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Vyplň následující údaje.

Věk:

Datum narození:

Jméno:

adresa:

Vedoucí skupiny:
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Máš malého bratříčka nebo sestřičku?
Možná pomáháš s péčí o miminko. 

Mojžíš se narodil jako hebrej v Egyptě.
Farao, egyptský král, v té době vydal
příkaz, aby všichni hebrejští chlapci, 
co se narodí, byli hozeni do řeky nil.

Mojžíšova matka upletla pro svého
chlapečka zvláštní košík a vložila
ho do něj. Skryla ho v rákosí na břehu
nilu. Věřila, že bůh dítě ochrání.

Faraónova dcera právě přicházela
z paláce k řece a miminko našla. Dovolila
jeho vlastní matce, aby se nějakou dobu
o chlapečka starala. potom si ho vzala
k sobě do paláce jako svého syna.

nazvala ho MoJŽíš, což znamená
„Vytáhla jsem ho z vody.”

kdo se celou dobu o Mojžíše staral? b __ __ .
bůh se chce starat i o nás. 
Vybarvi slova:

bůh se o mě stará.

VybarVi VšEchny obrázky V těchto lEkcích!!

1. příběh narození Mojžíše
o čem je příběh: bůh se o nás stará Přečti si:

Exodus 2,1-10
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někdy si myslíme, že víme všechno
nejlépe. Děláme pak hloupé chyby a
jednáme špatně.

když už byl Mojžíš dospělý muž, uviděl
jednoho egyptského dozorce, jak bije
hebrejského otroka, jednoho z jeho
bratrů.

rozhlédl se kolem sebe. když viděl, že se
nikdo nedívá, Egypťana zabil. Jeho tělo
zahrabal do písku.

Mojžíš zapomněl, že existuje někdo, kdo
vidí všechno, co děláme.

Vybarvi tato slova:

bůh všechno vidí.
Mojžíš provedl něco, o čem si myslel, že je to to nejlepší. Ve skutečnosti to však bylo
špatné! Musel utéct a skrýt se, protože farao se velmi zlobil. 

to, co považujeme za nejlepší, není vždycky to, co bůh chce, abychom dělali. 

Doplň písmena na správná místa:
o     c     ž     e

b __ ží   __ esta je v __ dy  n __ j l e p š í .

2. příběh: Mojžíšova velká chyba
o čem je příběh:    Dělat to nejlepší Přečti si:

Exodus 2,11-15
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když něco pro někoho děláme, obvykle nám podrobně řekne, co po nás chce.

bůh měl pro Mojžíše, který nyní pracoval jako pastýř ovcí v Midiánu, zvláštní úkol. Midián
byla země, kam Mojžíš utekl. aby pochopil, že úkol, který ho čeká, je opravdu velmi
důležitý, promluvil k němu bůh v hořícím keři. 

keř planul ohněm, ale vůbec neshořel!

to byl  zázrak . (Vybarvi slovo.)

Mojžíš se polekal, ale bůh na něj zavolal a řekl mu, že má pro něho důležitý úkol. Vybral
si ho, aby vyvedl boží izraelský národ z Egypta. bůh věděl, že s nimi farao velmi krutě
zachází, a rozhodl, že nastal čas, aby z Egypta odešli.

kdo promluvil k Mojžíšovi?

b __ __ .

z které země měl Mojžíš vyvést izraelský národ?

z  E __ __ __ __ __ .

Jsme připraveni slyšet boží hlas a dělat to, co po nás bůh chce? 

3. příběh: Mojžíš vidí hořící keř
o čem je příběh:    poslouchat, co říká bůh Přečti si:

Exodus 3,1-22
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lekci vraťte zpět na adresu:poznámky:body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

celkem:

celkový součet:

b9

bůh řekl Mojžíšovi, aby šel za faraonem. Měl mu říct, aby nechal izraelský
národ odejít z Egypta. Mojžíš se začal vymlouvat.

pokaždé mu bůh slíbil, že bude s ním a že mu pomůže. pošle s ním i jeho
bratra árona, který bude k faraonovi mluvit. 

aby Mojžíšovi ukázal, že bude stát při něm, řekl mu, aby hodil svou hůl na
zem. proměnila se v hada. když ho chytil, proměnil se znovu v hůl.

a tak se Mojžíš s áronem vydali předat faraonovi boží poselství.

Doplň chybějící písmena:

Mojžíš udělá divy se svou h __ __ __ .

áron bude m __ __ __ __ __ k faraonovi.

nebudou sami, protože bůh jim slíbil: „Já budu s vámi”. 
bůh bude i s tebou, když mu budeš věřit a poslouchat ho.

napiš své jméno do prázdného rámečku:

bůh chce být s

úroveň 1

4. příběh: Mojžíš přináší boží poselství
o čem je příběh:    být připraven pracovat pro boha Přečti si:

Exodus 4,1-23
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nebudou
mi věřit.

neznám 

tvé jméno.

nebudu umět

říkat správná slova.

prosím pošli někoho jiného.
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