Vedoucí skupiny:

1. lEkcE

Narození Mojžíše

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si:
Exodus 1 a 2

Izraelci byli potomky Josefa a
jeho bratrů. Žili v Egyptě už
mnoho let. Na egyptský trůn
však usedl nový král a tomu se
nelíbilo mít tolik cizinců ve své
zemi.

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Měl strach, že jich za pár let
bude víc než Egypťanů.
Z Izraelců udělal otroky,
kteří pro něj budovali města.
O:
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Klíčový verš:
Židům 11, 23

co udělal farao z Izraelců?
O __ __ __ __ __
Vybarvi obrázek.

Farao byl v úzkých a to ho dovedlo k rozhodnutí nechat házet všechny právě
narozené izraelské chlapce do řeky Nil. (Někdy se Izraelcům říká také
Hebrejové.)

mladší žáci

Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

Do této doby se narodil Mojžíš. Byl to velmi hezký chlapeček a jeho rodiče věřili,
že Bůh ho před faraonovými vojáky ochrání.
Po celé tři měsíce ho schovávali v domě, ale pak už to nebylo možné. Jeho
maminka proto vyrobila nepropustný košík ze třtiny. Potom do něj miminko
vložila a skryla ho v rákosí u břehu Nilu.
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O:

Jak se jmenuje řeka z příběhu? Vybarvi každý čtvereček s X a Y a objevíš její jméno:
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Miriam, sestra miminka, sledovala, co se s ním
stane. Faraonova dcera se šla právě vykoupat
k řece a košík s miminkem objevila. Dítě plakalo
a princezně ho bylo líto. Poznala, že je to
hebrejské dítě.
Miriam se nabídla, že pro dítě najde chůvu. A tak
Mojžíš dostal za chůvu svou vlastní maminku!
Po nějaké době si ho faraonova dcera vzala k sobě
do paláce. Přijala ho jako vlastního syna.

O:

Označ následující věty jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

1. Dítě našel sám farao.

2. Miriam se nabídla, že najde chůvu.
3. Rodiče Mojžíše ho doma ukrývali čtyři měsíce.
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4. Jeho rodiče věřili Bohu.
celou dobu Bůh na Mojžíše dohlížel. Měl být utopen v Nilu jako všichni ostatní chlapci,
ale jeho rodiče VĚŘIlI, že Bůh se o něj postará.
Pokud Bohu věříme, bude se o nás starat i v dnešní době.
O:

„Mějte Boží víru!“

Vybarvi tato slova. Jsou z Marka 11,22:

cElkEM:
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poznejBibli
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2. lEkcE

B9

JMÉNO:

Mojžíšova velká chyba

Přečti si:
Exodus 2,11-15

Klíčový verš:
Numeri 32, 23

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Z Mojžíše je nyní dospělý muž. Je mu asi 40 let
a žije ve faraonově paláci už mnoho let.
Nezapomeň ale, že jeho vlastní maminka byla
jeho chůvou. Učila ho o pravém Bohu a
o Hebrejích, lidu, ke kterému patří.
Jednoho dne šel Mojžíš navštívit svůj lid.
Viděl, jak jednoho z nich bije Egypťan.
Rozhlédl se, a protože se nikdo nedíval,
egyptského muže zabil.
O:

Následující slova vlož do věty. Zjistíš, co Mojžíš udělal potom:
písek
__ __ __ __ __ __ __ __

zahrabat

Egypťanovo

tělo

__ __ __ __

do

__ __ __ __ __.

Druhého dne uviděl Mojžíš, jak se spolu perou dva Hebrejové.
Pokusil se je zastavit. Jeden z nich mu řekl:
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kdo si myslíš, že jsi?
Jsi snad náš soudce?
chceš mě také zabít jako
toho Egypťana?
O:
1.
2.
3.
4.

3

Vyplň křížovku:
Muž, kterého Mojžíš zabil, byl …
Mojžíš zahrabal jeho tělo do …
co dělali dva Hebrejové, když je Mojžíš uviděl?
Muž se ho zeptal: „Jsi snad náš ….?“
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2
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S

P
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Mojžíš si myslel, že mu to projde. Někdo však viděl, co se stalo. I my si někdy myslíme,
že nám špatné věci projdou. Bible ale říká:

O:

„Váš hřích si vás
najde.“

Vybarvi klíčový verš. (Numeri 32, 23)
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když se farao dozvěděl, co Mojžíš udělal, chtěl ho nechat zabít.
Mojžíšovi tedy nezbylo nic jiného než utéct do midiánské země.
Místo pohodlného života ve faraonově paláci musel teď Mojžíš žít
v poušti. Pracoval jako pastýř pro muže jménem Jetro.

O:

Vyšrafuj polovinu kruhu, která je blíže správné odpovědi:
Mojžíš utekl do země – midiánské
Mojžíš pracoval jako – voják

edomské.
pastýř.

