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ČTENÍ PRO RODINY S DĚTMI 

Na každou neděli a svátek během 40 dní s Biblí je připraven program pro rodinná setkání. Tento 

společný čas nad Božím slovem je důležitý pro děti i rodiče. Rodiče získají příležitost společně se 
svými dětmi přemýšlet nad poselstvím knihy Exodus a pomocí otázek objevovat dětské přemýšlení 

o Spasiteli. Pro děti je to důležitý čas, během něhož objevují prostřednictvím rozhovoru s rodiči 

důležitost poznání Božího plánu záchrany.  

 

JAK ZAČÍT? 

Témata postupně procházejí knihu Exodus jako program pro dospělé. Najděte si s dětmi společný 

čas ráno, po obědě, při svačině, večer apod. Vysvětlete dětem, že právě prožíváte zvláštní období 

roku, a proto si s nimi chcete přečíst příběhy o Božím jednání. 

Malé děti (předškoláci): 

Přečtěte si biblické odkazy předem a dětem pouze stručně převyprávějte obsah. 

Větší děti: 

Pokud máte také starší děti, přečtěte společně biblický úsek pro daný den (označený tučným 

písmem).  

 

PŘÍBĚH 

Přečtěte dětem příběh. Čtěte pomalu a zřetelně. Příběh pokaždé ilustruje téma pro daný den pomocí 

příhody z běžného života dětí. 

 

OTÁZKY 

Na konci každého příběhu jsou otázky. Po přečtení příběhu se zeptejte dětí na první otázku. Pokud 
si nebudou jisté, pomozte jim doplňujícími otázkami, nebo jim napovězte. Nechte děti, ať nad 

příběhem samy přemýšlejí. Jako pomoc je pro vás pod každou otázkou napsána správná odpověď. 
Pokud děti odpoví pouze částečně nebo vůbec, doplňte správnou odpověď. Neříkejte jim odpovědi 

jako opravu, ale jako váš vlastní postřeh, vaši odpověď. Postupně projděte všechny otázky. 

 

MODLITBA 

Na závěr se s dětmi modlete. Nechte děti modlit se vlastními slovy. Dbejte na to, ať je vaše vlastní 

modlitba dětem srozumitelná a týká se tématu, o kterém jste mluvili. Můžete se také hlasitě modlit 
za své děti. 

 

BIBLICKÝ VERŠ 

V hlavičce každého dne je kurzívou uveden biblický verš, který shrnuje poselství dne. Přečtěte si 

jej s dětmi na závěr. Můžete jej taky napsat na papír a vyvěsit během týdne na viditelném místě, 

aby vás celý týden provázel. Povzbuďte děti ať se verš naučí nazpaměť. 

 

LUŠTĚNKY A PŘÍLOHY 

Součástí programu pro děti jsou také luštěnky a podobné přílohy. Ty pomohou dětem věnovat se 

tématu 40 dní s Biblí také hravou formou. Můžete je dát dětem po společném čtení příběhu nebo 

kdykoli během týdne. 
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POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE 

Přečtěte: Exodus 3,1–12 

Verš k zapamatování: Žalm 145,18–19: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho 

volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.

Papoušek se v kleci otočil zády a už si Robina 

nevšímal. Nereagoval, ani když Robin ťukal na sklo 

výlohy zverimexu. Škoda. 

Robin se otočil do chodby obchodního centra a 

hledal rodiče. Jejda! Jak dlouho už tady stojí? Rodiče 

nikde neviděl. Ani u drogerie, kde byli naposled, ani 

u jiných obchodů. Rodiče nejsou jako on, aby se 

zastavovali u každé výlohy. 

Robin šel pomalu dál a díval se po všech 

dospělých ve vínovém svetru nebo černém kabátu. 

Pár takových tam bylo, ale žádný z nich nebyl táta 

ani máma. Došel až k té kavárně, co má v zeleném 

logu mořskou pannu. Na její stěně znal každý detail, 

protože už se tam hodněkrát nudil, zatímco rodiče si 

dávali kafe. 

Robin proškrábl nehtem známou prasklinu ve 

stěně kavárny a přemý   šlel, co bude dělat. Nebude 

tu přece řvát jako malej prcek. Musí rodiče najít. 

Z toho bude průšvih. 

Vydal se chodbou doprava, protože tam byla 

prodejna bot, ve které nakupovali, zatímco na lesklé 

šperky se máma jen dívala přes výlohu. 

Tak šel dál. Rozhlížel se po rodičích, díval se po 

výlohách a najednou stál u východu. Ale tenhle 

neznal. Oni vždycky chodili východem 

s posouvacími dveřmi, tyhle byly velké a otáčecí. 

Robin se obrátil. „Panebože prosím, ukaž mi 

cestu,“ pomodlil se rychle, protože si uvědomoval, že 

je v pořádném průšvihu. 

Rychle vyrazil podél prodejny Albert a pozorně 

prohlížel všechny dospělé. Občas nějaká žena 

vypadala jako máma, ale když se otočila, nebyla to 

ona. Ani tátu nikde neviděl. 

Chodba vedla k restauracím. Sem nikdy nechodí! 

Ale jsou tu jezdící schody. Shora třeba uvidí rodiče. 

Robin se nacpal mezi lidi jedoucí nahoru. Pořád se 

vykláněl nalevo a napravo. 

