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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

e-mail:

Vedoucí skupiny:
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PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Izraelité byli stále v Egyptě. Bůh seslal devět hrozných ran. Během každé rány farao
slíbil, že otroky propustí, ale jakmile Bůh ránu odstranil, farao své rozhodnutí změnil.
Nyní se Bůh chystal seslat poslední ránu. Pro Egypťany to měla být rána nejhroznější,
ale pro Izraelity by znamenala osvobození.

Bůh předal Izraelitům důležité pokyny, aby byli před poslední ranou v bezpečí.

O: Na kalendáři zaškrtni,
O kdy měl být beránek vybrán. 
X kdy měl být zabit:

O: Přečti si 5. verš a napiš, jakého beránka
měli vybrat:

O: Označ křížkem místa na dveřích, která měla být natřena krví:

O: Vypiš část klíčového verše, ve které Bůh říká,
co se stane, když krev na dveřích bude:

1. lEkCE: Mojžíš
Hod beránka Přečti si:

Exodus 12,1-14 
a 29-36 a 50-51

Klíčový verš:
Exodus 12,13
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CElkEM:

když se zachovali podle pokynů, byli lidé v domě zcela v bezpečí. Pak následovalo jedení beránka a
příprava k odchodu.

O: Do jídelního lístku napiš, co měli jíst a jak (8. a 11. verš):

Bůh seslal na Egypt svůj soud přesně tak, jak řekl.

O: Označ na hodinkách čas, kdy všichni prvorození v Egyptě zemřeli:

Dotklo se to každé domácnosti v Egyptě. Dokonce i faraonovy rodiny. 
Ale ti, kteří potřeli své dveře krví beránka, zůstali nedotčení.

O: Co po této děsivé ráně řekl farao Mojžíšovi?

Izraelité s odchodem nemeškali. Tisíce se odebraly do Bohem zaslíbené země a nesly si všechny
dary, které jim Egypťané dali.

O: Rozlušti tři věci, které jim Egypťané dali:

O Z T A L B Í T O S R Ř A Y T Š

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __

Způsob, jakým Bůh vysvobodil Izraelity, je pro nás obrazem Božího plánu naší záchrany.

O: Vyhledej 1. Jan 1,7 a doplň následující tabulku:

Bible vysvětluje, že Pán Ježíš je Božím Beránkem, který byl vybrán, aby nás očistil od hříchu. když
přijmeme Pána Ježíše jako svého Spasitele, stane se pro nás osobně jeho krev cennou. Jedině jeho
krev nás totiž může očistit od našich hříchů a připravit nás na přijetí do nebe.
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Jídelní lístek

1) .......................................................

2) .......................................................

3) .......................................................

v ...................................

na ...................................

IZRAELITÉ 

Osvobozeni z Egypta 

kým/čím krví …....................

MY

…................................

krví..............................
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kdybyste jeli autem někam daleko, kde to moc neznáte, tak by řidič asi potřeboval poradit.

O: Napiš dvě věci, které by se na cestě hodily:

Bůh vyvedl Izraelity z Egypta a vedl je do jejich vlastní země - země zaslíbené.

O: Napiš do obrázku, čím je vedl:

Mezitím faraonovi v Egyptě došlo, že Izraelité opravdu odešli. Nyní litoval, že jim to dovolil.

O: Proč si to rozmyslel?

Rozhodl se, že bude Izraelity pronásledovat a přivede je zpět.

O: V 9. verši najdi tři věci, které vzal farao s sebou:

O: Použij níže uvedená slova a popiš, jak se Izraelité na cestě cítili:

šťastní / rozzlobení / vystrašení / v bezpečí

3.2.1.

V NOCI
…................ sloup

VE DNE
…............... sloup

2. lEkCE: Mojžíš
Rudé moře Klíčový verš:

Exodus 14,14
Přečti si:

Exodus 13,20-22;
14,5-14 a 19-31
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Když opustili Egypt. 

_____________ a _____________

Když zjistili, že je farao pronásleduje.

_____________ a _____________
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Mojžíš měl těžký úkol je uklidnit. Rudé moře bylo před nimi, Egypťané za nimi. Situace vypadala
zcela neřešitelně. Mojžíš nemohl lidi zachránit. Jen jim připomněl toho, kdo jim pomoct mohl.

O: Z klíčového verše vypiš, co Mojžíš řekl:

O: OSMISMĚRkA
Najdi chybějící slova vět, zaškrtni je v osmisměrce a napiš do textu:

1. Bůh řekl Mojžíšovi, aby napřáhl svou ….....

2. Bůh seslal silný východní …..........

3. Voda se rozdělila a po pravici i levici se utvořila ….............

4. Izraelité prošli mořem …................ nohou.

O: Ze zbývajících písmen v osmisměrce utvoř slova a zjisti, co tuto událost způsobilo:

__ __ __ __    __ __ __

O: Co se stalo, když Izraelité přešli na druhou stranu? Přečti si verše 23-28.
Seřaď následující věty v pořadí od 1 do 4:

❑ Farao a jeho vojsko se utopili.

❑ Bůh řekl Mojžíšovi, ať natáhne ruku, aby se voda vrátila.

❑ Farao a jeho vojsko je pronásledovali.

❑ Bůh způsobil, že se Egypťanům vozy táhly velmi těžce.

O: Izraelité viděli na vlastní oči Boží moc a to jim pomohlo důvěřovat Bohu ještě víc.
který verš nám to říká? 

Bůh chce, abychom pochopili, že když mu budeme patřit, použije svou moc k tomu, 
aby nám v těžkostech pomohl. Je třeba se nebát a spolehnout se na Boží přítomnost a pomoc.

