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Farao planul hněvem! 
Bůh mu prostřednictvím 
Mojžíše přikázal,  
aby nechal otroky  
z Egypta odejít.   
On odmítl. 



„Práci jim 
udělejte ještě 
těžší”, nařídil 
faraón svým 
otrokářům. 



Tak se situace 
pro Izraelity 
mnohem 
zhoršila. 



„Nasbírejte si vlastní slámu.  Už 
vám ji neposkytnem.  Ale musíte 
vyrobit stejný počet  
 
cihel.”  Takové  
               byly faraonovy nové  
                                  příkazy. 



Otrokáři  
Hebrejce  
bičovali, ... 



... protože neměli  
čas schromáždit  
slámu a i vyrábět  
 
stejné množství  
                cihel. 



Lidé 
obviňovali 
Mojžíše a  
Árona za 
jejich 
problémy.   
 
Mojžíš našel 
místo, kde  
se modlil. 



„Pane,” 
volal, 
„zachraň  
náš lid.”  
„Já jsem 
Hospodin,  
 
a vyvedu  
vás ven,” 
odpověděl  
Bůh. 



Bůh poslal  
Mojžíše a  
Árona zpět  
k faraonovi. 



Když však  
chtěl mocný  
vládce vidět 
znamení  
od Boha,  
 
Áronova hůl  
se proměnila  
v hada. 



„Zavolej mé 
kouzelníky,” 
zvolal farao.  
Když egyptští 
kouzelníci 
odhodili své hole, 
také se proměnily  
v hady. 



Ale Áronova 
hůl jejich 
hole pohltila.  
Přesto faraon 
odmítl 
Izraelce 
propustit. 



Druhý den ráno se Mojžíš a Áron 
sešel s faraonem u řeky.  Když Áron 
napřáhl svou hůl, Bůh        proměnil  
                 
 
 
                 vodu v  
                 krev. 



Lidé nemohli pít!  Všechny 
ryby zahynuly! 



Ale faraon znovu zatvrdil své srdce.  
Nenechal Izraelce opustit Egypt. 



Opět Mojžíš řekl 
faraonovi, aby nechal 
     Boží lid  
     odejít.   
  Faraon znovu 
  odmítl. Bůh 
  poslal další   
   pohromu.  
  Celý Egypt  

        byl plný žab.  



Každý dům, každý 
pokoj I kuchyňské 

 trouby byly  
               plné žab!  
   Konečně  
   farao řekl: 
   „Proste  
   Hospodina,  
        aby žáby   

   odstranil. 



Potom nechám tvůj 
lid odejít.” Ale když 
    byly žáby  
  pryč, faraon  
       si to   
  rozmyslel.   
  Nechtěl  
  otroky  
  ztratit. 



Bůh pak přeměnil všechen prach v 
komáry. 



Každé zvíře i člověk se svědil od 
jejich štípanců, ale faraon zůstal 
neoblomný. 



Jako další trest 
Bůh poslal mouchy, 
dobytčí mor a 
bolestivé  
vředy. 



Lidé  
strašně trpěli.   
Faraon stále  
odporoval  
Bohu. 



Po morové 
epidemii, 
Bůh poslal 
krupobití 
a mraky 
kobylek. 



Kobylky snědly 
všechny zelené 
 rostliny i 
 ovoce na 
 stromech, co 
 ještě v zemi 
 zbylo. 



Hospodin také 
poslal na Egypt 
tři dny úplné tmy.  
Ale tvrdohlavý 
faraon Izraelce 
nepropustil. 



„Pošlu  
poslední  
pohromu,”  
varoval  
Bůh.  „O  
půlnoci vše  
prvorozené  
zemře.  Od  
prvorozeného syna 
člověka, až po dobytek.” 



Bůh řekl 
Izraelitům,  
že jejich 
prvorozený  
se může 
zachránit,  
pokud krví 
beránka  
potřou rám  
dveří. 



O půlnoci byl  
slyšet v Egyptě 
velký nářek.  
Smrt zasáhla. 



Alespoň jedna 
osoba v každém 
domě  
zemřela. 



„Odejdi,” faraon 
prosil Mojžíše.  
„Jdi sloužit 
svému Pánu.” 



Rychle tak Boží 
lid utekl za 
egyptské  
hranice. 



             Bůh řekl Mojžíšovi, aby  
             pamatoval na obětní  
                      noc a  
 
 
 
 

                        slavil velikonoce, 
 protože anděl Boží 

 přešel nad izraelskými domy ale  
       udeřil na faraona a jeho lid. 



Po 430  
letech v  
Egyptě  

 

              byl boží lid svobodný. 
Bůh je vedl oblakovým sloupem 

     ve dne a ohnivým sloupem v noci. 



Ale faraon 
s Izraelity 
ještě 
neskončil.  
Opět si to 
rozmyslel. 



Schromáždil 
armádu a šel 
za otroky.  
Brzy je měl 
v pasti mezi 
útesy a 
mořem. 



„Bůh musí bojovat za nás,” řekl 
Mojžíš.  Přistoupil k okraji 
vody a vztáhl ruku. 



Stal se  
veliký zázrak.  
Bůh otevřel 
cestu přes 
vodu. 



Lidé tak 
bezpečně 
přešli. 



Faraónova armáda se tryskem hnala 
za nimi do Rudého moře.   
„Teď je chytíme,”  
pomysleli si vojáci. 



Ale Bůh uzavřel vodu a mocná armáda 
Egypta utonula.  Faraon nyní  
věděl, že Bůh Izraele  
je PÁNEM nad všemi. 



Sbohem Farao! 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

2. knize Mojžíšově 4-15  

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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