníkem?
M __ __ __ __ __

Bůh dal Mojžíšovi a Áronovi moc, aby dělali ohromné
věci. Áronova hůl se proměnila v hada a pak zpátky
v hůl! To mělo být pro faraona důkazem, že Bůh je
všemohoucí a že to byl právě on, kdo za ním poslal
Mojžíše s Áronem.
Ale přesto nebyl král ochoten Bohu naslouchat.
Zatvrdil své srdce a stal se neústupným.

mladší žáci

Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:
e-mail:

/4

O:

Napiš první písmeno ke každému obrázku. Zjistíš, co farao nebyl ochoten udělat:

/4

Protože nehodlal uposlechnout, Bůh poslal na něj a jeho lid hrozný
trest. Říkáme mu „první rána“. (Později následovalo dalších devět.)
Veškerá voda v ohromné řece Nil, která protéká Egyptem, se
proměnila v krev! Všechny ryby zemřely a byl z toho děsný zápach!
Nejhorší bylo, že lidé nemohli tuto vodu pít. Trvalo to celý týden.
O:

Přeškrtni nesprávná slova v následujících větách:

/6

Řeka v Egyptě se jmenuje Nil / Rýn / Amazonka.

Všichni / všechny hadi / ptáci / ryby zahynuli/y během první rány.
Egypťané měli velký problém získat chleba / vodu / obilí.

Musíme vždy pamatovat na to, abychom jednali, jak nám Pán Bůh říká ve svém Slově – Bibli.
O:

Vybarvi slova:
„

Poslouchat lepší
je

nežli obětovat.”
1. Samuelova 15,22

/6
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CELKEM:

poznejBibli B10

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

2. Příběh:

Mojžíš a poslední rána

Přečti si:
Exodus 11,1-10
a 12,1-13

Klíčový verš:
Exodus 12,13

Požádej někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

Farao opakovaně odmítl propustit hebrejské otroky. Bůh prokázal svou ohromnou moc
v každé ráně, která na Egypt dopadla. Přesto farao neposlouchal, když k němu Bůh
mluvil skrze Mojžíše a Árona.

O:

Jako odpověď na otázky napiš jen jedno slovo:
První zázrak před faraonem byla proměna hole v jaké zvíře? h __ __ .
Jaké slovo používáme pro „trest“ na Egypt (bylo jich 10)? R __ N __ .
Jak se jmenoval muž, který mluvil místo Mojžíše? Á __ __ __ .

Bůh řekl Mojžíšovi, že přijde poslední děsivá rána. Všichni nejstarší (prvorození) synové
z každé egyptské rodiny zemřou během jediné noci. Každá rodina, od nejbohatší
po nejchudší, bude zasažena.

/6

Představ si ty slzy a smutek, který měl zaplavit celou zem!
O:

Přeskládej písmena a napiš slova na volná políčka:
Během poslední n á r y __ __ __ __

zrovýproen __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ v každé
ědrino __ __ __ __ __ __ zemře.

Proč Bůh něco takového plánoval? Protože ho farao zatvrzele neposlouchal.
A to je varování pro nás všechny. Musíme naslouchat a také poslechnout,
když k nám Bůh mluví.
-3-
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Bůh řekl Mojžíšovi, jak se Hebrejci (Izraelité) mohou během této rány zachránit. Každá rodina si
měla opatřit ročního beránka, v určený čas ho zabít a jeho krví pomazat zárubně dveří – jak po
stranách, tak nahoře.
Potom měli až do rána zůstat ve svých domech.
Pokud zůstanou uvnitř, jak jim Bůh nařídil, nic
zlého se jim nestane. Bůh dal přece slib, že:
„Když uvidím krev, ušetřím vás.“
(Exodus 12,13, což je klíčový verš.)
O:

Označ na těchto dveřích místa, která měla
být pomazána krví beránka
(použij červenou pastelku):

Bůh byl jako vždy věrný svému slibu. Té noci
prvorození z celého Egypta zahynuli, ale izraelští
chlapci zůstali naživu. V každé hebrejské rodině
zemřel místo nejstaršího syna beránek.
Protože zemřel beránek, chlapec mohl žít.
Tento příběh nám pomáhá pochopit, že
na základě smrti Pána Ježíše s ním můžeme žít
navěky v nebi. Pokud mu ovšem věříme!
Bible nám říká, že:

„Kristus nás, jsme
byli hříšníci.“

O:

Vybarvi slova:

zemřel za

/3

když

ještě

Římanům 5,8

Pro Izraelity byly dlouhé roky otroctví skončeny. Připravili si výborné jídlo – pečeného beránka
s hořkými bylinami. Museli ho jíst zvláštním způsobem. Byli připraveni opustit Egypt, jakmile
dá Mojžíš pokyn. Poslední rána způsobila v Egyptě veliký smutek, ale pro Izraelity znamenala
velikou radost.
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CELKEM:

/5

poznejBibli B10

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

3. Příběh:

Mojžíš a odchod z Egypta

Přečti si:
Exodus 12,31-39
a 14,1-31

Během noci, kdy egyptští prvorození zemřeli, poslal farao pro Mojžíše a Árona.
Vyzval je, aby vzali všechen svůj lid i se stády a urychleně opustili Egypt.