Jak ohromný je náš Bůh?
Jek veliké je jeho jméno?
On sám je ten nejlepší…

Od věků až navěky, stále stejně veliký!
Zadržel vody mocného moře!
Rudé moře muselo ustoupit,

aby Boží lid směl jít!
„Důvěřuj mi a buď vždy mým!

Nikdy Tě neopustím!“ 
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A N Ě T S

B V Í T R

O Ž Í M O

C U k U R

S U CH O U

Verš:
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Na začátku své cesty prožili Izraelité s Bohem úžasnou zkušenost. Zakusili, že mají mocného Boha,
který je v těžkostech nikdy neopustí.

O: Doplň do mapy názvy míst, kterými doposud prošli:

O: Biblický úryvek nám popisuje dva problémy, kterým Izraelité na cestě čelili. 
Zjistíme, jak se s nimi vyrovnali a zda-li se skutečně naučili na Boha spoléhat.

Problém 1 (Doplň prázdná místa.)

Bylo velice smutné, jak se Izraelité k tomuto problému postavili. Nejenže reptali proti
Mojžíšovi, ale také pochybovali, že je Bůh s nimi a má moc jim pomoct. Dožadovali se vody,
ale také pokoušeli Boha jinou otázkou.

O: Najdi ji v 7. verši a vypiš ji:

Bůh řekl Mojžíšovi,

aby udeřil

do…....................

čím …................

Izraelité 

.......................... .

Neměli žádnou 

…................ .

ŘešeníCo udělali?Příčina

3. lEkCE: Mojžíš
Složitá cesta Klíčový verš:

1. Petr 5,7
Přečti si:

Exodus 17,1-16

B10
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R __ __ __   M __ __ __

E __ __ __ __

poušť __ __ __

R __ __ __ __ __ __ 
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Problém 2 (Doplň prázdná místa.)

O: který verš nám říká, že Jozue nakonec zvítězil?

O: Co Mojžíš Bohu postavil na důkaz vděčnosti?

Bůh chce, abychom mu VŽDY důvěřovali.

Naši důvěru v Boha můžeme projevit například tím, že mu v modlitbách řekneme o našich 
problémech. Klíčový verš nás učí, jak to můžeme udělat.

O: Vypiš ho:

Podle obrázků urči a

zaškrtni  správnou

odpověď.

Izraelité

Napiš jména Mojžíšových

pomocníků.

.......................... 

a .......................... 

..........................

vedl boj. 

Mojžíš vystoupil na vrchol

..........................

V ruce držel 

..........................

a tím dával najevo, 

že spoléhají na Boha. 

Nepřítel zvaný 

..........................

napadl Izraelity. 

ŘešeníCo udělali? Příčina 

Verš:

CElkEM:
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/ 1

/ 8

vyhrávali/ 
prohrávali

vyhrávali / 
prohrávali
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O téměř čtyřicet let později lid stále putoval pouští. když se k zaslíbené zemi poprvé přiblížili,
nedůvěřovali Bohu, že je do ní skutečně dovede. Proto je Bůh za trest poslal zpět do pouště.
Vyrostla nová generace izraelských dětí, ale i ta proti Bohu stále reptala.

O: Dopiš, na co si lidé stěžovali:

To Boha skutečně rozhněvalo!

O: Spoj věty tak, aby dávaly smysl:

Bůh poslal uštknuti.
lidé byli k Mojžíšovi.
Mnoho Izraelitů zemřelo  jedovaté hady.
lidé přišli  k Bohu.
Mojžíš se modlil  na uštknutí.

O: Co lidé vyznali, když přišli k Mojžíšovi?

Bůh měl radost, když lidé vyznali své prohřešky.
Bůh chce, abychom i my vyznávali to, co uděláme
špatně - hříchy.

O: Nakresli na kůl, co tam měl Mojžíš pověsit:

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. lEkCE: Mojžíš
Bronzový had Klíčový verš:

Jan 3,14
Přečti si:

Numeri 21,4-9,
Jan 3, 1-2 a 14-16

B10
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Proč jste nás
vyvedli z …......... ? Není tu 

žádná ….......... . 

Není tu
žádné pořádné …......... .
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Včasné odevzdání:

Úprava:

Celkem:

Celkový součet:

B10

O: Z čeho byl had vyrobený? Zakroužkuj správnou odpověď:

zlato     železo     dřevo     bronz     mosaz

O: Doplň, co měli lidé udělat a jaký to mělo následek:

a

O mnoho let později vyprávěl Ježíš tento příběh jednomu muži.

O: Vyhledej Jan 3, 1-2. Podtrhni správné odpovědi:

Muž se jmenoval    Zacheus / Nikodém / Jan.
Mluvil s Ježíšem   v poledne / ráno / v noci.

Pán Ježíš mu vysvětlil, že stejně jako kdysi musel Mojžíš vyzdvihnout hada na kůl, tak i
Pán Ježíš bude muset být vyzdvižen.

O: Vybarvi políčka s tečkou a zjistíš, na co měl být Pán Ježíš vyzdvižen. 
Odpověď napiš do rámečku:

Pán Ježíš věděl, že toto byl důvod, proč přišel na zem. Zhřešili jsme proti Bohu, ale smrtí
Pána Ježíše nám Bůh dal způsob, jak můžeme být osvobozeni od vlastních hříchů.

O: Doplň chybějící slova:

Pohled na hada na kůlu zachránil Izraelity před …................................................... .

když uvěříme, že smrt Pána Ježíše je vše, co potřebujeme, 

získáme …................................................... 

O: Vypiš klíčový verš:
úroveň
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