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

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1. lekce:

Mojžíš
Děťátko v košíku

Přečti si:

Exodus 1,6-14 a 22
a Exodus 2,1-10

B9

Klíčový verš:
Židům 11,23

Na konci příběhu o Josefovi se sedmdesát
členů jeho rodiny, včetně jeho otce Jákoba,
usídlilo v egyptě. Jak čas plynul, jejich počet
rostl a brzy nato se stali samostatnou rasou
lidí zvanou Hebrejové či Izraelci. Biblický
úryvek začíná víc než 300 let po jejich usídlení
v egyptě, když začal vládnout nový král neboli
farao.
Vybarvi tu polovinu kruhu, která patří ke správné odpovědi:

Nový král

znal Josefa a všechny dobré věci,
které pro Egypt udělal.

Nutil Izraelce vybudovat

dvě města.

Izraelci museli tvrdě pracovat také

nic o Josefovi nevěděl.
tři města.

v továrnách.

na polích.

Farao nechtěl jen ztrpčit Izraelcům život, ale měl také v úmyslu zastavit růst jejich
počtu.
O:

Popiš vlastními slovy krutý zákon, který vyhlásil (22. verš):

Zdálo se, jako by se všechno obrátilo proti Izraelcům. Ale Bůh na ně nezapomněl.
O:

Komu již dávno Bůh řekl, že se toto stane? (Genesis 15, 12-14)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

starší žáci

O:

/3

/1

/1

Bůh také slíbil, že z egypta odejdou! Právě o tomto „vyjití“ Izraele je kniha exodus. Je to příběh
o vysvobození, které Bůh přinesl svému lidu. Ze všeho nejdřív si však Bůh musel vybrat pro tento
úkol vůdce.
eXODUS znamená VYJITÍ.
O:

Vyplň křížovku s podrobnostmi o děťátku z 2. kapitoly:

Vodorovně:
1. …. děťátka to sledovala z dálky.
2. kolik měsíců dítě schovávali?
3. Byl položen na kraj …….
Svisle:
4. Jeho rodiče byli z rodiny ……..
5. Jeho …… mu vyrobila ošatku.
O:

4.

5.

1.

2.

3.

/5

Očísluj následující věty od 1 do 6 podle toho, jak se ve skutečnosti odehrály:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sestra děťátka se nabídla, že pro něj přivede chůvu.
Faraonova dcera si všimla košíku a poslala pro něj svoji služebnou.
Děťátko začalo plakat a bylo jí ho líto.
Faraonova dcera se přišla k řece vykoupat.
Matka dítěte byla přivedena, aby se o něj starala.
Faraonova dcera otevřela košík a uviděla miminko.

Místo toho, aby faraonova dcera pomáhala svému otci dodržovat zákon proti Izraelitům a jejich
novorozeným chlapcům, napomohla Božímu záměru zachránit toto dítě. Směl vyrůst v bezpečí
svého vlastního domova. když povyrostl, dům svých rodičů opustil.
O:

Vyplň údaje o jeho novém životě (čti 2,10):

I zde Bůh dohlížel na Mojžíšův život a připravoval ho na jeho
budoucí práci.
Mojžíšovi rodiče pro něj velmi riskovali. V klíčovém verši
čteme, že to byla jejich víra, důvěra v Boha, která je vedla
k tomu, aby zachránili své dítě.
O:

JMÉNO: ...................................

Syn (koho):................................

Domov:.......................................

/6

/3

Vypiš klíčový verš:

/1
Z víry, jako byla ta jejich, má Bůh radost. I my mu můžeme důvěřovat,
protože víme, že má všechny okolnosti pod kontrolou.

celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro děti

2. lekce:

B9

JMÉNO:

Mojžíš
Jeho velká chyba

Přečti si:

Exodus 2,11-22

Klíčový verš:
Numeri 32,23

Jednoho dne požádala maminka Bětku, aby šla do krámu. Bětka neměla dovoleno jezdit
na bratrově novém kole. Ale Jakub nebyl doma, a tak si řekla, že je to skvělá příležitost k malé
projížďce. Doufala, že se o tom nikdo nedoví. Už byla skoro doma, když najednou ztratila
rovnováhu, zavadila o obrubník a spadla. Naštěstí se jí nic nestalo. Honem se však dívala, jestli se
nestalo něco s kolem. A ano! Stalo. Přední výplet kola byl trošku ohnutý. když dorazila domů,
úpěnlivě se snažila kolo narovnat. Skoro se jí to podařilo, a tak doufala, že se o tom Jakub nikdy
nedoví.
O:

Rozlušti tyto odpovědi:
co Bětka udělala špatně? (echpsNolela) N………………………………..svoji maminku.
co udělala místo toho, aby se přiznala? Snažila se to (jautit) u…………………………

Nakonec se stejně zjistilo, co Bětka provedla.

