
LEKCE 8  
 

 
 
 

Zdroje: 
2. Moj. 11,12; 
Patr. a proroci, 

str. 273–280 
 

Verš 
k zapamatování: 

„Hospodinův 
anděl se položí 
táborem kolem 

těch, kteří se bojí 
Boha, a bude je 

chránit. 
Žalm 34,8 

 
Cíle 

Děti budou: 
Vědět, že Bůh 

poslal svého 
Syna, aby nás 

zachránil. 
Cítit radost 

z toho, že Bůh 
zná cestu 

z každého 
problému. 
Reagovat 

oslavou Boha za 
jeho vykoupení. 

 
Hlavní 

myšlenka: 
„Boha 

oslavujeme, když 
mu děkujeme za 

vysvobození z 
hříchů.“ 

ROZSUDEK SMRTI  
Téma na tento měsíc 
Tím, že Boha oslavujeme, vyjadřujeme mu, že ho milujeme.  
 
Biblická lekce ve zkratce  
Farao odmítl reagovat na Boží varování. Desátá rána je ze všech 
nejstrašnější – smrt prvorozených synů. Byla to doba strachu a 
naděje zároveň, byla to noc, na kterou nelze zapomenout. Po celé 
generace má tato událost připomínat nejen vysvobození z Egypta, 
ale především Božího Syna, kterého Bůh poslal, aby nás 
vysvobodil z mnohem horšího otroctví – z otroctví hříchu.  
  
Tato lekce je o uctívání 
Bůh použil desátou ránu k tomu, aby svému lidu demonstroval 
svou lásku i důsledky hříchu. Vysvobodil je. Této příležitosti také 
využil pro to, aby ukázal na svůj plán záchrany světa z hříchu. My 
také máme na vybranou, jestli záchranu přijmeme. Boha 
oslavujeme, když mu děkujeme za vysvobození z hříchů.  
 
Obohacení učitele 
„Přesnice se staly svátkem, který měl nejen upomínat na 
vysvobození z Egypta, ale který měl být předzvěstí i většího 
vysvobození, které vykoná Kristus vykoupením svého lidu 
z poroby hříchu. ... Nestačilo však zabít velikonočního beránka; 
jeho krví musely být skropeny veřeje; tak i zásluhy Kristovy musí 
pocítit duše člověka. Musíme věřit, že zemřel nejen pro svět, ale i 
pro nás samé pro každého z nás. ...“ 
„Yzop, jehož použili ke kropení krví, byl symbolem očisty...“ 

„Bylo třeba připravit beránka celého a nezlomit přitom ani 
jedinou kost; stejně jako jediná kost nebude zlomena Beránku 
Božímu, který za nás zemře.“ (Patriarchové a proroci str. 277–278 
orig.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UCTÍVÁNÍ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Přehled programu 
 

 ČÁST LEKCE  MINUTY AKTIVITY POMŮCKY 
 Přivítání postupně Přivítej žáky ve dveřích, 

vyslechni si jejich 
radosti/starosti 
 

 

1 Přípravné aktivity do 10 min. A. Žáci sobotní školy – 
záchranáři 

měkké hračky 

   B. Muž přes palubu  dvě záchranné vesty, provaz 
 

   C. Záchranná služba hasicí přístroj 
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Společenství 
Zpěvník 
Misie 
Sbírka 
Modlitba 

žádné 
 
 
nádoba na sbírku, 
kříž, malé proužky papíru, 
připínáčky 
 

2 Biblická lekce do 20 min. Probírání příběhu kostýmy biblických postav, 
z kartonu vyrobený rám dveří, 
kečup, větvičky, sušenky, 
papírové talíře, stoly, 
kufr/taška, oblečení na sbalení, 
hračka – beránek 
 

   Verš k zapamatování Osm balónů, proužky papíru, 
Bible 

   Studium Bible 
 

Bible  

3 Aplikace lekce do 15 min. Zachráněni 
 

tabule na křídu nebo na fixy, 
křída/fixy, guma s nápisem 
Ježíš 

4 Sdílení se  do 15 min Boží záchranný tým větší množství papírových 
kartiček, nůžky, zapínací 
špendlíky, voskovky/fixy, 
děrovačka  
 

*Modlitby a chvály  mohou být zařazeny do programu kdykoliv. 



