Biblické stretká pre deti
Stretko č. 9: Mojžiš
Cieľ:

Naučiť deti, že Boh ma ochraňuje, je verný
a je s nami všade a v každom čase.
Poukázať na to, ako Mojžiš dôveroval Bohu
a že sme aj my povolaní dôverovať Bohu.
Pomôcky: Biblia, staré noviny, dáždnik,

Veľká drevená obrázková Biblia, papierové
rúrky na výrobu košíkov, lepidlá
Modlitba: Spontánna modlitba vďaky, za to, že Boh nás ochraňuje a má pre nás zvláštny plán,

kdekoľvek sme.
Pieseň „Ďakuj Bohu, rád ťa má“.
Aktivita 1: Deti vyzveme, aby z novín urobili gule /pokrčením novinového papiera/. Potom im

povieme, že po odštartovaní (jeden, dva, tri) ich majú hádzať do vybraného animátora. Avšak
pri čísle „dva“ postavíme pred animátora dáždnik, takže gule sa k animátorovi nedostanú.
Dáždnik ho ochráni. Prepojenie: dnes si povieme o mužovi, ktorého Bo ochraňoval všade,
kde bol.
Aktivita 2: Animátor prečíta alebo prerozpráva príbeh z Ex 2: Počet Izraelitov rástol, faraón sa

bál, nechal zabíjať novonarodených chlapcov. Boh prisľúbil, že pošle niekoho, kto vyvedie
Jeho ľud z otroctva, narodenie a ukrývanie dieťaťa Mojžiša, egyptská princezná našla
Mojžiša, Miriam a jej rada /v tejto časti použijeme Veľkú obrázkovú Bibliu – a ukážeme
deťom obrázok Mojžiša v plávajúcom košíku a Miriam/, Mojžiš vyrastá na kráľovskom dvore.
Keď mal 40 rokov zabil Egypťana, ktorý bil Izraelitu, utiekol do Madiánska, ale Boh ho
neprestal milovať, Boží plán s Mojžišom.
Počas rozprávania kladieme dôraz na to, že Boh neustále chránil Mojžiša. Otázky pre deti:
Prečo musela Mojžišova mama vložiť Mojžiša do košíka a položiť ho na vodu?
Kto našiel košík s Mojžišom?
Čo sa stalo, keď mal Mojžiš 40 rokov?
Aktivita 3: Animátori musia vopred pripraviť papierové rúrky a lepidlá. Deti si z rúrok vyrábajú

malé košíky, do ktorých si doma môžu uložiť bábiky alebo panáčikov, ktorých si vyrábali na
biblickom vyučovaní o Jakubovi.
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Aplikácia:

Boh je s nami, kdekoľvek sme. Stačí mu len dôverovať, Boh má s každým z nás zvláštny plán a
ochraňuje nás, kdekoľvek sme.
Záverečná modlitba: S deťmi ďakujeme za neustálu Božiu ochranu, za jeho plány pre nás
a prosíme o ochranu do nasledujúcich dní pre nás a naše rodiny. Pieseň „Ďakuj Bohu, rád ťa
má“ /spev, gitara/.

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo
Spoločenstvo pri KU v Ružomberku.
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