/2

V této lekci se i Mojžíš zachoval podobně. Byl už dospělý a stále žil ve faraonově paláci.
Jednoho dne se šel podívat na Izraelce, jak pracují.
O:

Vlož následující slova do vět:
písek

Izraelita

egypťan

nedívat

egypťan

……………………………… bil …………………………….. Mojžíš se ujistil, že se nikdo

……………………………… a zabil toho ……………………………. Jeho tělo ukryl do ……………………………. .

O:

Podtrhni, který hřích Mojžíš spáchal:
krádež

hněv

lež

vražda

Druhého dne narazil Mojžíš na dva Hebreje, kteří se prali. Snažil se zjistit, co se stalo.
O:

/5
/1

Vypiš slova z biblického úryvku, která vypovídají o tom, že jeden z Hebrejů věděl,
co se den předtím stalo:

/1
O:

Ve kterém verši jsou tato slova napsaná?

Verš:

/1

Mojžíš dostal strach! Jeho špatný skutek byl odhalen.
O:

/1

kdo o tom ještě věděl?

Stejně jako Mojžíš nebo Bětka v našem úvodním příběhu se i my můžeme snažit zamaskovat svůj
hřích. Možná se nám podaří ho schovat před ostatními, ale neschováme ho před Bohem. Bůh vidí
a ví všechno. Bůh chce, abychom upřímně vyznali svůj hřích. Jedině tak můžeme přijmout jeho
odpuštění.
Mojžíš zjistil, že bude muset co nejrychleji z egypta utéct.

O:

Napiš odpovědi k následujícím nápovědám a potom je zakroužkuj v osmisměrce:

1. Země, do které Mojžíš šel. ……………….
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2. Sedl si vedle ………………

H

4. Potřebovaly vodu pro …………… ovcí.

S

3. Přišlo ……………… dcer midiánského kněze.

5. Později dcery řekly otci, že potkaly ………………

6. Mojžíšova manželka se jmenovala ……………

O:
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Nyní začni v levém horním rohu a řádku po řádce vypiš všechna nepoužitá písmena.
Z nich pak zkus vyčíst, jaká slova tvoří.

/6

Potom si vyhledej klíčový verš a doplň, co ještě chybí z tohoto biblického textu:
__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

_______________________________________________________________________
To je silné varování, nemyslíš?

celkeM:

/3

poznejBibli B9

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

3. lekce:

Mojžíš
Hořící keř

Přečti si:

Exodus 2,23-25
a Exodus 3,1-10

Klíčový verš:
Exodus 15,11

Srovnáme-li Mojžíšův současný život s tím ve faraonově paláci, zjistíme, že se velmi lišil. Jeho
život byl nyní klidný a osamělý. Uplynulo mnoho let a nic zvláštního se nedělo. Ale v egyptě se
pro Izraelity nic nezlepšilo. Zapomněl snad Bůh na ně? chtěl vůbec ještě naplnit svůj záměr a
použít si Mojžíše (kterému bylo teď osmdesát), aby vyvedl jeho lid z egypta?
O:

Použij 24. verš a doplň chybějící slova, která nám ukazují,
že Bůh na svůj lid nezapomněl:

Bůh ………………………….... jejich naříkání.

/2

Bůh si ………………………..….. na svou smlouvu.

Jednoho dne měl Mojžíš nevšední zážitek.
O:

Podívej se na tyto čtyři obrázky a napiš správné písmeno
do čtverečku pod nimi:

A

B

Mojžíš se staral o

. Přišel k Boží

c

D

. Najednou si všiml

a tak se šel podívat, proč neshořel. Bůh na Mojžíše zavolal z keře a řekl mu, aby se dál
nepřibližoval a sundal si
O:

.

Proč byla půda, na které Mojžíš stál, tak výjimečná?

/4
/1

Byl to úžasný, posvátný okamžik. Bůh, který je bez hříchu a lidem většinou vzdálený, mluvil
přímo k Mojžíšovi. Tím, že si Mojžíš sandály sundal, vzdal Bohu úctu. Mojžíš byl ohromen, ale
také se bál.
Bůh chtěl, aby Mojžíš věděl, kým On je.
O:

Rozlušti tato slova:

On je Bůh

(brAahůvam)…………..…………..

(záIvůk)………………………..

(obJávůk)………….…………..

/3

Bůh mu vysvětlil svůj plán na záchranu Izraelitů.
O:

který verš popisuje zemi, do které je chtěl Bůh přivést?

/1

O:

který verš popisuje, co měl Mojžíš udělat?