 VYUČOVACÍ LEKCE 
 

Přivítání 
Přivítej děti už ve dveřích. Zeptej se, jak se měly v uplynulém týdnu – z čeho 
mají radost, jaké mají starosti. Vyslechni si verš z minulého týdne a povzbuď 
děti, aby se podělily o zkušenosti z předcházející lekce. Začni s nimi dělat 
přípravné aktivity podle vlastní volby. 

1  

  Přípravné aktivity 
  Vyber si aktivitu nebo aktivity, které považuješ za nejvhodnější. 
  
A. Žáci sobotní školy – záchranáři 
 Dříve, než začne sobotní škola, umísti mimo dosah dětí měkké hračky. Pro každé čtyři 
anebo pět dětí budeš potřebovat jednu hračku. Řekni: Dnes ráno se ztratila… (jmenuj 
hračku). Najdete a zachráníte ji? Nech děti, ať najdou způsob, jak zvířátko zachránit.  

 

Shrnutí 
Zeptej se: Děti, jak jste zachránily zvířátko? Potřebovaly jste někdy, aby vás 
někdo zachránil? Dnes ráno budeme slyšet o tom, jak Bůh zachránil Izraelce a 
jak nám to připomíná, že nás zachraňuje z hříchu. A o tom je naše dnešní hlavní 
myšlenka: 
  
� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 

Z HŘÍCHŮ.  
Řekněte to společně se mnou. 

   
 B. Muž přes palubu 
Předem naměř dva 1,5 metru dlouhé provazy. Omotej provazy kolem 
každé záchranné vesty. Vytvoř dvě skupiny. Ať se děti postaví do dvou 
řad a pak požádej jedno dítě z každé řady, aby se postavilo o 1,5 metru 
dále. Řekni: Děti, přehnala se tudy strašná bouře a vy jste byly 
smeteny do moře. Toto je jediný pasažér, který zůstal na palubě. Má 
záchrannou vestu. Hodí vám ji. Když ji někdo chytí, může utíkat do 
bezpečí na loď. Pak hodí záchrannou vestu někomu dalšímu ze 
skupiny. Házejte si záchrannou vestu do té doby, než budou všichni 
cestující zachráněni.  

 

Shrnutí 
Poskytni čas pro diskusi, až se zeptáš: Děti, jak t ěžké bylo zachránit posádku? Co si 
myslíte, jaké by to bylo, kdybyste se topily? Chtěly byste, aby vás někdo 
zachránil? Když Adam a Eva zhřešili, Bůh měl plán záchrany. Díky tomuto 
plánu, pokud budeme souhlasit, můžeme být všichni zachráněni z hříchu. O tom 
je naše dnešní hlavní myšlenka:  
 
� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 

Z HŘÍCHŮ.  

Potřebuješ:  
 - 2 záchranné  
 vesty  
- provaz  



Povězte to spolu se mnou. 
 
   

 
 
 
C. Záchranná služba 
 Pozvi hasiče na návštěvu do vaší třídy, aby vám vyprávěl o své 
práci a předvedl nějaké záchranářské ukázky. Ať mu děti kladou otázky.  
  

Shrnutí 
 Poděkujte hasičovi za to, že přišel. Pak řekni dětem: Práce hasičů je velmi důležitá. 
Zachraňují lidi p řed ohněm a zachránili už mnoho životů. Když Adam a Eva zhřešili, 
Bůh učinil nejv ětší záchrannou akci všech dob. Proto můžeme mít všichni dar věčného 
života. Dnešní hlavní myšlenka nám říká:  

� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 
Z HŘÍCHŮ.  
Povězte to spolu se mnou. 

 
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Společenství 
Zopakuj radosti a starosti dětÍ, jak ti o nich vyprávěly při příchodu (pokud se to hodí). 
Vyhraď si čas na sdílení se z lekce z minulého týdne a zopakujte si verš z předcházející 
lekce. Nepřehlédni narozeniny nebo zvláštní události. Zvlášť srdečně přivítej návštěvu. 
 
Návrh pNávrh pNávrh pNávrh píííísnísnísnísní:::: 
 
 
SSSSbbbbíííírkarkarkarka    
Řekni: Mnoho lidí na světě potřebuje zachránit z hříchu. Když dáváme 
peníze do naší sbírky, pomáháme lidem učit se o Božím plánu záchrany. 
    

