S1
PŘÍBĚH PRAVÍ

zali beránčí krví. Přihlásí se tak ke svému lidu a

Náš příběh začíná v zemi egyptské, kde jako do jejich domu smrt nevkročí. Bude to důležitá
hosté žili Hebrejci, Židé, nebo jiným jménem Iz- noc a veliká ukázka toho, jak je Bůh Izraele mocraelci. Jak se tam dostali, to už možná znáte z ný. Tu noc se vydají na cestu ven. Pryč z otrocjiného vyprávění. Důležité ale je, že časem se z tví.
hostů stali otroci. Jediné jejich přání bylo uniknout ven. Měl je vyvést Boží prorok Mojžíš. Bůh Co nám z toho zůstalo...
Židů, Hospodin, na faraona a egyptský lid proto

Podle Bible se tato krvavá událost udála po

seslal postupně devět pohrom. Až potom se fa- prvním jarním úplňku. Proto si ji připomínáme
raon uráčil jednat. Nabídl Židům možnost odejít, každý rok jindy – tak jako je první jarní úplněk
pokud v zemi nechají všechen svůj majetek a do každý rok v jiný čas.
nehostinné pouště vyrazí bez jakékoliv výbavy.

První neděli po tomto lunárním jevu slaví-

To se Mojžíšovi pochopitelně příčilo: „Izraelci me v Česku svátky, které navazují na tradice po-

musí odejít se vším, co jim patří. V Egyptě nene- hanských předků. Touto dobou slavili jarní sluchají nic.“ Faraon se rozzuřil a řekl Mojžíšovi, ať novrat a právě kvůli nim chodíme obvykle koleuž za ním nechodí, jinak ho nechá popravit. dovat s pomlázkou. Jako křesťané k tomu ale
Neméně rozčilený Mojžíš odpověděl zlověstně: přidáváme pro nás mnohem důležitější oslavy
„Tys to řekl, už se před tebou nikdy neukážu.“

vzkříšení Ježíše Krista. A konečně si občas, tře-

Bůh je nyní připravený vykonat krutý trest - ba právě beránkem nebo jehněčím masem, přiusmrtit každého prvorozeného nežidovského pomeneme právě vyvedení Židů z Egypta… Jistě
potomka v egyptské zemi. Udělá to uprostřed jste se už poznali, že tyhle komplikované svátky
noci. Židé již dostali příkaz, aby své dveře poma- jsou Velikonoce.

ROZHOVOR S DĚTMI

AKTIVITA PRO DĚTI
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S1
PÁN S NÁMI
Izraelská cesta začala tím nejneveselejším – otroctvím. Nepříliš radostný začátek čeká i
nás, kteří se budeme společně v průběhu procházky nad svými “pouty” zamýšlet. Záludný
virus nás držel několik měsíců v šachu a strachu. Teď se ale chceme vydat zpět do světa, do
svobody. Zamyslete se nyní, komu a čemu otročíte vy sami. Nemusí to být lidé, věci nebo

činnosti. Někdy nás přespříliš svazují i naši vnitřní démoni. Nebo třeba lenost, přílišná lhostejnost či naopak rychle nastupující vztek. Zkuste nyní v tichosti svá vnitřní otroctví zmapovat. Asi to nebude zrovna příjemné, ale třeba vám pomůže, když tak učiníte při modlitbě.

CHALLENGE
Izraelci si s sebou z Egypta odváží veškerý svůj majetek. Všechno, co na cestě mohou
potřebovat. I vy se nejprve musíte před výzvami pouště připravit na cestu. Sbalte si prosím (ideálně každý člen týmu, ale minimálně jednou do skupiny) následující vybavení:
•

Mobil s datovým připojením

•

Svačina lahodná jako mana, nejlépe v hygienickém obalu

•

Psací potřeby a papír

•

Šátek
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