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Vyplň následující údaje
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Jméno:
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Vedoucí skupiny:
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PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Ben s Bětkou měli na sobě své nejlepší oblečení, protože je čekalo setkání s velmi
důležitou osobou. Těsně předtím než host dorazil, však děti neposlechly maminku a šly
si hrát ven. když se vrátily, aby přivítaly vzácnou návštěvu, byly úplně špinavé.
Maminka se na ně zlobila, protože umazaly své „svršky“.
Také náš „vnitřek“ se může „umazat“ nebo „znečistit“. Stane se to, když děláme něco
špatného a hřešíme proti Bohu. To nás od Boha odděluje, dokud toho nelitujeme a
není nám odpuštěno.

Bůh je v tomto zcela jedinečný.

O: Napiš první písmeno věcí, které vidíš na obrázku. 
Získáš slovo, které charakterizuje Boha:

Izraelité neposlouchali Boha stejně, jako to děláme my. Během dlouhé cesty pouští je
Bůh musel naučit mnoha věcem.

O: Jak dlouho Izraelité putovali od chvíle, kdy opustili Egypt? 

Zakroužkuj správnou odpověď:

3 dny     3 týdny     3 měsíce     3 roky

O: Jak se jmenovalo místo blízko hory, 
kde se utábořili?

Na tomto místě pak Bůh k Mojžíšovi promluvil a sdělil mu, co má předat Izraelcům.

1. lEkcE: Mojžíš
Setkání s Bohem Přečti si:

Exodus 19,1-14
Klíčový verš:
1. Petr 1,16
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O: Mojžíš řekl lidu, co mu Bůh pověděl. co na to odpověděli? Zaškrtni správnou odpověď:

„Uděláme něco z toho, co Hospodin řekl.“ �
„Uděláme všechno, co Hospodin řekl.“ �
„Popřemýšlíme o tom, co Hospodin řekl.“ �

Bůh chtěl, aby Izraelité Mojžíšovi zcela důvěřovali, stejně jako Ty důvěřuješ svým rodičům,
že se o Tebe postarají.

O: Jak Bůh řekl, že přijde, aby promluvil k Mojžíšovi? Zakroužkuj správnou odpověď:

Než Bůh promluvil k Mojžíšovi, lid se musel připravit.

O: Vyplň křížovku a zjistíš, co Bůh od lidí očekával:

1. kdo by se dotkl hory, zemře - buď bude ... .

2. lidé si měli vyprat své ... .

3. Za kolik dní měl Hospodin sestoupit?

4. Na důkaz své poslušnosti vůči Bohu si lidé své šaty ... .

5. komu Mojžíš vyřídil Hospodinova slova?(verš 10)

6. kdo by se dotkl hory, zemře - nebo bude ... šípem.

7. Název té hory.

8. lidé na horu nesměli ... .

Z vystínovaných políček vypiš písmena a vytvoř slovo.  
Dozvíš se, co čekalo ty, kdo by neuposlechli Boha a dotkli se hory.   __ __ __ __

O: Dopiš chybějící samohlásky ( a, e, i, y ,o, u...) a zjistíš, kdy směli Izraelité na horu 
znovu vystoupit:

__ ž    z __ z n __    d l __ __ h __    t r __ __ b __ n __    r __ h __

O: Vypiš klíčový verš. Podtrhni slovo, které charakterizuje Boha a které by mělo 
charakterizovat také nás: 

Bůh je svatý, dobrý a dokonalý a miluje nás tolik, že nám chce odpustit naše hříchy. Proto také
poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby za nás zemřel. Potřebujeme být očištěni od svých hříchů,
abychom byli schopni s Bohem mluvit a aby nám mohl pomoct. Proč ho nepoprosit o odpuštění
hned teď?

vítr                                        oblak                                                   blesk

cElkEM:
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JMÉNO:
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Ben s Bětkou rádi hrají hry. Nejraději mají Scrabble. Aby byly hry pro všechny spravedlivé, mají svá
pravidla. když někdo podle pravidel nehraje, pokazí celou hru. Bůh také vytvořil pravidla. Ne ke hraní,
ale aby nám ukázal, jak co nejlépe žít. Vytvořil tato pravidla, protože nás miluje. když je porušíme,
pokazíme si vlastní život a zarmoutíme tím Boha i sami sebe.