Najednou uviděl jasně vínový svetr. Máma! Tam 

nahoře. Začal se cpát přes lidi nahoru. „S dovolením. 

S dovolením.“ Tolik lidí. Někomu šlápl na nohu. 

„Nikam se necpi,“ zarazil ho hřmotný muž. Robin 

se zkusil sklonit, ale neprošel. 

„Já tam mám mámu,“ ukázal Robin nahoru. Muž 

se ohlédl a Robin využil chvíle a protáhl se kolem 

něj. Proč ty schody jedou tak pomalu? 

Robin vyběhl, co mu síly stačily, sotva se vymotal 

z davu. Běžel za roh, kde viděl mámu. Zastavil se. 

Nikde tam nebyla. Běžel za další roh. Nebyla ani 

tam. Až nad jedním pultem se nakláněla žena ve 

vínovém svetru. Ale máma to nebyla. 

Robin se opřel o zábradlí a rychle mrkal, aby 

nezačal brečet. Nevěděl, v jaké části obchodního 

centra je. Neměl u sebe žádné peníze. Ani rodiče 

nemůžou vědět, kde je. 

„Pane Ježíši, já jsem se ztratil,“ modlil se Robin a 

rty se mu třásly. „Vždyť jsem se modlil, abys mi 

ukázal cestu. Prosím, ať mě rodiče najdou.“ 

Honem si otřel oči, protože jakmile je zavřel 

k modlitbě, tak se mu namočily slzami. Rozhlížel se 

kolem a díval se dolů, přes skleněné zábradlí. Nikde 

nikdo. Pořád nikdo. 

„Pane Ježíši, proč mi nepomáháš?“ 

„Ty jsi Robin?“ 

Robin se strašně polekal, když ho muž chytil za 

rameno. Měl na sobě černou vestu s nápisem 

„SECURITY“ a hrubý hlas. „Tak jsi?“ opakoval 

muž. Robin přikývl. 

„Rodiče tě čekají na informacích, už tě hledáme 

čtvrt hodiny,“ řekl muž a vedl Robina obchodním 

centrem k informacím a rodičům.

 

Co bys dělal ty, kdyby ses ztratil v obchodním 

centru? 

Nechte děti odpovídat a pak jim řekněte, co je 

správně. 

Proč se Robin modlil? 

Protože potřeboval pomoc a věřil, že mu Ježíš 

pomůže. 

Pomohl Pán Bůh Robinovi? 

Ano, už ve chvíli, kdy se Robin modlil, tak ho hlídači 

nákupního centra hledali. Ale Robin o tom ještě 

nevěděl. 

Co udělal hlídač podobně jako Mojžíš? 

Zachránil Robina, když potřeboval pomoc, jako měl 

Mojžíš na Boží příkaz zachránit Izraelce. 

 

neděle 
12. 3. 
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Vybarvi oranžově políčka písmenkem O.  

Políčka s písmenkem H vybarvi hnědě. 

 

 
 

 

Bůh poslal Mojžíše, aby zachránil Izraelce z Egypta. Jak se jmenuje zachránce, kterého poslal 

Bůh nám, aby nás vyvedl z moci hříchu?  

(vyškrtej všechny tvrdé souhlásky H-CH-K-R-D-T-N a ze zbylých písmen přečti odpověď) 

 

CHRTJEHRKŽÍTŠKRT  
 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 1
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PESACH 

Přečtěte: Exodus 12,21–28 

Verš k zapamatování: Židům 9,12: A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal 

svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.

„Já bych si na dveře krev nedala,“ prohlásila 

Vlaďka rozhodně, „ani bych v takovém domě 

nebydlela.“ 

„A byla bys kaput!“ vrhnul se na ni bratr a dělal, 

jakože jí podřezává krk příborovým nožem. Vlaďka 

začala ječet a kopat nohama. 

„Patriku!“ zakřičela máma, „polož ten nůž, než jí 

ublížíš.“ 

„Teď si čteme z Bible,“ přidal napomenutí táta. 

Patrik položil nůž a všichni se podívali na 

Vlaďku. 

„Ale to je hnusné. Krev je hnusná,“ zlobila se 

Vlaďka. 

„Vlaďi,“ naklonil se k ní táta, „pamatuješ si, jak 

jsi byla na odběru krve?“ 

„A ječela tak, že všichni z čekárny utekli,“ přidal 

se brácha. 

Nebyla to pravda, nikdo z čekárny neutekl, i když 

Vlaďka opravdu ječela a docela dost vyváděla. Ale 

jenom proto, že strašně nesnáší krev. Nebála se, že ji 

to bude bolet, ani nebyla rozmazlená. Jenom se při 

představě, že z ní poteče krev, nebyla schopná 

ovládat. 

Nakonec jí musela máma zakrýt oči a spolu 

s doktorkou ji pevně drželi, než sestřička odebrala 

všechnu potřebnou krev. Byla to hrozná vzpomínka. 

Vlaďka se otřásla a tatínek poznal, že si 

vzpomíná. 

„Pamatuješ si taky, že v té krvi našli nemoc?“ 

I na to si Vlaďka vzpomíná. Rodiče z toho byli 

hrozně vyděšení. Snažili se ji uklidnit, ale ona ani 

nevěděla, čeho se má bát. 

Vlaďka přikývla. 