ModlitbaModlitbaModlitbaModlitba    
Předem připrav kříž – dostatečně velký na to, aby na něj děti mohly 
připínáčky připnout svá přání. Každému dítěti dej ústřižek papíru. Řekni: 
Děti, napište nebo nakreslete něco, co byste chtěly, aby vám Bůh 
odpustil, a něco, za co byste chtěly Bohu poděkovat. Až budete hotové, 
připněte váš papír na kříž. Shromáždi děti kolem kříže. Poděkuj Bohu za 
jeho plán záchrany a za všechny nádherné věci, které pro nás učinil.  
 
 
 
 

 
    

Potřebuješ:  
- nádobu na sbírku 

Potřebuješ:  
- kartonový nebo  
 dřevený kříž,  
- ústřižky papíru, 
tužky, připínáčky 

Potřebuješ:  
 - hasicí  
 přístroj 



2 2 2 2         

Biblický příběh 
 
 PrPrPrProbírání příobírání příobírání příobírání příbbbběěěěhuhuhuhu    
 Jestliže máš větší skupinu, možná budeš potřebovat požádat 
dospělého, aby pomohl dětem s kufrem a balením oblečení. Požádej 
nějakého muže, aby se oblékl jako Mojžíš a vyprávěl příběh. Když 
mluví Bůh, požádej někoho, aby přečetl tyto řádky, nebo hlas 
nahraj.  
 
 Postavy: Mojžíš, Boží hlas, děti Izraelců (rozděl děti do rodin – 
matka, otec, dvě nebo tři děti) . 

 
 
Čti nebo vyprávěj příběh 
 Ahoj, chlapci a děvčata. Jmenuji se Mojžíš. Bůh mi dal výjimečný úkol. Devětkrát 
jsem žádal faraóna, aby propustil Izraelce z Egypta. Devětkrát farao odpověděl NE. Proto 
Bůh seslal na tuto zemi strašné rány. Všechna voda se proměnila v krev. Žáby, komáři a 
mouchy pokryli zemi. Dobytek zahynul. Lidé se trápili hroznými bolavými vředy. Krupobití 
zničilo téměř celou úrodu a to, co zbylo, sežraly kobylky. Během poslední rány byla tři dny 
tma. Lidé se báli vycházet ze svých domovů. Po tom všem se farao rozhodl, že mne zabije, 
jestliže se před ním ukážu. 
 Nyní mi Bůh řekl o poslední, nejhorší ráně. „Bude to poslední rána. Potom vás farao nechá 
odejít. O půlnoci nechám Egyptem projít anděla smrti. Prvorozené dítě v každé rodině zemře. 
Budu svůj lid chránit, pokud budete plnit mé příkazy.“ (Mojžíš volá Izraelce, aby přišli 
a shromáždili se kolem něj.) „Izraelci, pojďte a poslouchejte Boží nařízení, která nám Bůh 
dal. Pokud se jimi budete řídit, zůstanete v bezpečí. Budete-li je ignorovat, také nás postihne 
smrt. Každá rodina musí vybrat nejlepšího, ročního beránka. Ve čtyři hodiny, přibližně 
kolem západu slunce, otec v každé rodině zabije beránka a část krve dá stranou. Pak touto 
krví potře vrch rámu vašich vchodových dveří. Pak už nikdo nesmí vyjít ven, všichni musí 
zůstat v domě až do svítání. Bůh pošle anděla smrti, aby prošel Egyptem. Prvorození v každé 
rodině zahynou. Smrt se však vyhne domům s krví na rámech dveří. To vám Bůh slibuje. 
Musíte upéct beránka. Jezte jej s hořkými bylinami a nekvašeným chlebem. Oblečte si plášť 
a obujte boty, když jej budete jíst. Pokud je vaše rodina příliš malá na to, aby snědla celého 
beránka, pozvěte jinou rodinu a podělte se. Obě rodiny však musí veřeje dveří potřít krví 
beránka.“  