O: Rozlušti kód a zjistíš název pravidel, která dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj:
A=1  Á=2  B=3  D=4  E=5  cH=6  I=7 Í=8  k=9  N=10  O=11  P=12  R=13  Ř=14  S=15 T=16

Z=17  Ž=18  M=19  l=20  Y=21

4  5  15  1  16  5  13  11           3  11  18  8  6           12  14  7  9  2  17  2  10  8  

__  __  __  __  __  __  __  __     __  __  __  __  ___       __  __  __  __  __  __  __  __  __

O: co řekl Bůh sám o sobě v prvním přikázání? Doplň samohlásky (a, e, i, o, u, y...)
a zjistíš to:
J __  j s __ m  H __ s p __ d __ n,  t v __ j  B __ h. N __ m __ j  ž __ d n __  j __ n __  b __ h __  
k r __ m __  m n __ .

Bůh chtěl, aby ho lidé milovali a uctívali. Ale lidé si často vyrobili jiné bohy, klaněli se jim a uctívali je.

O: Jak se tito falešní bohové nazývali? (Použij stejný kód.)
19  11  4  20  21
__  __  __  __  __

O: Jak se Bůh cítil, když lidé uctívali tyto modly, které si sami vyrobili?
Zakroužkuj správnou odpověď:

šťastný     rozzlobený     těšilo ho to     byl smutný     žárlil     měl radost

I dnes nám hrozí, že budeme uctívat modly.

Modla je cokoliv, co nahradí a vytlačí Boha z našeho života.

Bylo by špatné zapojit se do oslavování jakýchkoliv hrdinů nebo se nechat strhnout posledním
módním trendem, pokud by nám to zabránilo v chození po Božích cestách. když se cokoliv dostane
mezi nás a Boha, stává se to modlou.

O: Napiš tři věci, o kterých si myslíš, že jsou modlou pro lidi v dnešní době:

Už jsi někdy slyšel/a, že někdo použil Boží jméno, když klel? Bůh je svatý a před tímto nás varuje.
O: Napiš, co nařizuje (verš 7):

3.2.1.

2. lEkcE: Mojžíš
Poznat Boha Klíčový verš:

Matouš 22,37
Přečti si:

Exodus 20,1-12
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cElkEM:

Další přikázání (verš 8) nám říká, abychom si vyhradili den odpočinku, který bude patřit jen Bohu.
Pro Židy byla tímto dnem sobota. Pro nás je to neděle.

O: Jak Židé nazývají tento zvláštní den?

O: co Bůh Židům zakázal v tomto dni dělat?
Podtrhni správnou odpověď:

navštěvovat přátele      zpívat písně      pracovat      cestovat

O: Proč Bůh chtěl, aby se tento zvláštní den slavil každý týden? (Verš 11)

Přikázání ve 12. verši nám říká, co máme dělat, a také něco slibuje.

O: co nám říká, že máme dělat?

O: Napiš, co slibuje:

O: Napiš jeden příklad toho, jak si myslíš, že můžeš ctít a poslouchat své rodiče:

Desatero Božích přikázání byla zvláštní pravidla určená lidem, aby věděli, jak co nejlépe žít pod Boží
ochranou.

O: Vezmi Bětčina a Benova psa na procházku.
Opatrně se řiď instrukcemi:

Nahoru 3 políčka, doprava 5 políček, dolu 2 políčka, doleva 4 políčka, 
dolu 1 políčko, doleva 1 políčko.

