
do
ro

st

Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

e-mail:

Vedoucí skupiny:

B10

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Exodus 15,1-21
• Žalm 106,7-9 • Židům 11,24-29

Izraelité žili v Egyptě 430 let na den přesně (Exodus 12,40-41). Nyní je Mojžíš v noc
Paschy vyvedl z Egypta, ale to nebyl konec příběhu. Ve skutečnosti to byl začátek
nového období v životě Izraelitů. Jejich trable však nebyly u konce. Unikli sice otroctví
v Egyptě, ale jejich dozorci je nechtěli pustit tak snadno.

Když se staneme křesťany, je to stejné. Začneme nový život pod vedením nového
Mistra, Pána Ježíše. Satan to však nevzdává tak snadno. Snaží se nás stáhnout zpět 
do našeho starého způsobu života. S Boží pomocí však můžeme zvítězit. Bůh nevedl
Izraelity do země zaslíbené tou nejkratší cestou, protože by museli projít zemí
nepřátelského národa.

O: Jak se jmenoval tento národ?

O: Ve kterých verších 14. kapitoly říká Bůh, že Egypťané skrze nadcházející
události poznají, že je Hospodin?

O: V osmisměrce zakroužkuj odpovědi na následující věty: 

Mojžíš vzal kosti tohoto muže s sebou.
Během dne Hospodin šel před nimi 
v sloupu z ... a v noci ve sloupu z ... . (13,21-22)
Před nimi také putoval Boží ... 
Uveď tři místa, která jsou zmíněna v souvislosti
s jejich tábořením u ... moře. 
…, … a … . 

verše

1. LEKCE Mojžíš
Napříč rudým mořem Přečti si:

Exodus 13,17-22
14,1-31

Klíčový verš:
Exodus 14,13
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CELKEM:

O: Popiš VLASTNÍMI SLOVY, proč se farao rozhodl je pronásledovat:

Izraelité udělali velkou chybu, když začali panikařit
a přestali důvěřovat Hospodinu, který je vedl.
Se zděšením se dívali na rychle se blížící vozy 
a jezdce. Zcela zapomněli na vše, co pro ně až 
do té chvíle Pán Bůh učinil. Sami sebe přesvědčili,
že zemřou. Obrátili se na Mojžíše a vyčítali mu, 
že je přivedl do takového nebezpečí.

Jak často se stejným způsobem proviňujeme, 
když pochybujeme o Boží péči a zapomeneme 
na vše, co pro nás udělal. Myslíme si, že neexistuje
východisko z potíží, které právě prožíváme,
a hledáme někoho, na koho bychom svalili vinu.

O: Co říká v klíčovém verši Mojžíš Izraelitům?

O: Co řekl Bůh Mojžíšovi, aby učinil? (14,15-16)

Mojžíš sdělil lidu, že za ně bude Hospodin bojovat. 

O: Ve kterém verši si Egypťané uvědomili, že to je pravda?

Na konci této kapitoly byli všichni Egypťané, kteří pronásledovali Izraelity, mrtví a všichni Izraelité byli
v bezpečí na druhém břehu Rudého moře.

O: Jaký vliv měly tyto události na Izraelity?

Pokud Bohu patříme a dostaneme se do těžkostí, použije Bůh svou moc, aby nám pomohl. Chce,
abychom to pochopili. Nemusíme se bát, protože se můžeme spolehnout na jeho přítomnost a
pomoc.

verš:
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JMÉNO:
B10poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Izaiáš 6,1-8 • Matouš 22,35-40
• Římanům 3,19-20 • Jakub 2,8-13

První tři měsíce svobody byly pro Izraelity plné událostí. Nejprve zázračně překročili Rudé moře
a viděli, jak byla zničena egyptská armáda. Než se vydali na cestu, zpíval Mojžíš spolu s
ostatními píseň chvály a díkuvzdání Bohu. Tři dny nemohli najít vodu, a když konečně dorazili do
Mary, voda zde byla hořká a nedala se pít. Bůh opět vykonal skrze Mojžíše zázrak - voda
zesládla. Bůh je také na poušti zaopatřil jídlem. Potom přišli Amalekovci bojovat proti Izraeli.
Izrael však s Boží pomocí zvítězil. (Exodus 17)

Nyní přicházíme k velmi důležité části cesty. Izraelité dorazili k hoře Sinaj a Bůh dal lidu desatero
přikázání.

O: Zde jsou zkráceně napsány. Uspořádej je do správného pořadí:

Nekraď. Nezabíjej. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly. Necizolož.
Neužívej jméno Hospodina nadarmo. Nezáviď. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Cti svého otce i matku. Nelži o svém bližním. 