/4

Nejen farao věděl o Mojžíšově zločinu. Věděl to i Bůh! On vidí
a zná všechno, co děláme. Nic před ním nemůžeme skrýt!
Jen se na chvíli zamysli, co to znamená. cokoliv totiž uděláš,
řekneš nebo si jen pomyslíš, o tom všem Bůh ví!

cElkEM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lEkcE
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JMÉNO:

Mojžíš vidí hořící keř

Přečti si:
Exodus 3, 1-22

Mojžíš žil na poušti asi 40 let. Za ženu si vzal Jetrovu dceru.

Klíčový verš:
Exodus 3, 12

Požádej někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

Jednoho dne, právě když se staral o Jetrovo stádo, naskytl se mu zvláštní pohled.
O:

Vypiš první písmeno každého obrázku. Zjistíš, co uviděl:

Hořící keře nebyly na poušti ničím výjimečným. Tenhle byl však jiný – hořel, ale
neshořel.
O:
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Vybarvi obrázek:

Mojžíš byl zvědavý, a tak se šel podívat trochu blíž. Bůh k němu promluvil z prostředku
keře: „Mojžíši, Mojžíši!“
Bůh řekl Mojžíšovi, aby si sundal boty. Vysvětlil mu, že zem, na které stojí, je svatá.
Bylo to velmi zvláštní místo, protože tam byl přítomen Bůh.
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Bůh na Mojžíše nezapomněl, přestože před mnoha lety v Egyptě spáchal zločin.
Pán mu chtěl všechno odpustit a předat mu zvláštní úkol.
O:

Vlož následující slova do správných míst. Zjistíš, co Bůh řekl Mojžíšovi:
Egypt

farao

Izraelci

Jdi k f __ __ __ __ __ __ __ __
a vyveď I __ __ __ __ __ __ __
z E __ __ __ __ __.
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„Já budu
s tebou.“

Vybarvi klíčový verš. (Exodus 3, 12)
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Mojžíš nakonec souhlasil, že půjde k faraonovi a požádá ho o propuštění Izraele.
Bůh poslal s Mojžíšem i Árona, aby mu pomáhal. Áron byl Mojžíšův bratr.
O:

Podtrhni jméno Mojžíšova bratra:
Adam

Áron

Antonín

Abraham

Mojžíš byl vrah – někoho zabil. Přesto si ho Bůh chtěl použít pro svůj plán. Bůh je vždy
připraven nám odpustit, když mu řekneme, že svých hříchů litujeme. Potom nám připraví práci,
kterou pro něj můžeme vykonat.

cElkEM:
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4. lEkcE

B9

JMÉNO:

Mojžíš přináší zprávu od Boha

Přečti si:
Exodus 4, 1-23

Klíčový verš:
Exodus 4, 15

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.

Bůh dal Mojžíšovi obrovský úkol. Pomocníkem a mluvčím mu měl být Áron.
A ještě něco dostal Mojžíš od Boha - moc dělat zázraky.
O:

Rozlušti slova:

když Mojžíš hodil svoji hůl na zem, stal se z ní ADH __ __ __.

když si Mojžíš vložil UKRU __ __ __ __ do podpaždí a vytáhl ji, byla pokryta strašnou

nemocí zvanou malomocenství. když to udělal znovu, byla zase zdravá.

Mojžíš zašel za svým tchánem Jetrem a řekl mu: „chtěl bych zpátky do Egypta ke svému
lidu.“
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Jetro řekl: „Jdi v pokoji.“
Bůh řekl Mojžíšovi: „Neboj se, všichni lidé, kteří ti usilovali o život, jsou už mrtví.“
O:

ke každé větě napiš osobu, která ji vyslovila:

Jdi v pokoji.

Neboj se, všichni lidé,
kteří tě chtěli zabít,
už nežijí.

Chtěl bych zpátky do
Egypta ke svému lidu.
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úroveň 2

Mojžíš byl nyní připraven k návratu do Egypta. Neměl před sebou jednoduchý
úkol, Bůh mu však dal mnoho zaslíbení (slibů).
O:

Vybarvi slova. Toto zaslíbení dává Bůh každému člověku,
který v něj věří a poslouchá ho:

„Nikdy tě neopustím
a nikdy nenechám.“ Židům 13,5

Mojžíš se vydal na cestu do Egypta spolu se svou ženou a dvěma syny. cestovali
na oslu. Mojžíš se ujistil, že má s sebou svou zázračnou hůl.
O:

Zafajfkuj správné věty(✔), špatné věty označ křížkem (✘):
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Mojžíš nechal svou rodinu v midiánské zemi.

Mojžíš cestoval na velbloudu.
Mojžíš si s sebou vzal zvláštní hůl.
Mojžíš měl tři syny.

Mojžíšův život byl od začátku naplánován Bohem a stejně
je to i s naším životem.
když vyznáváme své hříchy a věříme
v Pána Ježíše, bude stále s námi.
Ukáže nám, jaký úkol pro něho máme
splnit.
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(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:
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cElkEM:

Poznámky:

Return your lessons to:

3. příběh:
4. příběh:
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