/1

O:

Použij právě zmíněný verš a popiš vlastními slovy, jaké dal Bůh Mojžíšovi pokyny:

Verš:
Verš:

/1
Mojžíš se u hořícího keře o Bohu hodně dozvěděl.
O:

Zakroužkuj vlastnosti, o kterých Mojžíš od této chvíle věděl, že platí o Bohu:
mocný

zapomnětlivý

všechno vidí a slyší

svatý

veliký

slabý

/5

krutý

pečující

My také musíme pamatovat na to, že je Bůh svatý. On je důležitější než všichni lidé, které kdy
potkáme. Očekává od nás, že k němu budeme mít zvláštní úctu. Nikdy bychom neměli zneužít jeho
jméno.
O:

Vypiš klíčový verš:

/2

Přestože nás Bůh o tolik převyšuje, má pro nás dobrou zprávu. Navzdory našemu hříchu našel
způsob, jak mu můžeme být blízko. když uvěříme, že za nás Pán Ježíš zemřel, dostaneme jeho
odpuštění a smíme se k němu vrátit .

MY H

Ř
Í
CH

BŮH

MY

BŮH

celkeM:

poznejBibli B9

JMÉNO:

biblické příběhy pro děti

4. lekce:

Mojžíš
Přináší zprávu od Boha

Přečti si:

Exodus 5,1-9
a 22-23 a Exodus
6,1-9

Klíčový verš:
Židům 10,31

Už Tě někdy někdo požádal o něco, co jsi nechtěl/a udělat? Asi ses snažil/a na něco se
vymluvit anebo jsi navrhl/a, aby to udělal někdo jiný. A tohle přesně udělal Mojžíš, když ho
Bůh poslal promluvit s faraonem. Nakonec s tím Mojžíš souhlasil, ale musel s ním jít Áron, aby
za něho mluvil. Nebylo jednoduché přesvědčit faraona, aby nechal Izraelity jít.
O:

V jakém verši z 5. kapitoly čteme, jak se farao vymlouvá?

Neznám vašeho Boha,
tak proč bych ho měl
poslouchat?
Verš……………

To by znamenalo nechat ty
lidi odejít od práce.
Verš …………….

Místo toho, aby farao vyhověl Mojžíšově žádosti, přidal Izraelitům práci a ztížil jim tak život.
O:

Doplň do prázdného místa, co nařídil:

Nechte je, ať si nasbírají svoji vlastní ………………………… k výrobě cihel. (5,7)

Musejí ale vyrobit stejné ………………………… cihel jako doposud. (5,8)

Izraelité byli potrestáni, protože to nebyli schopni splnit. Okamžitě z toho začali obviňovat
Mojžíše a Árona.
O:

Jak tento problém Mojžíš vyřešil? Podtrhni správnou odpověď:
Řekl Izraelitům, aby odešli.

Byl mrzutý.

Modlil se k Hospodinu.

Mojžíš potřeboval ujištění, že Bůh má stále všechno pod kontrolou. Bůh mu připomněl,
že má moc, která přinutí faraona nechat Izraelity jít. Bůh nezapomněl na své zaslíbení!
O:

/2
/2
/1

Spoj začátky a konce každého slibu, který Bůh dal v 6. kapitole, 6-8:

Vyvedu vás

Budete mým lidem

Přivedu vás do země,

a já budu vaším Bohem.

kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
z egypta.

/3

úroveň 3

Bůh také chtěl, aby Mojžíš a Izraelité poznali, kým On je. Mojžíšovi to připomíná
čtyřikrát, když říká: „Já jsem Hospodin.“
O:

Najdi v 6. kapitole čtyři verše, ve kterých se tato slova objevují:

Verš:

Verš:

Verš:

Verš:

Vědět, že On je Hospodin, jim mělo pomoct věřit v Boží moc a zaslíbení.
O:

Naslouchali Izraelité Mojžíšovi, když jim říkal, co Bůh slíbil? (viz 9. verš)
Zakroužkuj správnou odpověď:
ANO / Ne

Bůh chce, abychom věřili zaslíbením, která nám dal ve svém Slově, v Bibli.
Bůh chtěl, aby jeho lid věděl o jeho velké moci a síle. chtěl však, aby to
na vlastní kůži pocítil také farao. Než nechal farao Boží lid odejít, musel
Bůh seslat deset trestů (ran). Tyto rány jsou popsány v kapitolách 7 až 11.
O:

/4
/1

Vyhledej nápovědy a napiš názvy ran na linku. Potom napiš každou ránu
na správné místo křížovky.

exodus 7,20 _____________

exodus 8,13 _____________
exodus 8,25 _____________

exodus 9,11 _____________

exodus 10,12 _____________

Farao odmítl Boží plán pro Izrael, a proto ho Bůh potrestal neboli odsoudil.
O:

klíčový verš je pro všechny varováním. Vypiš ho:

/2

B9
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

/5

celkeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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