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Otázky pro moderátora 

1. skupina – Bůh zachraňuje Mojžíše 

1. Co přikázal Farao Izraelitům, aby udělali s novorozenými syny, pře tím než ses Mojžíši 

narodil? Víš o tom něco?  

2. Jak se ti Mojžíši podařilo zachránit? Co udělala tvá matka? Vyprávěli ti o tom?          

Tvá matka nebo sestra? 

3. Kdo tě nakonec našel a zachránil? 

2. skupina – Bůh posílá Mojžíše 

1. Jak k tobě Mojžíši promluvil Bůh? Ukázal se ti? 

2. Co ti přikázal? 

3. Prý ses to zdráhal udělat? Proč? Bál ses? A co ti na to Bůh řekl? 

3. skupina – Propusť můj lid 

1. Žádal si se svým bratrem Aronem, aby Farao propustil tvůj lid – Izraelity.                     

Jak na to Farao reagoval? Vyslyšel tě? 

2. Poté si prosil úpěnlivě svého Boha. Co ti odpověděl? 

3. A Bůh nakonec Egypťany potrestal, že ano? Můžeš nám říci jak? 

4. skupina – První velikonoční noc 

1. Bůh ti řekl, co mají Izraelité udělat. Co to bylo? Jak se měli připravit na cestu? 

2. Podařilo se vám nakonec odejít z Egypta? 

3. Připomínali si Izraelité tyto události, to že Bůh ochránil vaše prvorozené? 

5. skupina – Bůh zachraňuje svůj národ 

1. Egypťané vás ale po vašem odchodu začali pronásledovat. Jak si Mojžíši zachránil svůj 

lid, který měl před sebou moře a za sebou vozy Egypťanů? 

2. Jak dopadli Egypťané? 

3. Tvoje sestra Mirjam prý s ostatními ženami zpívala nějakou oslavnou píseň?          

Mohl bys nám ji zazpívat nebo zarecitovat? 

6. skupina – Bůh se stará o svůj lid 

1. Slyšel jsem Mojžíši, že tvůj lid reptal v poušti u pramene, který měl prý hořkou vodu? 

Jak si to vyřešil? Pomohl ti Bůh? 

2. Pak reptali ale znovu? Proč tentokrát? Měli něčeho málo? 

3. Bůh se prý ale o vás staral? Jak to dělal? 
 

7. skupina – Bůh si volí národ 

 

1. Bůh k tobě Mojžíši promluvil a řekl: „Vy jste vyvolený, svatý lid.“ Je to pravda? A kde 

se to odehrálo? 

2. Bůh ti zde dal ještě něco důležitého. Co to bylo? 

3. Kam si to uložil? 
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8. skupina – Mojžíšova smrt 

 

1. Kolik let si se svým Izraelským lidem putoval pouští? 

2. Co důležitého jste se v poušti naučili? 

3. Došli jste nakonec k zemi zaslíbené? Jak se vlastně jmenovala? 

 

 


