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Poznejbibli
biblické příběhy pro nejmenší 

Po několika týdnech 
v poušti začali Izraelci
reptat. Víš, co to
znamená? Když se
člověku něco nelíbí
nebo mu něco chybí,
dává to najevo tím,
že si potichu a nebo
i hodně hlasitě stěžuje.

Možná sis už taky někdy zareptal/a!? 
Izraelci byli nešťastní a stěžovali si Mojžíšovi s Áronem.

„Měli jsme zůstat v Egyptě,“ říkali. „Tam jsme měli stále co jíst, ale teď
zemřeme hlady!“

Vybarvi políčka s písmenem X a objeví se jména izraelských vůdců:

Bůh k nim byl dobrý. Poslal jim z nebe neobvyklé jídlo. Každé ráno ho našli
ležet na zemi v podobě tenkých bílých vloček. Zbývalo je jen posbírat a
uvařit. Chutnalo to výborně – jako medové koláčky!

Izraelci si bílé vločky pojmenovali. Říkali jim       MANA
Vybarvi písmena.

Celá ta dlouhá léta, která strávili v poušti, 
jim tento zvláštní pokrm od Boha nikdy nedošel. Jak je Bůh dobrý! 
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1. Příběh bůh dává jídlo
O čem je příběh: Bůh posílá Izraelcům jídlo Přečti si: 

Exodus 16,1-32
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Vybarvi obrázek.
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Jednoho dne se objevili vojáci – Amalekovci a napadli Izrael. Mojžíšův pomocník Jozue
svolal rychle armádu a spolu odešli bojovat proti nepříteli. Začala zuřivá bitva.

Kdo vedl izraelskou armádu?

J ____ ____ U ____

Mojžíš vzal svou hůl a vystoupal na blízký kopec. Áron a Hur šli s ním. Když držel Mojžíš 
hůl nad hlavou, Izraelci vyhrávali. Jakmile ale hůl spustil dolů, začali vyhrávat Amalekovci. 
(Zkus si to! Vezmi nějakou tyč nebo klacek a drž ji oběma rukama nad hlavou. Za jak
dlouho Tě začnou ruce bolet?)

Po chvíli, když už Mojžíše ruce
bolely, přinesli Áron s Hurem
velký kámen a Mojžíše na něj
posadili. Pak si stoupl každý
z jedné strany a ruce mu
přidržovali.

Bůh věděl, že mu Izraelci
důvěřují. Bitva pokračovala
celý den. Nastal večer a
nepřítel byl konečně poražen!

I my můžeme na Boha
spoléhat, že nám pomůže.
Musíme mu ale důvěřovat!

Vybarvi obrázek 
s Mojžíšem, Áronem 
a Hurem a doplň chybějící
písmena:

Á ____ O ____   a   H ____ R

2. Příběh bůh dává vítězství
O čem je příběh: Bůh pomáhá těm, kdo mu důvěřují Přečti si: 

Exodus 17,8-15
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Izraelci přišli k velké hoře zvané
Sinaj. Mojžíš vyšplhal nahoru.
Nastalo hřmění a blýskání, všude byl
kouř z ohně. Bylo to strašidelné.

Napiš na horu její jméno:

Ale došlo tam k jedné
z nejnádhernějších událostí – Bůh se
tam setkal s Mojžíšem. Předal mu

svá přikázání neboli pravidla. Tato pravidla měla Izraelcům
vysvětlit, jak si Bůh přeje, aby se chovali. Nazýváme je „DESET
PŘIKÁZÁNÍ“.

Když někomu potřebujeme nechat důležitý vzkaz, napíšeme ho. 
A tak to udělal i Bůh. Napsal svá
pravidla na dva velké kameny
a dal je Mojžíšovi.

Prvním z Božích přikázání bylo,
že mají Boha milovat více než
cokoliv jiného a že mají milovat
jeden druhého.

Nikdo z nás není schopen Boží přikázání zcela dodržovat. Všichni už jsme v tom selhali, 
a proto jsme v Božích očích hříšní. On nás ale všechny miluje a poslal svého Syna, Pána
Ježíše, aby za nás zemřel. Pán Ježíš neporušil ani jedno Boží přikázání. Když v něj uvěříme
a přijmeme ho jako svého Spasitele, Bůh nám odpustí, že jsme jeho přikázání porušili.

Vybarvi slova:

„Všichni zhřešili.“
(Římanům 3,23)

3. Příběh bůh dává přikázání
O čem je příběh: Boží pravidla Přečti si: 

Exodus 19 & 20

/10

Desatero
Božích příkazání

S __ __ __ __ 

Neměj žádné bohy
kromě mne.
Nevytvářej si modly.

Neužívej jméno
Hospodina nadarmo.
Pamatuj na sobotní
den, aby ti byl svatý.

Cti svého otce i matku.

Nezabíjej.

Necizolož.

Nekraď.

Nelži o svém bližním.

Nezáviď svému
bližnímu.

I.

II.
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Body (vyplní vedoucí skupiny)
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Jednoho dne si Izraelci začali stěžovat (nebo taky reptat, pamatuješ?): „Proč
jsi nás vyvedl z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu pořádné jídlo
ani voda. A manu už nemůžeme ani cítit!“

Bůh na ně poslal jedovaté hady. Zakrátko spousta Izraelců zemřela na
uštknutí. Je velmi špatné reptat a stěžovat si na dary od Boha!

Zafajfkuj pravdivé věty. Křížkem označ nepravdivé:

Izraelci byli Bohu vděčni za všechny jeho dary.

Hadi nikomu neublížili.

Mnoho Izraelců zemřelo na uštknutí jedovatým hadem.

Izraelci šli za Mojžíšem a řekli mu, že je jim líto, jak mluvili. Požádali ho, aby
se modlil k Bohu. Jen ten je může hadů zbavit.

Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyrobil hada z kusu kovu. 
Pak ho pověsil na velký kůl a řekl všem pokousaným
umírajícím lidem, aby se na kovového hada podívali.
Bůh totiž slíbil, že se ihned uzdraví.

Každý, kdo se podle těchto pokynů řídil, byl uzdraven!

I my můžeme být uzdraveni z našich hříchů, když
uvěříme v Pána Ježíše, který byl vyzdvižen na kříž
stejně jako had na kůl. 

Vybarvi obrázek a slova:

úroveň 1

4. Příběh bůh dává spasení
O čem je příběh: Boží cesta, jak zachránit lid před smrtí Přečti si: 

Numeri 21,4-9
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„Podívej se a buď živ.“

www.PoznejBibli.cz


