Vedoucí skupiny:

1. Příběh

bůh dává pokrm Izraelitům

bůh prokázal Izraelitům velké
dobro. Je těžké uvěřit, že tak brzy
začali reptat. Všechno jídlo, které
si vzali s sebou z Egypta už snědli,
a tak si stěžovali Mojžíšovi. řekli
mu, že kdyby bývali zůstali
v Egyptě, neměli by hlad.
Nedůvěřovali bohu, že jim
pomůže. Jaká škoda! bůh měl totiž
připraven plán, aby jeho lid nikdy nehladověl.
O:

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si:
Exodus 16,1-32

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Označ správné (✔) a špatné odpovědi (✘):

Lidé důvěřovali bohu, že jim dá jídlo.

Raději by byli zpět v Egyptě.

Stěžovali si Mojžíšovi.

bůh vysvětlil Mojžíšovi, jakým způsobem bude posílat chléb z nebe. Lid ho měl
sbírat každé ráno.

Šestý den v týdnu měli nasbírat dvojnásobné množství, aby jim vydrželo i na
den Sabatu (sobota - boží zvláštní
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO den). bůh je také každý večer
zaopatřil masem (viz 13. verš).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✘
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Klíčový verš:
Jan 6,35

mladší žáci

Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:
e-mail:

/6

p

Druhý den ráno lidé viděli něco, co je udivilo. Malé bílé
vločky jako jinovatka ležely na zemi. Mojžíš vysvětlil, že to
je zvláštní chléb z nebe. Každý ho měl nasbírat tolik, kolik
potřeboval pro lidi ve svém stanu, a potom uvařit. Je
smutné, že někteří neposlechli boží pokyny ani tentokrát.
Snažili se nechat si něco do zásoby. Ráno však zjistili, že
se to zkazilo.
Lid nazval tento zvláštní chléb „mana“. Mana musela být
dobrá, protože bible říká, že chutnala jako med. bůh
sesílal manu Izraelcům po celou dobu jejich putování.
O:

Doplň následující věty:

1.
2.

Chléb chutnal jako …
Den, ve kterém neměli sbírat.
Chléb přicházel z …
Pokud ho nestihli spotřebovat, tak se … .
O:

3.
4.

/ 12

Přepiš písmena z vybarvených čtverečků a zjistíš, jak se chlebu říkalo:

O několik set let později Ježíš řekl, že on je chléb života, který sestoupil z nebe. Mana udržela
Izraelity naživu, když cestovali napříč pouští. Pán Ježíš přišel z nebe, aby zemřel za naše hříchy,
abychom mohli zůstat „naživu“ věčně. Pokud mu důvěřujeme, můžeme si být jisti, že naplní
naše potřeby.
O:

Vybarvi klíčový verš:

„Já jsem chléb
života.“
Ježíš řekl:

(Jan 6,35)
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CELKEM:

poznejbibli b11

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

2. Příběh

bůh dává vítězství

Přečti si:
Exodus 17,8-15

Klíčový verš:
Exodus 17,15

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

brzy měli Izraelité další problém.
Nepřátelská armáda - Amalekovci - na
ně zaútočila. Izraelité museli opětovat
útok, a tak Mojžíš řekl svému
pomocníku Jozuovi, aby sestavil
armádu. Mojžíš, Áron a hur šli na
vrchol hory, aby viděli bitevní pole.
Mojžíš uchopil boží hůl a držel ji nad
hlavou. Tímto způsobem Izraelité
vyjadřovali, že důvěřují bohu, že jim
pomůže.
Dokud držel Mojžíš hůl nahoře,
Izraelité vyhrávali. Jakmile ji však
spouštěl dolů, vítězil nepřítel. Zkus
držet ruce nad hlavou. Za jak dlouho
Tě začaly ruce pořádně bolet?
Mojžíš dělal, co mohl, ale po nějaké
době se unavil, a tak Áron a hur našli
velký kámen, na který se mohl posadit. Pomáhali mu držet ruce až do západu slunce. A
Izraelité zvítězili!
Mojžíš sehrál tu nejdůležitější úlohu v bitvě - důležitější než Jozue nebo všichni vojáci.
Zvítězili v bitvě, protože upínal své ruce k bohu a spoléhal na jeho pomoc. bůh dal
Izraelitům vítězství, protože na něj spoléhali.
O:

Kdo?

Kdo vybral armádu?

Kdo držel boží hůl?

Kdo držel Mojžíšovi paže?

a

Kdo byli nepřátelé?
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Kdo dal Izraelitům vítězství?
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O:

p

Napiš správnou větu pod každý obrázek:
Izraelité vítězili.
Izraelité prohrávali.

/4
Křesťané mají také nepřítele – Satana. bible nám však říká, že Pán Ježíš je o mnoho mocnější
než Satan. bůh si přeje, abychom mu důvěřovali, že nad Satanem zvítězí. Můžeme toho
dosáhnout, když se modlíme k bohu a věříme, že nám pomůže a ochrání nás. Na konci příběhu
Mojžíš postavil kamenný oltář, aby poděkoval bohu za vítězství.
O:

Jak nazval Mojžíš oltář? Objev jeho jméno. Z následujících písmen vynechej všechna X
a Z. Napiš jméno pod obrázek: (Odpověď je v klíčovém verši.)
XZhXOZSZPZODXXIZN XJZEX XMZÁ ZKZOXXRZOZUXZhZXEXVZ