O: Podívej se do Matouše 22,37-40. Vypiš, jaké je podle Pána Ježíše největší přikázání:

V prvním klíčovém verši Bůh říká, že Izrael bude jeho zvláštním pokladem, pokud …

O: Vypiš tyto dvě podmínky:

2. LEKCE Mojžíš
Na hoře Sinaj Klíčový verš:

Exodus 19,5 
a 20,20 

Přečti si:
Exodus 19,1-13 

a 16-25 a 20,1-21
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CELKEM:

O: Jaká byla jejich odpověď na Boží požadavek?

O: Doplňovačka:

1.  Kolikátý den Hospodin vybral, že sestoupí
k lidu z hory? 

2.  Pták, který je zmíněn v biblickém textu. (19,4)
3.  Hudební nástroj, který je zmíněn. (19,16) 
4.  Bylo tam ….. a blýskání 
5.  Jméno hory a oblasti okolo ní. 
6. Hospodin přišel k Mojžíšovi v hustém … . 
7. Hora byla zahalena v kouři, protože 

na ni Hospodin sestoupil v …. . 
8. Všichni v táboře se ….. . 

O: Co se událo v Refidim? Popiš svými vlastními slovy (17,8): 

Mojžíš měl lid připravit na velmi zvláštní událost, která se měla odehrát o tři dny později. 
Hospodin se chystal sestoupit před zraky celého lidu na horu Sinaj. Nikdo se hory nesměl dotknout.
Pokud by tak učinil, zemřel by. Hora byla oddělena jako svatá, protože Bůh se chystal na ni
sestoupit. Jeho samotná přítomnost z ní činila svaté místo.

Třetího dne ráno se stali svědky tak velikých a úžasných událostí, že se rozklepali strachem. 

O: Co jim Mojžíš říká ve druhém klíčovém verši?

Slovo, které je zde přeloženo jako „úcta“ nebo „bázeň“, znamená úctu před Bohem pro jeho svatost
a moc. Všichni můžeme velmi lehce ztratit vědomí, kým Bůh ve skutečnosti je. Bůh se nemění.
Jednoho dne projeví svou velikou sílu, moc a svatost vůči celému světu a každý se před ním
pokloní. Bůh si však přeje naši poslušnost a uctívání už nyní. Můžeme ho poslouchat a potěšit
pouze v případě, že jsme již uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele.
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JMÉNO:
B10poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Genesis 3,1-19 • Skutky 5,1-11
• 1. Tesalonickým 1,9-10 • 1. Jan 5,21

V knize Exodus 24 Hospodin povolává Mojžíše na horu, aby mu mohl předat kamenné desky
se svým Zákonem. Mojžíš se tedy spolu se svým pomocníkem Jozuem vydal na cestu. Árona,
Hura a starší nechal v táboře, aby dohlíželi na lid. Když Mojžíš dorazil na horu, zahalil ji mrak
a sláva Hospodina se usadila na hoře Sinaj. Hospodin z oblaku zavolal na Mojžíše. Mojžíš
zůstal na hoře čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Lidem dole však připadalo čekání příliš dlouhé.   

O: Odpověz PRAVDA nebo NEPRAVDA k následujícím výrokům:

Lidé prohlásili, že není známo, co se s Mojžíšem stalo.

Áron jim řekl, aby byli trpěliví.

Lid řekl, že se chce přidat k Mojžíšovi v uctívání Boha.

Áron jim řekl, aby mu dali své zlaté náušnice.

Áron udělal zlaté tele. 

O: Křížovka:
1. Bůh zaslíbil Abrahamovi, že jeho potomci budou početní jako … .
2. Když Mojžíš sestoupil z hory, viděl lidi … .
3. Bůh poslal svého ……, aby šel před Mojžíšem a lidem.
4. Mojžíš rozdrtil zlato z modly v prach a vodu dal lidu … 
5. Mojžíš řekl lidu: „Spáchali jste veliký … .“
6. Mojžíšův bratr se jmenoval … .
7. Modla (býček) byla vyrobena ze … .  
8. Mojžíš hodil modlu do ... .  
9. Mojžíš řekl Levitům, aby si připásali tuto zbraň. 
10. Mojžíš požádal Boha, aby hřích lidu … .
11. Poté co Áron udělal modlu, 

postavil před ní … .

Bůh věděl přesně, co se dělo v izraelském táboře, i když zároveň předával pokyny Mojžíšovi.
Bůh není omezen jako my. Je vševědoucí i všudypřítomný. 
O: Bůh se velmi rozhněval, protože lidé na úpatí hory již porušovali jeho přikázání!

Co řekl, že s nimi učiní?

3. LEKCE Mojžíš
Venku z ohně Klíčové verše:

Exodus 32,26 
a 33

Přečti si:
Exodus 32,1-35
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CELKEM:

Ale Mojžíš prosil Boha za Izraelity, aby je ušetřil.

O: Vyjádři VLASTNÍMI SLOVY dva hlavní body, které Mojžíš předložil Bohu
(ve verších 11-13) ve své prosbě o slitování:

O: Ve kterém verši si čteme, že Mojžíšova prosba byla vyslyšena?

O: Když vedl Mojžíš Árona k zodpovědnosti za zlaté tele, Áron lhal. V čem?

Byla to situace, kdy se každý musel rozhodnout, na čí straně stojí – na straně Hospodina nebo
povstalců. I DNES se nás Mojžíšova otázka dotýká – „Kdo je na Hospodinově straně?“

O: Zakroužkuj jméno kmene, který odpověděl:

Izachar       Juda       Dan       Lévi       Benjamín

O: Co udělal Mojžíš se dvěma kamennými deskami, které nesl z hory?

O: Odfajfkuj nejvýstižnější popis Mojžíšova činu:

1. Uklouzl, když scházel z hory.

2. Kameny pro něj byly příliš těžké.

3. Chtěl lidu zdůraznit, že porušil Boží zákony.

4. Myslel si, že přikázání byla bezcenná.

Porušení zákona vždy přináší POKUTY nebo TRESTY.

O: Popiš jeden ze způsobů, jak byli Izraelité potrestáni za porušení zákona:

My jsme také porušili Boží zákony a zasluhovali jsme Boží trest. Dobrá zpráva spočívá v tom, že Pán
Ježíš přijal trest za nás. Zemřel „za naše hříchy“. Bůh nás volá, abychom činili pokání a složili v něj
svou důvěru.

verš: / 1
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JMÉNO:
B10poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Jan 3,14-16 • Filipským 2,1-16
• 1. Jan 3,4-8 a 14-16

Kniha Numeri nám vypráví příběh o čtyřicetiletém putování Izraelitů - od chvíle, co opustili horu Sinaj,
až do chvíle, kdy dosáhli východní hranice země, kterou jim Bůh zaslíbil. Zaznamenává, jak byli často
naplněni strachem a upadali do malomyslnosti, když přicházely těžkosti, a jak často vzdorovali Bohu
a Mojžíšovi. Podtrhuje Boží věrnost a neustálou péči o jeho lid navzdory jejich slabostem 
a neposlušnosti. Také ukazuje Mojžíšovu oddanost Bohu a jeho lidu.

O: V osmisměrce jsou ukryty názvy osmi osob a míst z biblického úryvku. Najdeš je?

1. A...

2. A… 

3. CH…

4. I…

5. N…

6. hora H…

7. E…

8. M…

Po vítězství nad Kananejci pokračovali Izraelité ve své cestě. Možná bys očekával/a, že budou
nadšení a šťastní. Takové pocity je však neprovázely příliš dlouho!

O: Jak se změnilo rozpoložení lidu na cestě od hory Hór?

O: Mluvili proti Bohu a Mojžíšovi. Co říkali?

Izraelité často reptali a stěžovali si.

O: Podívej se do Filipským 2,14. Vypiš, jaký by měl být křesťanský postoj:

4. LEKCE Mojžíš
V poušti Klíčový verš:

Jan 3,14 a 15 
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Přečti si:
Numeri 21,1-9
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B10

Bůh zaopatřil Izrael při každé příležitosti vším, co potřebovali, ačkoliv nebyl rád, že
reptají a stěžují si. 
V této situaci však opravdu nebyl žádný důvod k stížnostem nebo reptání. 
Ve skutečnosti si stěžovali na to, čím je obdaroval Bůh, a říkali, že se jim to nelíbí.

O: Jakým způsobem je za to Bůh potrestal?

Brzy si lid uvědomil svůj hřích a šel za Mojžíšem.

O: Co mu řekli?

Když se Mojžíš za to k Hospodinu modlil, bylo mu řečeno, co má udělat.

O: Vyjádři VLASTNÍMI SLOVY, co měli udělat lidé:

Podívej se na klíčové verše. Říkají nám, že stejně jako byl vyzdvižen had na poušti
na záchranu umírajících Izraelitů, tak pro naše spasení zde bylo jiné „vyzdvižení“.

O: Kdo byl „vyzdvižen“ pro naše spasení?

O: Vypiš klíčové verše, které to tvrdí:

Existovala jediná cesta, jak se uzdravit z hadího uštknutí a žít dál – Boží cesta.
Existuje jediná cesta, jak být uzdraven ze svých hříchů a žít věčný život - Boží cesta! 
A tou je víra v Pána Ježíše, který za nás zemřel na kříži. 
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