„Potom ti doktoři dali léky, aby ses mohla 

uzdravit. Protože našli nemoc v krvi brzo, tak budeš 

úplně zdravá.“ 

To Vlaďka chápala, ale z toho mluvení o krvi 

málem zezelenala. 

„Takže ta krev tě vlastně zachránila!“ uzavřel to 

táta. 

Doteď Vlaďku nikdy nenapadlo, že jí krev 

z odběru zachránila, ale byla to pravda. Bez ní by 

nenašli nemoc. Všechno by se zhoršilo a možná by 

umřela.  

„Ale my už nemusíme dávat žádnou krev na 

dveře,“ navázala maminka, „protože Pán Ježíš dal 

všechnu svoji krev, aby nás zachránil.“ 

„To jsem ráda,“ vydechla Vlaďka. 

„Ale bylo by to hustý,“ představoval si Patrik, jak 

maže krev kolem dveří. Ale táta se na něho přísně 

podíval. Patrik ztichl, protože i on věděl, že smrt 

Pána Ježíše je důležitá také pro něj. Pán Ježíš krvácel 

i místo něho. 

 

 

c

Jak to že Vlaďku zachránil odběr krve? 

Protože v té krvi našli doktoři nemoc a mohli jí dát 

správné léky. 

Jak to, že Izraelce zachránila krev kolem dveří? 

Protože anděl podle toho poznal, že poslechli Pána 

Boha a zabili beránka. Proto se jejich domu vyhnul a 

všichni tam zůstali naživu. 

Jak nás zachránila krev Pána Ježíše? 

Ježíš na kříži zemřel místo nás. Každý měl zemřít, 

protože jsme odešli daleko od Boha a dělali si věci po 

svém – a to je hřích, který nás zabíjí. Ježíš vzal hřích 

na sebe, a tak nás zachránil. 

Zachrání krev Ježíše i tebe? 

Ano, pokud mu budeš věřit, že zemřel i za tebe, 

poprosíš ho, aby ti odpustil, žes ho neposlouchal, a 

budeš ho chtít poslouchat.

  

neděle 
19. 3. 
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Vezmi si tužku a pospojuj body od 1 do 9. 

Pak silnou červenou křídou nebo voskovkou spoj body od A do I.  
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V souvislosti s příběhem vyvedení z Egypta se Pán Ježíš nazývá také:  

 

            

 

(Postupuj podle šipky od tečky u písmene B od písmene k písmenu a dostaneš odpověď.  

Správné jméno si můžeš doplnit do tabulky nahoře) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 2 

 

Tajenka se čte po sloupcích od shora dolů, ale nejprve si přeházej sloupce. 

 

K I B B Z K S Z N 

R Z O E A R Y A Á 

E R Ž R CH E N CH S 

V A Í Á R V A R  

 E H N A   Á  

 L O K Ň   N  

 C  Ů U   I  

 E   J   L  

    E   A  

 

 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 3 
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DESATERO 

Přečtěte: Exodus 20,1–17 

Verš k zapamatování: Žalm 19,8–9: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. 

Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, 
jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. 

Jeník si ohříval ruce o kamenný komín. To je 

kosa, to je kosa. Konečně přijeli na chatu a táta 

v přízemí rozpálil pec.  

Jeník vdechoval vůni radosti – směs kouře, 

mokrého oblečení a starého dřeva. Užíval si poslední 

klidné chvíle, než dorazí taky bratranci. Už si vybral 

svou postel, i když věděl, jak je nejisté, že si ji udrží. 

Jakmile přijede příbuzenstvo, nic není jisté. 

A už tady byli. Obě rodiny bratranců a sestřenic. 

Dveře dole se rozletěly a Jeník věděl, že halasné 

vítání dospělých brzy přehluší křik dětí. 

„Boty, boty, boty!“ křičela máma. Některé z dětí 

zastavila. Ale Kuba už byl nahoře, a za ním loužička 

vody a bahna na každém schodu. Rozvalil se na 

postel a začal zkoušet jednu po druhé. 

Než se Jeník stihl pohnout od komína, byla 

místnost plná dětí a křiku. Už ani nevěděl, pod kým 

skončily jeho věci. 

„Pojďte si zout boty,“ strejda vylezl po schodech 

do podkroví. A Jeník si hned všiml, že sám strejda je 

ještě obutý. Věděl, kdo bude schody utírat. Jeho táta. 

„Héle, skluzavka,“ volal z otevřeného okna na 

zasněženou střechu Kuba. 

„Ať vás ani nenapadne vylízt z okna!“ to se ozval 

tátův hlas, který přišel celou bandu trochu 

zpacifikovat.  

„Máčíš mi postel ty vo…“ Filip se při pohledu na 

strejdu – Jeníkova tátu – rozhodl nadávku 

nedokončit, i když mu obutý Kuba dupal v posteli. 

„Běžte se přezout, a to okno nechte na pokoji,“ 

přikázal táta. Zavřel okno a rozháněl kluky. 

Jeník akorát stačil zvednout své věci ze země a 

začít je rozkládat na zbylou postel, když byli všichni 

zase zpátky. 

Kuba je okamžitě začal organizovat. Okno bylo 

rázem dokořán. Dětské stráže u dveří. 

„Když se strejda přiblíží, budeš to hlásit,“ 

rozkazoval Kuba sestře.  