Když nadešel ten den, izraelské rodiny dodržely přesně Boží nařízení. Všichni zůstali 
ve svých domovech, dokud bylo možné slyšet křik: Boží ničitel prošel zemí. (Otec rodiny 
pantomimou představuje zabíjení beránka. Děti větvičkami natírají krví /kečupem/ rámy 
dveří. Prostřete stůl a položte na něj sušenky. Každý si vezme kousek.) Všichni zůstali ve 
svých domovech, dokud slyšeli křik: (Mojžíš křičí) „Boží ničitel prošel zemí. Prvorození 
všech Egypťanů od nejpokornějšího služebníka až po faraóna zemřeli. Farao konečně 
souhlasí s tím, o co ho Bůh žádal. Bůh chce, abychom opustili zemi.“ 
Všichni nadšeně balili svůj majetek. (Házejte věci do kufru.) Lidé si od svých egyptských 
sousedů vyžádali zlato, stříbro a dary. Smáli se a volali: Jsme svobodní! Konečně jsme 
svobodní!“ (Všichni řeknou: Jsme svobodní!) 

Toto jídlo se stalo známé jako jídlo velikonoční. Izraelci slaví Velikonoce každý rok, 
aby si připomněli, jak je Bůh vyvedl z Egypta. Velikonoce jsou také připomínkou zaslíbení, 

Potřebuješ: 
- kostýmy biblických  
 postav 
- z kartonu vyrobený  
 rám dveří 
- kečup 
- větvičky 
- sušenky 
- papírové talíře 
- stoly 
- kufr/tašku 
- oblečení na sbalení 
- hračku – beránka 
 



že Ježíš přijde a zemře za naše hříchy. Stejně tak, jako krev beránka zachránila prvorozené, 
Ježíšova smrt zachrání z hříchu nás všechny. Jestliže věříme a milujeme Ježíše, jsme 
svobodní a můžeme se díky jeho smrti rozhodnout pro věčný život.  

 
 

Shrnutí 
Poskytni čas na odpovědi, až se zeptáš: Děti, kdo z vás je nejstarším dítětem v rodině? 
Kdybyste žily v té době, co byste si myslely, když byste slyšely o poslední ráně? Jak moc 
by asi vaši rodiče dávali pozor, aby dobře potřeli veřeje dveří beránkovou krví? Natřeli 
by je jen trochu, nebo hodně? Jak byste se cítily, kdybyste slyšely o tom, že anděl smrti 
minul váš dům? Proč je Ježíš někdy nazýván „beránkem“? 
Můžeme být šťastní, protože Ježíš se postavil na naše místo a zemřel za naše hříchy. 
Takže my, podobně jako Izraelci, můžeme být vysvobozeni z hříchů. Řekněme si naši 
dnešní hlavní myšlenku:  
  

� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 
Z HŘÍCHŮ.  

 

 

Verš k zapamatování 
 Napiš verš k zapamatování po jednotlivých větách na ústřižky papíru, každou část 
zvlášť – podle toho, jak je uvedeno níže. Sroluj ústřižky a vlož jeden z nich do jednoho 
balónu. Nafoukni balóny. Ať děti propíchají balóny, posbírají papírky a pokusí se poskládat 
verš ve správném pořadí. Pokud jej poskládají nesprávně, pomoz jim najít verš v Bibli. 
Pomíchej ústřižky a ať se děti pokusí splnit úkol znovu. Vše opakuj, dokud děti nebudou verš 
znát..  
Hospodinův / anděl / se položí / táborem / kolem / těch / kteří / se bojí Boha / a bude / je 
chránit/ Žalm 34,8 
 

Studium Bible 
Řekni: Když Adam a Eva zhřešili, předstoupili před Boha s problémem. Přečtěme si 
první část verše Římanům 6,23 a uvidíme, jaký byl tento problém. Čtěte společně. Co to 
znamená? (Když děláme špatné věci, oddělujeme se od Boha, a musíme zemřít.) Bůh měl 
plán záchrany. Přečtěme si zbytek textu. Bůh nám dal dar, který odstraňuje následky 
hříchu.  
Rozděl děti na čtyři skupiny a dej každé skupině verš. Požádej děti, aby verš přečetly a 
rozhodly se, co to znamená. Poskytni dětem čas na odpovědi.  
 