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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CELKEM:

poznejbibli b11

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

3. Příběh

bůh dává svá přikázání

Přečti si:
Exodus 19 a 20

Klíčový verš:
Exodus 20,1

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Po nějaké době dorazil lid k velké hoře
zvané Sinaj, kde se utábořili. bylo to místo,
kde se bůh setkal s Mojžíšem, aby mu
předal svá přikázání neboli pravidla pro
všechny Izraelity, aby je dodržovali.
bůh jim oznámil, že sestoupí v mračnu na vrchol hory. Mojžíš
měl umístit hraniční kameny na úpatí hory, aby se nikdo z lidí
neodvážil na horu vylézt. Ačkoli se lidé umyli a připravili,
nikdo z nich nemohl přijít blíž k bohu, protože bůh je svatý
(oddělený) a bez hříchu.
O tři dny později se lidé postavili při úpatí hory. byl to velmi
děsivý pohled. hora se mohutně otřásala a valil se z ní kouř.
bůh ukazoval svému lidu, jak je mocný. Potom zavolal
Mojžíše, aby za ním přišel.
bůh znovu řekl Mojžíšovi, aby se ujistil, že se nikdo další
nepokusí na horu vystoupit. Lidé museli od boha udržovat
odstup kvůli svým hříchům. Náš hřích nás také odděluje od boha.
O:

Spoj obdelníky se správnými slovy:
hříšný

Bůh

pod horou
svatý

lid

na vrcholu hory

Mojžíš vystoupil na horu, aby obdržel boží přikázání. Ta učila lid, jak jednat ve vztahu
k bohu a jak se chovat jeden k druhému.
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Deset přikázání
1. Neměj žádné bohy
kromě mne.

6. Nezabíjej.
7. Necizolož.

2. Nevytvářej si modly.

8. Nekraď.

3. Neužívej jméno
hospodina, svého boha,
nadarmo.

9. Nelži o svém bližním.
10. Nezáviď svému
bližnímu.

4. Pamatuj na sobotní den,
aby ti byl svatý.
5. Cti svého otce i matku.

O:

Kolik je zde přikázání?

Kolikáté nám říká, abychom nekradli?

/6

Které nám říká, jak máme jednat se svými rodiči?

Lidé nebyli schopni dodržet boží přikázání. My všichni
jsme hříšníci a porušili jsme boží přikázání. bez ohledu
na to, jak moc se snažíme, stále hřešíme a nemůžeme
se zalíbit bohu. Pán Ježíš je jediná Osoba, která žila
zde na zemi dokonalý život. Právě proto se mohl stát
naším Spasitelem. Zemřel, aby přijal trest za naše
hříchy, aby nám je bůh mohl odpustit a abychom byli
s bohem smířeni.

O:

byli Izraelité schopni dodržet přikázání?

Jsi schopen/schopna dodržovat boží přikázání?

/6

Dodržel Pán Ježíš všechna boží přikázání?
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CELKEM:

poznejbibli b11

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

4. Příběh

bůh dává spásu

Přečti si:
Numeri 21,4-9

Izraelité putovali pouští dlouhou dobu. Stále však nepřestávali reptat.

Klíčový verš:
Jan 3,14

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Určitě
na poušti
zemřeme!

Nemáme
žádnou vodu ani
pořádné jídlo!

V Egyptě to bylo
daleko lepší!

bůh jim nepřestával dávat manu, ale oni byli velmi nevděční. bůh se proto na ně
rozhněval a rozhodl se, že je potrestá.
brzy byl tábor napaden jedovatými hady, jejichž kousnutí bylo pro mnohé smrtelné. Lidé
si uvědomovali, že to byla jejich chyba, a tak šli za Mojžíšem. „Zhřešili jsme proti bohu,“
řekli. „Prosím, modli se k bohu, aby odstranil ty hady.“
Mojžíš se modlil k bohu. bůh řekl Mojžíšovi, aby udělal zvláštní věc. Měl vyrobit hada
z bronzu (typ kovu) a vztyčit jej na kůl.
O:

1

Dej věty z příběhu do správného pořadí:
Mnoho lidí zemřelo.

Izraelité reptali ohledně jídla a vody.

bůh řekl Mojžíšovi, aby vzal kůl a umístil na něj bronzového
hada.
bůh poslal hady, aby je pokousali.

Lid požádal Mojžíše, aby se modlil k bohu.
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úroveň 2

bůh slíbil, že pokousaný člověk nezemře, když se podívá na hada na kůlu.
Každý, kdo tomu uvěřil a zachoval se podle toho, zůstal naživu. Jak jednoduše
mohli ujít smrti!
O:

Spoj tečky na obrázku a dokonči větu:

Aby Izraelité unikli smrti, měli se p __ __ __ __ __ __ na
hada na kůlu.

/4

O několik set let později Pán Ježíš použil tento příběh při
svém vyučování. I my jsme podobně jako Izraelité zhřešili
proti bohu. bůh pro nás zajistil způsob, jak můžeme
uniknout trestu za naše hříchy. Pán Ježíš byl „vyzdvižen“,
aby za nás zemřel. Když tomu uvěříme, bůh nám dá věčný
život a budeme zachráněni!
O:

O:

Použij jednu barvu a vybarvi všechna políčka s
tečkou:

Doplň chybějící slova do klíčového verše (Pán Ježíš o sobě často mluvil
jako o Synu člověka.):

had
vyzdvižen
poušť
„Jako Mojžíš vyzdvihl ______________ na ______________, tak musí být
______________ Syn člověka, aby každý kdo věří v něj, měl věčný život.“
Jan 3,14
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(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:
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CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:

Včasné odevzdání:
Úprava:

Celkem:

Celkový součet:
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