„Páni, to pojede.“ 

„Střecha je až dolů a končí závějí. Dopadneme do 

měkkého. Kdo pojede první?“ 

Jeník seděl na posteli a přál si to vidět. Klouzat se 

po střeše je vzrušující. Přál si být součástí takové 

zábavy. Asi by nejel. Měl by strach neposlechnout 

tátu. Ale vidět to chtěl. 

Mezitím už se Filip drápal na okno a Kuba mu 

pomáhal. 

„Zvedni tu nohu.“ 

„Hej, drž mě pořádně!“ 

Jeník by se rád šel podívat. Ale jakmile by se 

připojil, byl by spoluviník. Taťka to přece jasně 

zakázal. Proč kvůli poslušnosti musí zůstat stranou? 

„Wohoú!“ Filip sjel ve vteřině dolů. Nohama se 

bezpečně zabořil do sněhové závěje. Když to Kuba 

uviděl, začal lézt skrz okenní rám. 

Vtom Filip zavrávoral, paty se mu zabořily do 

sněhu a on žuchnul zpět na střechu. Prásk! Střecha se 

probořila. Filip zmizel v díře. Ozval se rachot 

padajícího nářadí. Chvíle ticha. Pak strašlivý Filipův 

řev. 

Táta byl hned v pokoji a jedním skokem u okna. 

Strejda vyběhl ven a za chvíli tahal syna z hromady 

nářadí. Díky Bohu žádný krumpáč ani lopata, nebo 

rýč nezasáhly hlavu. Filip bude mít spoustu 

obrovských modřin, ale nic vážného se mu nestalo. 

„Nemohl jsem vědět, že se ta střecha proboří,“ 

bránil se Kuba, když se teď na něj všichni dívali. 

„Právě proto jsi měl poslechnout,“ řekl táta 

hlasem, který vyjadřoval všechno. 

 

 

F

Bylo dobře, že se Jeník nešel taky podívat? 

Ano, protože jinak by se připojil k dělání věci, kterou 

jeho táta jasně zakázal. 

Čí vina to byla, že se Filip vážně zranil? 

Filipova, protože neposlechl a klouzal se po střeše. 

Ale Jakub může za to, že klouzání zorganizoval a 

ostatní, že se připojili. 

Proč nám Bůh dává příkazy? 

Protože nás má rád a chce nám pomoci žít dobrý 

život. 

Komu jsi nejpodobnější – Jeníkovi, Kubovi, 

Filipovi, nebo ostatním dětem? 

Nechte děti odpovědět. (Komu se podobáte vy, 

Jeníkovu tátovi, nebo strejdovi?) 

neděle 
26. 3. 
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Napiš na prázdné spodní desky všech deset přikázání.  

Nápověda: Horní desky + zrcadlo.  
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Která část verše k zapamatování je ukryta v následující šifře? 

 

 
 

UBFCBQVABIB CEVXNMNAV 

WR ELMV, QNIN BPVZ FIRGYB. 
 

 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 4 

 

Nakresli alespoň k některým přikázáním něco jako dopravní značku. 
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SMLOUVA 

Přečtěte: Exodus 24,1–8 

Verš k zapamatování: Žalm 116,15: Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných 

až k smrti.

Hanka a Petruška jsou BFF (Best Friends Forever 

- nejlepší kamarádky navždy). Pořád se o tom 

ujišťují. Všechno dělají společně. Jejich facebook je 

plný selfíček (společných fotek) se srdíčky a do 

komentářů si píší „moje BFF“. 

I když spolu chodí do školy a tráví společně 

odpoledne, stejně si každý večer na mobilu píší. 

Rozumí si navzájem, jako by si četly myšlenky. 

Přesně vědí, co o kterém klukovi nebo holce si každá 

myslí. 

Proto byla Hanka první, kdo se dozvěděl, že 

Petruška onemocněla. Věděla to dřív, než přišla do 

školy a mohla nahlásit nemoc učitelce. 

Hned odpoledne zazvonila u Petruščiných dveří a 

její mamka ji pustila do pokoje. Petrušce bylo špatně, 

proto si holky zalezly do postele a prohlížely 

společné fotky. 

Vtom Hance zavibroval mobil a objevila se 

zpráva: „Jdes s nsma na koupak?“ 

„nmzu sem s P. je nemocna“ odpověděla Hanka a 

zavřela aplikaci. Holky se na sebe podívaly a smály 

se dál fotkám z loňského léta. 

„Maji atrakce zadara dneska“ byla další zpráva, za 

kterou následoval odkaz na oznámení aquaparku o 

akci „všechny atrakce zdarma“. 

„ok“ odepsala Hanka a začala si balit věci. 

„Ty půjdeš?“ zeptala se překvapeně Petra. 

„Taková akce ještě nebyla, chápeš,“ otočila se 

Hanka, „brzo se uzdrav, napíšu ti.“ 

Hanka mezi dveřmi naznačila srdíčko ze 

složených dlaní a zmizela z pokoje a z domu. 

Petruška se smutně zabořila do peřin. Co má teď 

dělat? Zase bude nuda jako celé dopoledne. 

A taky byla. Petruška střídavě zírala do zdi a do 

mobilu. Nikdo zajímavý nebyl online. Bylo jí zle a 

usnout nemohla. Večer se přiblížil. Znovu vzala 

mobil do ruky a klikla na ikonu facebooku. Měla 

celou řadu upozornění. 

„Dneska nejlepší den s váma holky!!“ psala 

Hanka s hromadou smajlíků. Byla tam celá hromada 

fotek. Ve vodě, na toboganu, na skluzavkách, ve 

vířivce, na chodbě. Holky se očividně měly skvěle. 

Ale jedna fotka Petrušku dorazila úplně. Bylo to 

selfíčko Hanky a Viki a přes fotku bylo v černém 

pruhu velkými písmeny „BFF“ a řada smajlíků 

dávajících pusu. Poslala to Hanka. 

Petruška zahodila mobil pod postel a zabořila 

hlavu do polštářů. Tohle od Haničky nečekala. A 

zrovna když je nemocná. 

Takhle ji v posteli našla mamka ještě o dvacet 

minut později. Když jí Peťa řekla, co se stalo, mamka 

jí přivinula k sobě a hladila ji po vlasech. 

„Však si to s Hankou ještě vyříkáte. Takové 

přátelství nezmizí za jeden den.“ 

„Ale možná teď rozumíš tomu, proč s námi Bůh 

chce mít smlouvu. Ještě ráno jsi říkala, že by nám 

Bůh měl dát svobodu. Nezměnila ta fotka tvůj 

názor?“

f

Máš nějakou (nějakého) BFF? 

Nechte děti odpovídat. 

Co bys udělal na místě Hanky? 

Bylo by pěkné zůstat s nemocnou Petruškou, ale 

atrakce zdarma jsou hodně lákavé. Hanka to měla 

hlavně probrat s Petruškou, aby věděla, že jí na ní 

záleží. 

Proč byla Petruška tak zklamaná z Hanky? 

Protože najednou napsala, že jsou BFF s někým 

jiným. Petruška to cítila jako zradu, protože byly 

nejlepší kamarádky a Hanka ji najednou vyměnila, 

když byla nemocná. 

Proč s námi chce mít Bůh smlouvu? 

Protože nás miluje a chce s námi mít výjimečný 

vztah. Je zklamaný, když ho vyměníme za někoho, 

nebo něco jiného. 

  

neděle 
2. 4. 
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Co odpověděl Izrael, když jim Mojžíš přečetl Knihu smlouvy?  

Každý řádek je jedno slovo nebo slovo s předložkou (každé slovo znamená jedno písmeno).  

Nad některými „E“ chybí háčky. 

 

 Pepík obracel seno. Ludvík utekl. Šimon nesl encyklopedii. | ______________________   

 Barbora umyla dům. Evžen má ementál.  | ______________________   

 Davídek energicky leze anebo tančí. | ______________________   

 Veze šedou elektriku.  | ______________________  

 Olga čeká Evu marně.  | ______________________  

 Hanu omluvila Simonu, protože ona domů ihned nepřijde.  | ______________________  

 Marek ležel u velké indické lampy.  | ______________________  
 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 5 

 

 

V oddílu Ex 25,10-22 je popsána schrána úmluvy (truhla smlouvy).  

Pokus se ji nakreslit tak, jak mohla vypadat: 
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ZLATÉ TELE 

Přečtěte: Exodus 32,1–8 

Verš k zapamatování: Římanům 2,8–9: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají 

nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo.

„Pff, na zlaté tele bych se ani nepodívala,“ 

prohlásila Evička. Měla jinou věc, na kterou se ráda 

dívala. Sebe. Ráda se prohlížela v zrcadle, zkoušela si 

různé účesy a výrazy. Smála se, aby byla krásná. 

A taky byla krásná. Všichni chválili, jak jí to sluší. 

Ve škole, v obchodech, na návštěvách i doma. Rodiče 

měli radost z krásné dcery a vždycky ji obdivovali. 

Ale byl tu jeden problém. Maminka byla 

krásnější. Evička to viděla, když se na ni podívala. 

Viděl to i tatínek. Všichni to určitě viděli. 

Po každé koupeli Evička stála před zrcadlem, 

prsty hladila maminčinu kosmetiku a představovala 

si, jak by mohla vypadat. 

Jenže to všechno měla zakázané. Maminka si 

kosmetiku hlídala a vždycky se zlobila, když na ni 

Evička jen sáhla. 

Její dětská kosmetika byla k ničemu. Jahodový 

lesk na rty vůbec nestačil, ani voňavka nebyla 

skutečná. To máma používala opravdový parfém. 

Až teď přišla dokonalá příležitost. Maminka měla 

tajný telefon s kamarádkou a zalezla s ním do 

ložnice. Určitě to bude na dlouho. Evička se protáhla 

do koupelny a opatrně za sebou zavřela dveře. 

Nejprve opatrně pohladila řasenku. Ale pak se 

odhodlala a vzala ji pevně do ruky. Vždycky se jí 

líbilo, jak měla maminka dlouhé řasy. Pak vybírala 

rtěnku, nemohla se chvíli rozhodnout, ale nakonec 

vzala tu nejčervenější. Trochu to přehnala, a tak 

utřela přebytek papírovým kapesníkem. 

Ještě pudr. Tím měla začít. To nevadí, zakryje 

odřeninu na čele a opraví si nos. Jaký účes bude 

nejlepší? Evička jich zkusila několik a pak nejlepší 

nastříkala lakem. Au, trochu jí stříklo do oka. Evička 

honem mrkala, aby jí slzy nerozpily řasenku. 

Nakonec ještě nehty. Evička otevřela lahvičky. 

Zkusí si udělat proužky. Bylo to těžké. 

Vypotřebovala dva balíčky kapesníků na opravy, ale 

nakonec se podařilo. Jejda, ještě parfém! Ten 

schovaný v šuplíku. Nesmí si přitom zkazit nehty. 

A bylo hotovo. Evička se ještě jednou 

zkontrolovala v zrcadle a pomalu otevřela dveře 

koupelny. Máma pořád telefonovala.  

Evička proběhla do chodby a nacpala se do bot. 

Bez použití rukou to šlo špatně, lak ještě nestihl 

zaschnout. 

To budou všichni koukat. Snad budou holky 

venku. Koho asi potká? 

„Páni, ty ses zmalovala! Ví o tom maminka?“ 

zděsila se sousedka, když viděla Evičku na chodbě. 

Evička se trochu zarazila, ale radši vyběhla ven. 

Sousedka tomu nerozumí. 

„Co je to za strašidlo?“ 

„Spadla jsi do barev?“ 

To byli kluci z hřiště. Blbci blbí. 

„Jak to vypadáš?“ 

Od kamarádky takovou reakci tedy nečekala.  

„Jsem se namalovala jako máma.“ 

„Aha,“ kamarádka se marně snažila potlačit 

smích. 

Dál to pokračovalo jako ve strašidelném snu. 

Evička upoutala spoustu pozornosti, ale ne takové, 

jak si přála. 

„Počkej, to musím natočit na YouTube!“ vykřikla 

jedna ze starších holek. To byla pro Evičku poslední 

kapka. Slzy už neudržela a rozběhla se do svého 

vchodu. Jenom jedna kamarádka ji následovala. Ale 

i ta se smála. Evička jí schválně zabouchla dveře. 

Bušila na dveře od bytu, až jí přišla máma otevřít. 

Ani se nestihla zatvářit vyděšeně a měla barevný 

otisk Eviččiny tváře na tričku. 

„Chtěla jsem být krásná jako ty,“ plakala Evička 

s hlavou zabořenou do mámina břicha. 

„Je pěkné být krásná,“ řekla maminka, „ale když 

se o to budeš snažit neposlušností, dopadneš hůř než 

Izraelci s jejich zlatým teletem. A to ses jim 

posmívala.“

 

Je něco, co bys moc chtěl, ale je to zakázané? 

Zeptejte se dětí. 

Proč Evička použila maminčinu kosmetiku, i když 

věděla, že to má zakázané? 

Protože být krásnější než máma, pro ni bylo 

důležitější než poslouchat maminku. 

Proč se Evičce venku smáli? 

Protože namalovaná vypadala legračně, i když si 

myslela, že bude krásná. 

Co udělali Izraelci a Áron podobně jako Evička? 

Postavili si sochu býčka, i když věděli, že je to 

zakázané, protože vidět boha pro ně bylo důležitější.

neděle 
9. 4. 
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 Vystříhej jednotlivé úlomky rozbitých desek a sestav je. 
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Jak se nazývá to, když si za boha zvolíme něco nebo někoho jiného, než Hospodina?  

Projdi bludištěm a po správné cestě nasbíráš správná písmena na odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 6 
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OBNOVA SMLOUVY 

Přečtěte: Exodus 34,1–10 

Verš k zapamatování: 1. list Janův 1,9: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a 

spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

„Já bych je všechny spálil,“ rozhodl Roman, 

„nikomu bych neodpustil.“ 

Maminka si jenom povzdychla. To byl celý 

Roman. 

Jenomže Roman o tom věděl svoje. Jakmile 

jednou začnete zlobit, tak jste zlobivý a všichni to ví. 

Nikdo vám neodpustí, i když říkají, že jo. Však 

poslouchejte a uvidíte. 

Dočetli Bibli, pomodlili se, dosnídali a Roman se 

připravil na cestu do školy. Mezi dveřmi ho máma 

objala, ale než se stihl otočit, pohrozila mu: „Buď 

tam hodný!“ 

Samozřejmě, protože věděla, že Roman hodný 

nebude, proč by to jinak říkala? 

Roman došel do školy a začalo vyučování. Sotva 

se pozdravili, učitelka zjistila, že zapomněla třídnici 

ve sborovně. 

„Buďte tu chvíli zticha, jenom si donesu třídnici. 

Tak ať vás vedle není slyšet! Rozumíš Romane,“ 

učitelka se zase obrátila přímo na něj a zírala tak 

dlouho, dokud Roman nepřikývl. Jako by jenom on 

chtěl podpálit školu. 

Roman měl blbou náladu. Mračil se v lavici, ani si 

nestačil najít nějakou zábavu. Přešla první hodina a 

pak i druhá. Zatím žádný průšvih. 

Konečně dlouhá přestávka. Roman sevřel dlaně 

v pěst, vystrčil dva prsty a vystřelil ze zápěstí 

pavučinu. Samozřejmě jenom jako. Hrál si na 

Spidermana. To byla jeho oblíbená zábava. Mohl 

přitom běhat po třídě a učitelkám to vadilo méně, než 

když se s někým honil. 

Roman se rozeběhl. Vystřelil pavučinu na stěnu, 

odrazil se od skříně a vyskočil. Další pavučina se 

přilepila na strop a Roman přeskočil aktovku. Přitáhl 

se levou rukou k tabuli. Zavěsil se na pavučinu a 

odrazil se od polic. Něco bylo špatně. Roman se 

přikrčil a chránil si hlavu. Něco bylo moc špatně. A 

sypalo se to z polic na učitelčin stůl. 