Pokud jsi se správně řídil/a pokyny, měl/a bys být tam, kde jsi začal/a.
Instrukce a pravidla nám říkají, jak se co dělá. Představ si svět, kde si každý
dělá, co chce! Nebylo by to hezké místo k žití a všichni bychom trpěli
následky takového způsobu života.

O: Vypiš klíčový verš, ve kterém Pán Ježíš shrnuje Boží zákon svými slovy:

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 2

/ 2
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Už sis někdy slíbil/a, že budeš celý den hodný/á a poslušný/á? A podařilo se Ti to? Možná jsi
poslušný/á doma i ve škole, ale nikdo nemůže být dokonalý. Boží zásady, které jsou popsány 
v desateru Božích přikázání, jsou důležitější než ty, které nám stanovují lidé, kteří nás milují a
starají se o nás. Bůh nás miluje natolik, že nám poskytl způsob, jak dosáhnout odpuštění, když
uděláme chybu a jeho zásady porušíme. Zjistíš, že Pán Ježíš je tou odpovědí. Ostatní přikázání
nám říkají, na co si dát pozor a co nedělat, abychom zůstali poslušní Bohu.

O: Odpovědi na následující otázky najdeš v osmisměrce. Napiš je a v osmisměrce zaškrtni:

1. co nemáš dělat podle 7. přikázání? (Verš 14)

2. co nemáš dělat podle 8. přikázání? (Verš 15)

3. O kom nemáš lhát? (Verš 16)

4. co je zakázáno v 6. přikázání? (Verš 13)

5. Jaké slovo použil Bůh v 10. přikázání, kde zakazuje chtít něco, co patří někomu jinému? 

(Verš 17)

6. Jaké zvíře nesmíš svému bližnímu závidět? (Verš 17)

Zatímco Mojžíš sděloval lidem přikázání, lidé zažívali několik úkazů.

O: Zaškrtni, co viděli a slyšeli:

blesk                            slunce                kouř                          buben                 troubení rohu         

O: co řekli lidé Mojžíšovi? Doplň chybějící slova:

O: Napiš, jak se lidé cítili:

Mluv s  námi   __ __   a budeme  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 
ale ať s námi nemluví  __ __ __, ať __ __ __ __ __ __ __ __ __.

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

3. lEkcE Mojžíš
Poslouchat Boha Klíčový verš:

Matouš 19,21

Přečti si:
Exodus 20,13-21
Matouš 19,16-30

B11
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O: Mojžíš lidem řekl, že je Bůh zkouší. Proč to dělal? (Verš 20)

když sis četl/a tato závěrečná přikázání, říkal/a sis v duchu: „To jsem ale dobrý/á, nic z toho jsem
přeci neudělal/a!“? Pán Ježíš potkal muže, který také tvrdil, že všechna přikázání dodržoval.

Znovu si přečti Matouš 19,16-22.

O: co chtěl mladý muž vědět?

O: Ježíšovu odpověď zjistíš, když dosadíš všechna písmena na správná místa v křížovce:

Např. E je (3,1), což jsou vrstevnice pro 3 vodorovně, 1 svisle.
A (9,2) Á (5,4) (7,4) c (2,1)
D (1,2) (1,3)(3,3) E (3,1)(10,1) cH (1,1)
I (3,4)(5,2)(7,1) Í (9,4)(12,1) J (7,3)(11,1)
k (4,4) l (6,1) N (8,4)
O (2,2)(2,3)(7,2) P (1,4) R (4,3)
Ř (2,4) Š (4,1) T (8,2)(13,1)
U (6,3) V (6,2)(9,1) Z (6,4)
Ž (4,2)(5,3)

Bohatý muž si myslel, že je spravedlivý. Pán Ježíš mu však dokázal, že ještě něco není úplně 
v pořádku.
O: co řekl Pán Ježíš bohatému muži, aby udělal?

