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Poznejbibli
biblické příběhy pro nejmenší 

Mojžíš s Áronem vyzvali opakovaně faraona, krále Egypta,
aby propustil hebrejské otroky ze služby a nechal je odejít. Ale
farao neposlechl. Nebyl vůči Bohu ani trochu poslušný. 

Napiš, jak se jinak nazýval
tento král:   F __ __ __ __

Napiš jméno země, 
které vládl:   E __ __ __ __

Byl tak neposlušný, že Bůh na něj a jeho
zem seslal strašný trest v podobě deseti ran.

Kolik bylo ran? Zakroužkuj správnou
odpověď:

9 10 11

Egyptem protéká řeka Nil. Když přišla první
rána, voda v Nilu se proměnila v krev.
Všechny ryby zemřely a všude se šířil
odporný zápach. Nejhorší ale bylo, že nebyla pitná voda. K takové katastrofě
došlo, protože farao neposlouchal Boha.

Vždycky je nejlepší naslouchat tomu, co Bůh říká, a řídit se podle toho.
V Bibli je napsáno mnoho věcí, podle kterých bychom měli žít.

Vybarvi písmena:

„POSLOUCHAT JE LEPŠÍ“
1. Samuelova 15,22

1. Příběh Mojžíš a první rána
O čem je příběh: Poslouchat Boha Přečti si: 

Exodus 7,1-24
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Vybarvi obrázek.
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Poslední rána byla mnohem horší než devět předešlých.
Farao ještě stále odmítal Boha poslechnout, a proto se
muselo stát velké neštěstí. Nejstarší synové z každé egyptské
rodiny měli v jednu a tu samou noc zemřít.

Kdo opět odmítl poslechnout Boha?

F __ __ __ __

Kdo zemřel při poslední ráně?

N __ J __ T__ R __ Í S __ N v každé egyptské rodině.

Pro Hebreje (Izraelce) Bůh vymyslel způsob,
jak se této příšerné ráně vyhnout.

Všechny hebrejské rodiny měly potřít zárubně
svých dveří krví z beránka. Pak měly jít domů a
zůstat tam celou noc.

Bůh slíbil: „Když uvidím krev, projdu kolem a nic
se vám nestane.“ To znamenalo, že budou v tu
noc, kdy se odehraje poslední rána, v naprostém
bezpečí.

Vybarvi obrázek. Na krev na zárubních použij
červenou barvu.

Nejstarší chlapec v každém hebrejském domě byl
zachráněn před smrtí, protože beránek zemřel
místo něj.

Víš, že Bible mluví o Pánu Ježíši jako o „Božím
beránku“? Zemřel totiž za nás všechny. A protože
to pro nás udělal, můžeme s ním žít navěky 
v nebi. Ale jen pokud v něj věříme!  

2. Příběh Mojžíš a poslední rána
O čem je příběh: Boží plán, jak zachránit Hebreje Přečti si:

Exodus 11,1-10
a 12,1-13
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Během noci, kdy v Egyptě zemřela spousta lidí,
poslal farao pro Mojžíše a Árona.

„Seberte se a jděte pryč z mojí země,“ řekl.

Brzy se tisíce Izraelitů vydaly na cestu směrem
k Rudému moři. 

Doplň chybějící slova:

Král řekl: „S __ B __ R T __  S__ 

a odejděte z mé Z __ M __!“

Netrvalo to dlouho a farao si všechno rozmyslel.
On a jeho velká armáda s koňmi a vozy vyrazili
pronásledovat Izraelce, aby je přivedli zpátky.

Izraelci se vyděsili. Před nimi bylo Rudé moře 
a za nimi egyptská armáda. Vypadalo to,
že jsou v pasti!

Mojžíš jim řekl, aby se nebáli, protože Bůh je zachrání.

Vybarvi písmena:

Mojžíš řekl: „Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes 

hOSPODIN ZAChRÁNí .”

Víš, co Bůh udělal? Poslal velmi silný vítr, který vanul celou noc. Vody se rozestoupily, a tak
vznikla cesta pro Izraelity. Zbývalo jen projít! Egyptská armáda je následovala, ale voda se
najednou vrátila zpět. Celé egyptské vojsko se utopilo v Rudém moři.

Boží obrovská moc zachránila Izraelce. Teď už byli opravdu svobodní!

3. Příběh Mojžíš a odchod z Egypta
O čem je příběh: Boží úžasná moc Přečti si: 

Exodus 12,31-39
a 14,1-31
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Vybarvi obrázek.
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Když Ti někdo s něčím pomůže, je správné poděkovat.
Bůh zachránil Izraelity. Od té doby se z nich už nikdy nestali otroci Egypťanů.

Chtěli mu poděkovat, a proto začali zpívat chvály.
Bůh má radost, když mu lidé nezapomenou
poděkovat za pomoc.

Odpověz na následující otázky:

1.  Co bys měl/a říct, když Ti někdo     
pomůže?   „D __ K __ J __  T __.“

2.  Proč Izraelci zpívali chvály Bohu?
Protože je Z __ CH R __ N __ L.

Tady je část písně, kterou zpívali:

Vybarvi slova:

„BŮH JE MÁ
ZÁCHRANA.“

Věděli, že by se sami nikdy z otroctví nevysvobodili. 

Bůh jim přišel na pomoc, a proto mu děkovali a chválili ho.

Bible nás učí, že potřebujeme být zachráněni z hříchu. Stejně jako Izraelci se
nemůžeme zachránit sami. Musíme věřit Pánu Ježíši.
Ten zemřel za naše hříchy na kříži. Za to mu můžeme poděkovat.

úroveň 1

4. Příběh Mojžíš děkuje bohu
O čem je příběh: Chválit Boha Přečti si:

Exodus 15,1-22
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Toto je Mojžíšova sestra
Miriam, jak chválí Boha 

(viz 20. verš).
Domaluj jí obličej.
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