Zase byl zlobivý. Ani se o to nemusel snažit. 

Takhle to dopadne vždycky. Učitelka byla rozčílená. 

Doma dostane vynadáno. Všechny děti na něj 

koukají. 

Celou hodinu se na něj učitelka mračí. On se 

mračí taky. 

Čtvrtou hodinu se má začít nacvičovat scénka na 

školní divadlo. Roman by si přál hrát hlavní roli. Ale 

tu určitě nedostane. Hlavní role jsou pro hodné děti. 

On dostane něco nedůležitého, kde představení 

nezkazí. I když by určitě uměl hrát. Uvidíte, že to tak 

dopadne. 

Roman sedí v lavici a pro jistotu se na učitelku 

mračí. To, aby si nemyslela, že mu bude vadit, když 

dostane vedlejší roli. 

Po nějakých těch úvodních řečech se konečně 

dostává k rozdělování rolí. 

„Po domluvě s paní učitelkou Hainychovou jsme 

se rozhodli, že hlavní roli bude představovat Roman.“ 

Cože? Roman se asi přeslechl. Ve třídě to 

zašumělo. Roman se rozhlíží dozadu, i když ví, že ve 

třídě žádný jiný Roman není. 

„Bude tam hodně textu, ale myslíme si, že to 

zvládneš. Souhlasíš Romane?“ 

Někteří ve třídě se hlásí a jiní vykřikují nahlas, ale 

Roman jim ani nerozumí. Je tak v šoku, že mluvit 

nemůže. Povedlo se mu jen pohnout hlavou, ani 

pokývání to nebylo. Učitelka mu položila papíry na 

lavici. Roman si je přitiskl na hruď. Teď jenom nic 

nezkazit, ať si to nerozmyslí. Prosím, ať si to 

nerozmyslí.

 

Proč Roman říkal, že by Izraelcům neodpustil? 

Protože si myslel, že si nikdo odpuštění nezaslouží, 

jako lidé neodpustili jemu. 

Zasloužil si Roman hlavní roli? 

Ne. Učitelka mu ji dala, protože mu odpustila, i když 

nebyl hodný. 

Zasloužíme si my odpuštění od Pána Boha? 

Ne. I když se snažíme, jako Roman, nebo i více, tak 

nám nejde být dostatečně dobří. 

Odpustil Bůh i tobě? 

Pokud jsi ho poprosil o odpuštění, tak ano. Protože 

Pán Ježíš už vzal všechny naše chyby a zlé věci na 

sebe a zemřel místo nás, i místo tebe. 

  

pátek 
14. 4. 
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Pán Bůh svůj lid nezavrhl, ale dal mu další šanci. I pro nás platí: 

 

/. _ _ . /. _ / _ . // _ . . . / . . _ / . . . . // _ / ._ . / . / . . . / _ / ._ // . . . . / . _ . / . . / _ _ _ _ // 

/ . _ / . _ . . / . // _ / . / _ _ // _ . _ . / _ _ _ // . . . . / _ _ _ // . _ _ . / . _ . / _ _ _ / . . . / . . //  

/_ _ _ / _ . . / . _ _ . / _ _ _ / . . _ / . . . / _ / . . /// 

 

nápověda na webu: http://morseovaabeceda.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 7

 

Jak říkáme tomu, když před Bohem vyznáváme svůj hřích?  

Odpověď najdeš v tajence křížovky. 

 

Izrael po ní 40 let bloudil           

Vyvedl Izrael z Egypta           

Desatero jinak           

Mojžíšův bratr           

vládce Egypta           

Bible jinak           

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 8
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BOŽÍ PŘÍTOMNOST UPROSTŘED LIDU 

Přečtěte: Exodus 40,1–3 a 34–38 

Verš k zapamatování: Zjevení 3,20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a 

otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Dominik přehodil deku přes stůl a zatížil ji 

knihami, pak přitáhl opěradla z gauče a přirazil je 

k zadní straně. Tím vznikl základ pro dům.  

Ale ještě zbývalo spoustu práce. Vylepšit vchod. 

Zařídit okna. Vybudovat cestu a vnitřní vybavení. 

Mezitím jeho sestra Klárka přinesla plastovou 

kuchyňku, postýlku a spoustu polštářků. 

„Kde bude kuchyň?“ zeptala se Dominika, 

protože on byl hlavní architekt. 

Jenomže Dominik si chtěl postavit dům podle 

svých představ a růžová kuchyňka a postýlka 

s panenkou do nich nepatřily. Protože byl Dominik 

hodný a vynalézavý bratr přišel s novým nápadem. 

„Víš co, budeme sousedé. Já ti tady postavím dům 

a ty si ho zařídíš, a pak se budeme moci 

navštěvovat.“ 

Klárka zůstala stát stranou a sledovala Dominika, 

jak přitáhl z obýváku konferenční stolek. Za chvíli 

přinesl ještě prostěradlo a židli. Rychle tak vznikl 

sousední domek, který měl všechny stěny i vchod. 

„Tady budeš bydlet ty a tady já. A tady budeme 

mít cestu, kterou se budeme navštěvovat,“ Dominik 

rychle vyskládal cestu z karet, protože věděl, že 

sestra si nebude chtít hrát někde odstrčená. 