Bohatý muž odešel od Pána Ježíše velmi smutný, protože jeho majetek byl pro něho důležitý a
nebyl schopen se ho vzdát. Proto nemohl následovat Pána Ježíše. Věčný život získáme
následováním Pána Ježíše. Ne tím, že činíme dobré. Mnoho věcí nás od Boha odděluje. Bible
nazývá tyto špatné věci „HŘÍcHEM“. Pán Ježíš je jediná cesta, jak se dostat k Bohu, protože on sám
byl odsouzen za naše hříchy na kříži.

„Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jan 14,6

cElkEM:
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Všichni jsme rádi oblíbení, zvláště mezi svými přáteli. Ale dav či parta kamarádů někdy dělá
věci, ze kterých je Bůh velmi smutný. Následuješ dav nebo se snažíš rozhodovat tak, jak to
chce Bůh? Toto rozhodnutí není vždy snadné, ale Boží cesty jsou nejlepší. Mojžíš to Izraelcům
musel velmi zdůraznit.

O: Přeházej písmena a zjistíš, co Izraelité řekli Áronovi,
když se Mojžíš z hory dlouho nevracel:

EĚDJUl   MNÁ   AHOB,
RTÝEk   YB   ÁSN    DlEV.

O: Vypiš první písmena těchto předmětů a zjistíš, co měli lidé Áronovi donést:

O: Áron udělal ze zlata modlu. Jak vypadala?

O: Napiš SVÝMI SlOVY, co se potom stalo (verš 5 a 6):

Bůh viděl všechno počínání Izraelců.

O: které přikázání porušili?

O: Jak Bohu bylo, když viděl jejich neposlušnost?

Mojžíš Bohu připomněl slib, který dal Abrahamovi, Izákovi a Izraeli.

O: Doplň samohlásky (a, e, i, o, u..) a zjistíš, jaký slib to byl:

c__l ____  z__m  d__m  v__š__m  p__t__mk__m,  
__b__  j__  zd__d__l__  n__v__k__!

JMÉNO:poznejBibli
biblické příběhy pro děti

4. lEkcE: Mojžíš
Zrada vůči Bohu Klíčový verš:

Exodus 32, 26
Přečti si:

Exodus 32, 1-26

B11
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B11

O: co Bůh udělal, když vyslechl Mojžíše?
Označ věty jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

Zničil Izraelce.

Neseslal na svůj lid hněv, jak plánoval.

O: co Mojžíš udělal s deskami, když uviděl, jak lid tančí kolem telete?

O: Popiš, co Mojžíš udělal s teletem:

Mojžíš pochopil, že Áron nechal lid dělat si, co chtěl.

O: kde Mojžíš stál, když mluvil k lidem? (verš 26)

O: Přečti si klíčový verš a napiš do bubliny, co Mojžíš lidu řekl:

O: kdo odpověděl na Mojžíšovo volání?

Ti, kteří odmítli k Mojžíšovi přijít, byli později krutě potrestáni. Mnozí byli zabiti.
Nakonec jim jejich neposlušnost způsobila veliké neštěstí.
Náš Bůh je milující Bůh. Potvrdil to tím, že poslal svého vlastního Syna, aby na
sebe vzal trest, který jsme si my sami zasloužili za mnohá přestoupení Božího
zákona. Všichni jsme zhřešili, ale díky Pánu Ježíši nám může být odpuštěno.
Ze všeho nejdřív se musíme odklonit od hříchu a zcela se spolehnout na Pána
Ježíše. Potom musíme Boha prosit o pomoc každý den, aby nám pomohl říkat
správné věci a dělat správná rozhodnutí.

Zde je výzva:

Až se příště parta Tvých kamarádů rozhodne udělat něco špatného, ROZHODNI SE
nejít s nimi. ROZHODNI se následovat Boha!

úroveň
3
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Včasné odevzdání:

Úprava:

celkem:

celkový součet:


