
do
ro

st

Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B9

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Numeri 26,58-59
Skutky 7, 17-29

Mojžíš je hlavní postavou knihy Exodus. Slovo „exodus“ znamená „vyjití“ a při dalším
studiu této knihy pochopíme, proč byla takto pojmenována. Oba Mojžíšovi rodiče byli
Hebrejové (Izraelité) z kmene Levi. Levi byl jeden z dvanácti synů Jákoba. Jákobovi dal
Bůh jméno Izrael.

O: Podívej se do Numeri 26,59 a zjisti, jak se jmenovali členové jeho rodiny:

Otec: ___________ Matka: ____________ Bratr: __________ Sestra: __________

V době, kdy se Mojžíš narodil, byli Izraelité egyptskými otroky.

O: Jmenuj dvě města, která Izraelité vybudovali pro Egypťany:

O: Jaké další práce byli nuceni dělat?

Farao, egyptský král, byl znepokojen tím, že byli Izraelité tak početní, a nařídil hebrejským
porodním bábám, aby zabíjely všechny novorozené chlapce.

O: Proč porodní báby neposlechly a toto nařízení nevykonávaly?

Porodní báby věděly, že faraonův rozkaz je špatný. Raději si zvolily poslušnost vůči
Božímu zákonu, přestože věděly, že je za to farao může potrestat. Nakonec jim to však
farao prominul a Bůh jim požehnal.

O: Co bylo dalším faraonovým nařízením?

LEKCE 1: Mojžíš
Princ Přečti si:

Exodus 1,5-22
a 2,1-25

Klíčový verš:
Židům 11,23
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CELKEM:

V tomto čase se Amramovi a Jochebed narodil Mojžíš.

O: Co udělala Mojžíšova matka, aby zachránila život svého miminka?

O: Jaké slovo z klíčového verše vysvětluje, proč miminko ukryli?

Z dalšího vývoje příběhu je jasné, že na Mojžíšově životě spočívala Boží ruka. Miriam, Mojžíšova
sestra, se musela velmi bát, když princezna našla jejího malého bratříčka uloženého v košíku.
Ale jakmile viděla, že ho faraonova dcera nechce hodit zpět do Nilu, rychle vyběhla z úkrytu 
a nabídla se, že přivede jednu z Hebrejek, aby se o dítě starala.

O: Kdo platil tuto chůvu?

Když Mojžíš povyrostl, byl vzat do paláce. Tam ho vychovávali jako faraonova vnuka a vyučovali ho
veškeré moudrosti Egypťanů (čti Skutky 7,22). Je však jisté, že jeho „chůva“ ho ještě předtím stačila
vyučit o jeho vlastním lidu, Hebrejích, a o jejich Bohu – o tom jediném a pravém.

Když bylo Mojžíšovi čtyřicet, rozhodl se navštívit své druhy Izraelce. Rozhněval se, když viděl, jak
jeden Egypťan bije Hebreje.

O: Které dvě věci potom Mojžíš udělal?

Druhý den Mojžíš zjistil, že lidé už vědí, co udělal. Občas děláme věci, o kterých víme, že jsou
špatné, ale myslíme si, že o nich nikdo jiný neví. Často vyplují na povrch v ten nejhorší možný
okamžik. Ale i když je ostatní neodhalí, neznamená to, že o nich neví Bůh.

O: Vyhledej Židům 4,13 a stručně VLASTNÍMI SLOVY vysvětli, co nás to učí:

O: Za koho si Mojžíš myslel, že ho Hebrejové budou považovat? (viz Skutky 7,25)

Je zřejmé, že Bůh dal Mojžíšovi poznat, že ho vyvolil, aby vysvobodil Hebrejce z otroctví v Egyptě.
Mojžíš však vzal vše do svých rukou a spáchal velký hřích. Bůh měl i nadále svou ruku na Mojžíšově
životě, i když si toho Mojžíš nebyl vědom. Farao se doslechl, co Mojžíš udělal, a chtěl ho zabít. Proto
Mojžíš z Egypta uprchl.

O: Kam Mojžíš šel?

O: Kde potkal svoji ženu?

Mojžíš si asi myslel, že Božímu lidu už nemůže pomoci. Ale nebylo to tak. Boží plán se naplňoval.
Izraelité se modlili a Bůh jejich modlitbu slyšel. Chtěl dodržet svůj slib - osvobodit je a přivést do
jejich vlastní země. Boží zaslíbení nás nikdy nezklamou. Můžeme se na ně spolehnout. Bůh nás
chce osvobodit od otroctví hříchu a vzít do nebe. 

/ 2

/ 2
/ 2

/ 1

/ 2

/ 1

/ 1

1.

2.

1.

2.



JMÉNO
B9poznejBibli

biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Skutky 7,29-36

Od Mojžíšova útěku z Egypta uplynulo již čtyřicet let. Když došlo k události s hořícím keřem,
bylo Mojžíšovi osmdesát let.

O: Křížovka:
(Nápověda: Exodus 3,1-6 a 4,9-14)

1. V co se měla proměnit voda z Nilu, když ji 
Mojžíš vylije na zem?

2. Bůh je popsán jako Bůh (koho)….
3. Jméno Mojžíšova tchána
4. Jak se jmenuje Mojžíšův bratr?
5. Kdo k Mojžíšovi mluvil z hořícího keře?
6. Kde byl Mojžíšův tchán knězem?
7. Kdo se Mojžíšovi ukázal v ohnivém

plameni uprostřed keře?

O: Přečti tajenku, která jde napříč křížovkou. Proč Bůh takto nazval to místo?

O: Co Mojžíš odpověděl, když na něj Bůh zavolal z keře?

O: Jaký zvláštní úkol měl Bůh pro Mojžíše?

Když Mojžíš slyšel, jaký úkol pro něj Bůh připravil, moc se mu do toho nechtělo.

O: Jaké dvě věci Bůh Mojžíšovi slíbil, aby ho povzbudil k splnění úkolu? (viz 12. verš)

LEKCE 2: Mojžíš
Pastýř Klíčový verš:

Skutky 7,35

Přečti si:
Exodus 3,1-16 

a 4,1-17
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CELKEM:

Mojžíš si stále nebyl jistý! Měl mnoho námitek.

O: Napiš, jak Bůh odpovídal na každou z Mojžíšových námitek:

MOJŽÍŠOVY NÁMITKY                     BOŽÍ ODPOVĚDI 

O: Jakou úlohu měl hrát Áron v úkolu, který dal Bůh Mojžíšovi?

O: Přečti si klíčový verš a napiš dvě věci, kvůli kterým byl Mojžíš poslán zpět do Egypta:

I dnes Bůh volá lidi. Slyšíš někdy Boha, jak k Tobě mluví, když čteš Bibli nebo studuješ tyto lekce?
Posloucháš, co Ti říká?

První Boží volání k člověku je výzva, aby ho následoval – litoval hříchů a přijal Pána Ježíše Krista
jako Spasitele a Pána. Tím se z Tebe stane křesťan, což znamená „Kristův následovník“. 

Když jsme křesťany, musíme být připraveni sloužit Bohu, jakkoliv On chce. Bůh nám slíbil, 
že bude s námi (Matouš 28,20) a že nám dá slova, která máme říkat, stejně jako to slíbil Mojžíšovi
(Lukáš 12,12).
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Izraelité se mě budou ptát:
„Jaké je Boží jméno?“(3,13)

Izraelité řeknou:
„Nevěříme ti….

Bůh se ti neukázal.“ (4,1)

Nejsem dobrý řečník. (4,10)
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Další doporučená čtení:• Žalm 95,6-8 • Žalm 105,26-35  
• Izaiáš 55,6-7

Když se Mojžíš vrátil do Egypta a setkal se se svým bratrem Áronem, Bůh byl stále s nimi.
Nadále od něj dostávali pokyny, co mají dělat a co mají říct faraonovi. Bůh jim také ukázal, že
přesně ví, co se stane a jak bude farao s Egypťany reagovat.

O: Znovu si přečti 3. a 4. verš a VLASTNÍMI SLOVY napiš, co Bůh řekl, že se stane:

O: Co Egypťané poznali díky tomu, že na ně Bůh poslal rány?

Bůh nepochybně seslal rány na faraona za to, že odmítal poslechnout.

O: Co farao odmítal udělat?

Když si zvolíme Boha neposlouchat, naše srdce se stávají čím dál zatvrzelejšími.

O: Vypiš verš z biblického úryvku, který dokazuje, že to platilo i o faraonovi:

Všimni si, co je uvedeno na rozdíl od faraona o Mojžíšově a Áronově poslušnosti vůči Bohu.

O: Podívej se na verše 7,10 a 20. Co se v každém z těchto veršů o nich říká?

Skutečnost, že je to v této kapitole třikrát zopakováno, poukazuje na to, jak moc je to důležité.
Když Boha posloucháme, dostaneme jeho požehnání.

O: Jakým způsobem Bůh ukázal, že jeho moc je větší než moc věštců?

LEKCE 3: Mojžíš
Vůdce Klíčový verš:

Přísloví 29,1
Přečti si:

Exodus 7,1-25
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CELKEM:

Po tomto znamení Boží moci následovala první z deseti ran – proměnění vody Nilu v krev.

O: Jaké tři účinky měla tato rána? (21. verš)

O: Přečti si Exodus 8,15 a napiš, co věštci řekli faraonovi o těchto ranách:

Věštci rozeznali, odkud má Mojžíš s Áronem moc činit zázraky. 

Faraon to také určitě věděl, ale stále odmítal poslouchat a nenechal Izraelity odejít. I my si musíme
dávat pozor, abychom něco takového nedělali. Například bychom se mohli rozhodnout
neposlouchat Boha a jít svou vlastní cestou. Taková cesta ale vede do katastrofy.

O: Vypiš klíčový verš:

O: Křížovka:

Vodorovně:

1.      Bůh řekl Mojžíšovi, že Áron bude jeho….. (verš 1)
2.      Země, ve které byli Izraelité otroky. (verš 3)
3.      Co mělo dolehnout na Egypt? (verš 5)

Svisle:

4.      Hospodin, Bůh ……(verš 16)
5.      Co udělala Áronova hůl holím věštců? (verš 12)
6.      Část dne, kdy se Mojžíš setkal s králem. (verš 15)
7.      Co bylo i ve džberech a džbánech? (verš 19)
8.      O kolik let byl Áron starší než Mojžíš? (verš 7)

Po první ráně následovaly další. Někdy farao přiznal svůj hřích a souhlasil s odchodem Izraelitů.
Požádal Mojžíše o přímluvu u Boha, aby danou ránu skončil. Ale jakmile rána ustala, vrátil
se ke svému původnímu záměru. Je smutné, že i mnoho lidí jedná s Bohem tímto způsobem.
Volají ho, když mají problémy a potřebují jeho pomoc, ale jakmile je vše v pořádku, hned na něj
zapomenou.
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Další doporučená čtení:• Žalm 105,36-38 • Židům 11,28  • 1. Petr 1,18-19

Tato desátá, poslední rána (trest), která je popsaná v biblickém úryvku, byla tou nejhorší a nejvíce
zničující pro všechny Egypťany. Ale pro Izraelity, kteří dělali přesně to, co jim Bůh řekl, to byl
prostředek k vysvobození z otroctví a začátek jejich nové cesty do zaslíbené země. I pro nás to má
dnes ohromný význam. Je to předobraz toho, co Pán Ježíš udělal pro nás.

O: Podívej se na oba klíčové verše. Jak je v nich Pán Ježíš popsán?

Jan 1,29

1. Korintským 5,7

O: Ve kterém verši z Exodu 12.kapitoly najdeme obě slova:

„oběť“ a „Beránek“?

Vidíme, že Pán Ježíš je popisován jako Beránek, naše oběť. Obětní beránek musel být bez
vady a stejně tak i Pán Ježíš byl bez hříchu. Beránek byl zabit. Jeho život byl vzat a jeho krev
byla natřena na veřeje dveří všech izraelských domů. Bůh slíbil, že ochrání všechny takto
označené domy před andělem soudu. Stejně tak Pán Ježíš obětoval svůj život na kříži a jeho
krev byla prolita. Potřebujeme si tuto událost převést do svého vlastního života a důvěřovat
Bohu v otázce spasení (záchrany). Bůh slíbil, že soudu budou ušetřeni všichni, kdo věří
v záchranu skrze Krista.

O: Přečti si 1.Petr 1,18-19 a napiš, jaká cena za nás byla zaplacena,
abychom mohli být zachráněni:

O: V Exodu 12. kapitole je mnoho čísel. Vysvětli, jak a kde se každé z čísel 
ve vyprávění objevuje:

LEKCE 4: Mojžíš
Vysvoboditel Klíčové verše:

Jan 1, 29 a 
1. Korintským 5,7
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Přečti si:
Exodus 11,1-10 

a Exodus 12,1-13
a 21-42
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Lekci vraťte zpět na adresu:

Poznámky:Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. lekce:

2. lekce:

3. lekce:

4. lekce:

Celkem:

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

O: Najděte jednoslovné odpovědi na následující:

Z čeho měly být vyrobené šperky, které si Izraelité vyžádali od Egypťanů?  

Jakým způsobem mělo být maso z beránka připraveno k jídlu?  

Co měli Izraelité držet při jídle v ruce?  

Co napekli Izraelci z těsta, které vynesli z Egypta?    

Na čem lidé nesli nevykynuté chleby?  

Izraelci šli z Ramesesu do 

O: Písmena ze zvýrazněných čtverečků tvoří slovo. Jsou však přeházená. 
Které slovo z biblického úryvku tvoří?

O: Popiš, jak je toto slovo v příběhu použito:

O: Exodus 12,28 nám ukazuje, že Izraelité dělali přesně to,
co Bůh nařídil Mojžíšovi a Áronovi. Co dělali Izraelité těsně předtím?

Díky krvi na veřejích dveří nebyli Izraelité uchráněni jen od Božího soudu, ale byli
také osvobozeni z egyptského otroctví. Pokud důvěřujeme tomu, kdo za nás zemřel,
a necháme ho vést náš život, osvobodí i nás a přivede k novému životu. Znáš Pána
Ježíše jako svého osobního Spasitele? 

Důvěřuješ mu? Přijal jsi jeho oběť za Tvou osobu? Byl jsi zachráněn od Božího soudu
za své hříchy a osvobozen z otroctví hříchu navždy?

úroveň 4
CELKEM:
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