Klárka chvíli koukala, a pak začala strkat svůj 

nábytek do právě přiděleného bydlení. Nějakou dobu 

si přinášela další a další věci a Dominik se mezitím 

pilně věnoval své práci.  

Právě byl uvnitř, když k němu Klárka strčila 

hlavu: „Můžu na návštěvu?“ 

„Hm,“ zabručel Dominik ne moc nadšeně. 

„Kde budeš mít kuchyň?“ zeptala se sestra. 

„Tam,“ ukázal Dominik do rohu, kde zatím leželo 

pár kousků barevných kostek. 

„Aha, a kde bude ložnice?“ 

„Právě jí stavím. Radši uhni,“ Dominik se soukal 

ven z domku a vytlačoval tak i sestru. 

„Můžu ti pomáhat?“ zeptala se Klárka. 

„Máš svůj domek, stav si tam,“ odmítl jí brácha a 

šel vedle hledat potřebný materiál. 

Klárka zůstala chvíli stát, pak se opřela o svůj 

domek a nepřítomně česala panenku. 

„Co jste to tady postavili?“ přišla se podívat 

máma od počítače. 

„Dominik si se mnou nechce hrát,“ stěžovala si 

hned Klárka. 

„Vždyť jsem ti postavil domek a jsme sousedi a 

budeme se chodit navštěvovat. Tady je i cesta, kterou 

jsi rozšlapala,“ bránil se brácha. 

„Ale to není žádná zábava. Já jsem chtěla být 

s tebou,“ Klárka se schoulila do sebe, jako by to 

říkala panence ve svém náručí. 

 

Jak to dopadne? Co bude nejlepší řešení? 

Nechte děti navrhnout, jak by si mohli Klárka 

s Dominikem hrát dál. 

Proč chtěla být Klárka s Dominikem ve stejném 

domečku? 

Protože ho měla ráda. Když máme někoho rádi, tak 

nám nestačí být vedle, chceme být s ním. 

Proč chtěl mít Bůh příbytek (dům) uprostřed 

Izraelců? 

Protože je měl rád, tak chtěl být uprostřed nich. 

Jak může být Pán Bůh s tebou? 

Když v něho věříš, je pořád s tebou, poznáš to, když 

se budeš modlit, poslouchat a číst bibli a věřit mu. 

 

neděle 
16. 4. 
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Vystřihni jednotlivé obrázky a nalep je ve správném pořadí podle verše ze Zj.3,20 

 

1) Hle stojím přede dveřmi a tluču 

2) zaslechne-li kdo můj hlas 

3) a otevře mi 

4) vejdu k němu 

5) a budu s ním večeřet a on se mnou.  
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Jak Pán Bůh vedl svůj lid?  

Doplň jednotlivá slova a z prvních písmen ti vyjde tajenka odpovědi. 

 

Svátky, kdy byl Ježíš ukřižován           

První žena           

Vítěz nad Goliášem           

Stavitel archy pro zvířata           

Ráj jinak           

Zvíře, na němž Ježíš do Jeruzaléma           

Místo, kde byly zmateny jazyky           

Třetí kniha Nového Zákona           

První muž           

Spasitel           

Kdo odešel do nebe v ohnivém voze           

Matka Pána Ježíše           

Svátky, kdy slavíme Ježíšovo narození           

Město, kam šel prorok Jonáš           

Apoštol – Petrův bratr           

Společenství věřících            

Jméno vyvoleného lidu           

Hora u Jeruzaléma pojmenovaná po ovoci           

Zvíře bez nohou           

Tchýně Rut           

Změkčená samohláska E           

Zlaté tele byla pro Izraelce           

 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 9 
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V Ex.40 je popsán stánek úmluvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň správné číslo podle obrázku k popisu objektů a věcí ve stánku. 

 

A) opona   

B) schrána úmluvy   

C) stůl s chleby   

D) zlatý oltář na kadidlo  

E) svatyně svatých   

F) svatyně  

G) umyvadlo   

H) oltář na oběti   

I) svícen  
 

Vyluštění najdeš na poslední straně, poznámka: 10 

 

 

1 
2 3 4 

5 6 

7 8 9 
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Vyluštění:  
 
1 Ze strany 3 Povolání Mojžíše: Ježíš. 

 
2 Ze strany 6 Pesach: Boží Beránek 

 
3 Ze strany 6 Pesach: Krev beránků zachránila Izraelce, krev Božího syna zachraňuje nás. 

 
4 Ze strany 9 Desatero: Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. 

 
5 Ze strany 11 Smlouva: Ex 24,7: Poslušně budeme dělat vše, o čem Hospodin mluvil. 

 

Na truhle by neměli chybět andělé s rozpjatými křídly a truhla by měla mít na rozích kruhy a v nich protažené 

tyče 

 
6 Ze strany 14 Zlaté tele: MODLA 

 
7 Ze strany 16 Obnova smlouvy: Pán Bůh trestá hřích, ale těm, co ho prosí, odpouští.  

 
8 Ze strany 16 Obnova smlouvy: POKÁNÍ 

 
9 Ze strany 19 Boží přítomnost uprostřed lidu: Ve dne oblakem, v noci ohněm. 

 
10 Ze strany 20 Boží přítomnost uprostřed lidu: A2, B1, C4, D3, E5, F6, G8, H9, I7. 

 

                                                   