Ř 5,8 
Ef 2, 4.5 
1 J 1, 9.10 
Ř 8,32 
 

Shrnutí 
 Zeptej se každé skupiny: Co říká váš verš? Co říká o Božím plánu 
záchrany? Co si myslíte, když víte, že Bůh vás zachránil z hříchu? Bůh zachránil 
Izraelce v Egyptě. Součástí záchrany bylo, aby jedli zvláštní jídlo, které mělo jim i 



dalším pokolením připomínat, že jednou Ježíš přijde zemřít za jejich hříchy. Jaké jídlo 
to bylo? Viz 2 Moj. 12,13.14. Když Ježíš přišel, dal nám ještě jinou památku, které měla 
připomínat vysvobození z hříchů? (Večeře Páně.) Můžeme Bohu poděkovat za záchranu 
z hříchu a za to, že nám tuto záchranu připomíná památkou Večeře Páně. Řekněme společně 
naši hlavní myšlenku:  
 

� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 
Z HŘÍCHŮ.  

 
 
 

 

 
3  
 Aplikace lekce 

 
Zachráněni 
 Řekni: Bůh ochránil Izraelce před andělem smrti, a to tak, že 
natřeli veřeje dveří svých domovů krví beránka. Proč jim nařídil, aby 
si každý rok připomínali tuto velkou noc - Velikonoce? (Aby jim 
připomněl, že je vyvedl z Egypta a že Ježíš jednou přijde zemřít za hříchy 
všech lidí.) Jaké špatné věci někdy děláme? Povzbuď děti do diskuse 
a napiš seznam, který mohou všichni vidět. Co můžeme udělat, abychom 
tyto hříchy odstranili? (Protože Ježíše za nás zemřel, Bůh může vymazat 
naše hříchy.) Dej každému dítěti možnost přijít p řed tabuli, vymazat 
svůj hřích a říci: „Chválím Boha za to, že mě zachránil z hříchu.“ 
  

  
 

Shrnutí 
 Zeptej se: Děti, jak se vám líbí Boží plán záchrany z našich hříchů? (jsou šťastné, vděčné) 
Co vám tento plán říká o Bohu? Bůh nás velmi miluje. Bůh ukázal svou lásku tím, že 
zachránil Izraelce, a posílá Ježíše, aby nás zachránil z hříchu. Povězme společně naši 
dnešní hlavní myšlenku: 
  

� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 
Z HŘÍCHŮ.  

 

 

 

 

 

 

 

Potřebuješ: 
- tabuli na  
 křídu nebo  
 na fixy 
- křídu nebo  
 fixu 
- stírací  
 tabuli  
 s nápisem  
 Ježíš 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4  

 Sdílení se 
Boží záchranný tým 
 Rozdej pomůcky. Vystřihni kruhy o průměru 4,5 cm a 
děrovačkou udělej nahoře dírku. Ať děti nakreslí do kruhu 
záchranné kolo a napíší do středu „Boží záchranný tým“. 
Zavíracím špendlíkem, který provlečou dírkou, připni vizitky 
na děti.  
Zeptej se: Děti, co by se stalo, kdyby se Mojžíš nepodělil s Izraelci o Boží plán záchrany? 
(Prvorození v každé rodině by zemřeli.) Co se stane, jestliže se nepodělíme o Boží 
záchranné poselství se světem – s druhými lidmi? (Nebudou o něm vědět. Nebudou 
připraveni, až přijde Ježíš.) My všichni můžeme být součástí Božího záchranného týmu a 
říci druhým o jeho plánu záchrany. Rozděl děti do dvojic a nech je vyzkoušet si, co řeknou 
lidem, když se budou ptát na jejich „vizitku“.  
 

 Shrnutí 
Zeptej se: Co řeknete, když se vás někdo bude ptát, co znamená vaše vizitka? (Bůh poslal 
svého Syna, aby zemřel za naše hříchy.) Přišel Ježíš zachránit jen některé lidi? (Ne, Ježíš 
přišel zachránit všechny.) Nechme si na sobě naše vizitky, až půjdeme domů. Když se nás 
lidé na ně zeptají, můžeme každému říci, že Bůh je chce zachránit z hříchů. Řekněme si 
společně naši hlavní myšlenku:  
 

� BOHA OSLAVUJEME, KDYŽ MU D ĚKUJEME ZA VYSVOBOZENÍ 
Z HŘÍCHŮ.  

 
 

Ukončení 
 Ať děti vytvoří kruh kolem kříže, který jste použili při modlitbě. Pomodlete se, aby 
vám Bůh dal příležitost říci druhým, že je Bůh chce zachránit z hříchů. 
 

Potřebuješ: 
- větší množství papírových 
kartiček 
-nůžky 
- zapínací špendlíky 
voskovky/fixy 
- děrovačku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