Klíčový verš:
Exodus 14,30

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Nakonec farao Boha poslechl! Kolik utrpení si mohl ušetřit,
kdyby poslechl už na začátku!
O:

Napiš PRAVDA nebo NEPRAVDA k následujícím větám:

Farao poslal pro Mojžíše a Árona další den ráno.
Řekl jim, aby okamžitě opustili Egypt.
Řekl, že Izraelité zde mají nechat svůj dobytek.

/6

Brzy se vydali na cestu. Stovky tisíc mužů,
žen a dětí kráčely vstříc Rudému moři.
Nedošly však daleko a farao si vše rozmyslel.
Rozhodl se, že vezme své vojsko a přinutí
Izraelity k návratu.
Jakmile uviděli egyptské povozy a jezdce
na koních, jak se k nim řítí, opustila Hebreje
všechna radost a zachvátil je strach.

O:

Doplň chybějící písmena do vět:
Farao po poslední ráně vyzval Hebreje k odchodu z E __ __ p __ __.
Šli vstříc R __ __ __ __ __ m __ __ __.

Král farao si to r __ __ m __ __ __ __ __.

Farao je pronásledoval se svou __ __ __ á d __ __.
-5-

/4

Izraelité byli velmi vystrašeni. Jistě si připadali jako v pasti, protože před nimi bylo moře
a za nimi Egypťané. Jedině Bůh byl schopen je zachránit! Mojžíš je uklidňoval. Řekl jim,
aby „zůstali stát a dívali se, jak je Hospodin dnes zachrání.“ Myslel tím, že Bůh se ve své
velké moci o ně postará a zachrání je od Egypťanů.
Jak to Bůh dokázal? Udělal cestu prostředkem Rudého moře! Celou noc vál silný vítr z východu.
Vody se rozestoupily a objevila se suchá zem. Izraelité nemohli dělat vůbec nic,
jen se spolehnout na Boha a projít mořem.
3 4
S

O:

Křížovka:
1

1. Vítr to rozdělil.

2

V
S

V

2. Vítr vál celou...

3. Toto slovo popisuje, jaký vítr byl.

/4

4. Bůh použil vítr, aby … zem.

Egypťané se pustili za Izraelity. Na cestu uprostřed moře vjeli na svých koních a povozech.
Voda se však vrátila s velikou silou zpět a všichni se utopili. Jak neobyčejně byli Izraelci
zachráněni!
O:

Hospodin zachránil
Izrael

Vybarvi slova z klíčového verše:
„Toho dne

z ruky Egypťanů.”

Exodus 14,30

Dnes chce Bůh každého z nás zachránit z našich hříchů. To proto za nás nechal zemřít Pána Ježíše.
Musíme mu stejně jako Izraelité uvěřit a potom můžeme říct: „Hospodin mne zachránil!“
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CELKEM:

/6

poznejBibli B10

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

4. Příběh:

Mojžíš a Izrael děkují Bohu

Přečti si:
Exodus 15,1-22

Klíčový verš:
Žalm 106,1

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Když nastalo ráno, všichni Izraelité byli v bezpečí
na druhém břehu Rudého moře.
Už se z nich nikdy nestanou otroci Egypťanů!
Všude kolem mořského břehu ležela těla
utonulých Egypťanů.
Prožili několik neobyčejných událostí a to v nich
vzbudilo velkou úctu k Hospodinu a také jeho
služebníku Mojžíšovi. Věděli, že to byl Bůh,
kdo je zachránil.

O:

Napiš:

Jméno moře, které přešli.
Jméno země, kterou opustili.
Jméno osvobozených otroků

/4

Jméno jejich vůdce
Když nám někdo pomůže, je vždy správné mu poděkovat.
Izraelité chtěli poděkovat Bohu za to, že je zachránil z rukou
Egypťanů, a tak začali Bohu zpívat chvály.
V jedné písni zpívali: „Má síla, má píseň je hospodin, to on
se stal mým spasením. Toto je můj bůh.“
Mezi těmi, kdo chválili Boha, byla i Mojžíšova sestra Miriam
(podívej se na 20. verš).
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Křížovka:

úroveň 2

O:

1. Když nám někdo pomůže, měli bychom mu … .

2. V jejich písni zpívali, že Hospodin se stal jejich …. .

3. Izraelité zpívali o Bohu, že je jejich … .

4. Chválili Boha, protože je převedl přes ... .

5. Zvíře, na kterém Egypťané pronásledovali Izraelce.
2

4

1

P

3

S

5

í
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E

Ň

Klíčový verš nám říká, proč bychom měli být Bohu vděční.
O:

Vybarvi písmena: „Oslavujte Hospodina –

Je tak dobrý! “

Žalm 106,1

Přemýšlej o tom, jak je k Tobě Bůh dobrý!
O:

Doplň slova na vhodné místo:
květiny

Spasitel

/4

jídlo

Bůh nám dává __ __ __ __ __, abychom se nasytili.

Naplnil zemi nádhernými rostlinami a __ __ __ __ __ __ __ __ __.
To nejlepší je, že poslal Pána Ježíše,

aby se stal naším __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Body

B10

Opravdu chválíš Boha za dary, které Ti dal? Ukaž mu, že jsi skutečně
vděčný/á - přijmi Pána Ježíše do svého života jako svého Zachránce.

CELKEM:

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

/4

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:

Včasné odevzdání:
Úprava:

Celkem:

Celkový součet:
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