
 

 

         

 

 

                   

 

                  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

Dolní   Lomná   31.7. - 6.8. 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celotáborová hra: Expedice Gileád 
 

Gileádské pohoří je jedním z asi 30 pohoří a hor, o kterých si čteme v Bibli. 

Pro tuto hru je jich vybráno pět. Ke každé hoře se váže jeden příběh, který 

se sice odehrál před více než tísícovkou let, ale přesto je pro nás poučný i v 

dnešní době. Celotáborová hra má za cíl dětem podtrhnout téma pro daný 

den, zpestřit pobyt a umožnit smysluplné trávení času na táboře. 

Děti budou rozděleni do tří družin, které budou představovat jednotlivé 

expedice vydávající se na izraelské hory. Každá hra se bude skládat z 

několika úkolů, a to jak fyzických, tak psychických a biblických. Družina 

obdrží rovněž za každou část hry body, dle umístění vždy 3, 2 a 1 bod. 

Navíc celkové pořadí v jedné etapě hry bude ohodnoceno dvojnásobným 

počtem bodů, tedy 6, 4 a 2 body. 
 

 

 

Obsah  
 

1. etapa: KARMEL 

Biblické zamyšlení: Modly nebo pravý Bůh? 

 

2. etapa: SINAJ 

Biblické zamyšlení: Desatero pro bohatý život 

 

3. etapa: GILEÁDSKÉ POHOŘÍ 

Biblické zamyšlení: Důvěra Bohu a jeho ochrana v životě 

 

4. etapa: MÓRIJA 
Biblické zamyšlení: Co obětuješ Bohu? 

 

5. etapa: OLIVOVÁ HORA 

Biblické zamyšlení: Očekávání na Ježíše v jeho blízkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. etapa: KARMEL 

 
Pomůcky: psací potřeby, papíry se zprávami, metr, zápalky, stopky 

 

Prostředí: les, potok (eventuelně místo s dostatkem kamenů) 

 

Čas: 2 hodiny 

 

Organizační zajištění:  2 osoby 

 

Průběh hry: 

 

Hra začne v lese nad táborem, kde bude ukryto 30 tajemných nápisů. 

Nápisy budou představovat novodobé modly. Budou zašifrovány 

obrázkovou abecedou (lomňanské hieroglyfy): 

 

 

 

Novodobé modly: 

 

MÓDA KARIÉRA DOBRÉ JÍDLO 

TELEVIZE POČÍTAČ DROGY 

INTERNET MOBIL ZÁVISLOSTI 

ČASOPISY POČÍTAČOVÉ 

HRY 

DOMÁCÍ ZVÍŘE 

PENÍZE OBCHODY TALISMAN 

PRÁCE BARÁK CESTOVÁNÍ 

ČLOVĚK POHODLNOST KONÍČKY 

AUTO LUXUS PŘÍTEL (-KYNĚ) 

FILMY HUDBA TRADICE 

SLÁVA TĚLO FORMA 



 

Šifra: (česká abeceda bez háčků a čárek) 

 
 

 

 

 

Když družina najde a rozluští všech 30 hesel, bude jim předána následující 

zpráva: 

 

 

 

Dole u potoka postavte z kamenů oltář. Jeho míry budou: výška = 50 

cm, šířka = 50 cm, délka = 100 cm. Na tomto oltáři potom rozdělejte 

oheň. Musí hořet bez dalšího přikládáni alespoň 1 minutu. K zapálení 

nesmíte použít papír či jiné uměle vyrobené podpalovače. 

 

 

Po splnění tohoto úkolu obdrží družina další úkol: 

 

Postavte z 12 kamenů /jakýchkoli, ale musí jich být přesně 12!!!) CO 

NEJVYŠŠÍ VĚŽ. Věž musí vydržet stát minimálně 10 vteřin. 

 

 

 

 

 

 



Tato zpráva bude zašifrována v morseově abecedě: 

 

. - - . / - - - / . . . / - / . - / . . . - / - / . //  - - . . //  12  - . - / . - / - - / . / - . / . . - // 

(. - - - / . - / - . - / . . - - / - - - - /- . - / - - - /. - . . / . . //, . - / . - . . / . // - - / . . - / 

. . . / . . // . - - - / . . / - - - - // - . . . / . . - - / - // . - - . / . - . / . / . . . / - . / . // 12 

!!!) - . - . / - - - // - . / . / . - - - / . . . - / . . - - / . . . / . . . / . . // . . . - / . / - - . . //   

. . . - / . / - - . . //  - - / . . - / . . . / . . // . . . - / . . - - / - . . / . - . / - - . . / . / - //  

. . . / - / . - / - // - - / . . / - . / . . / - - / . - / . - . . / - . / . // 10  . . . - / - / . / . - . / 

. . / - . // 

 

 

Pokud družina nebude znát morseovku, bude mít za úkol zjistit číslo 

popisné domu od Szkanderů. (202) . Potom obdrží klíč k morseovce. 

 

 

Jakmile družina podstaví věž, dostane závěrečný biblický úkol: 

 

V Bibli si čteme, že před Boží schránou se poklonila i neživá modla 

jménem Dagón. Najděte to místo. 

Nápověda: Hledejte  v knize, kde si čteme o ustanovení prvního 

izraelského krále. 

 

Správná odpověď: 1. Samuelova 5, 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblické zamyšlení: Modly nebo pravý Bůh? 

 

text z Bible: 1. Královská 18. kapitola (Eliáš na Karmelu) 

 

stručný obsah příběhu: - Achabovým modlářstvím zasažena země 

                                     - Obadjáš (správce Achabova domu, bohabojný  

                                       člověk) ukrývá proroky živého Boha - bojí se   

                                       Achaba 

                                     - Elijáš stojí sám proti 850 baalovým prorokům 

                                     - čí oběť bude zapálena, ten je živý Bůh 

                                     - Baal se neozval, Bůh sesílá oheň 

 

850 : 1 = PŘESILA. V životě stojí křesťn proti přesila (trocha soli) 

- každý člověk něčemu, někomu věří 

- DŮLEŽITÉ JE BÝT NA SPRÁVNÉ STRANĚ! 

- Eliáš působil jistě! Jak působím já, když se řeč stočí na Boha, na Ježíše? 

JE to moje parketa? Nebo si připadám nejistý? 

- dnes se lidé v Evropě neklaní dřevu, ale mají spousty jiných model (viz 

tabulka model ze hry) 

MODLA = cokoliv, co postavím před Boha, cokoliv, co ti zastiňuje 

Boha. U čeho trávíš mnoho času, myslíš na to, bavíš se s tím. 

Bůh nemůže být jen jednou z věcí ve tvém životě. ON MÁ BÝT TÍM 

HLAVNÍM! Tak tě stvořil a tak můžeš zakoušet naplněný život. 

- Satanova práce je odvádět lidi od Boha. Začalo to v ráji - oddělení díky 

hříchu... ALE JE TU DOBRÁ ZPRÁVA: 

1. Bůh chce a vždycky chtěl DOBRO pro člověka 

2. Člověk ale nechce Boha = to Bible nazývá hřích a tak upadá do smrti 

3. Cestu ZPĚT K BOHU otevírá Ježíš Kristus - zemřel za tebe, abys mohl 

mít život 

4. Pokud chceš tento život, MUSÍŠ JEŽÍŠE OSOBNĚ PŘIJMOUT. 

- Bůh nikoho nenutí, ale dává vybrat, KTEROU STRANU SI VYBEREŠ? 

- VĚŘIT MODLE NEBO BOHU? Druhá možnost nabízí život ve víře, 

která se projevuje skutky a pak můžeš ve svém životě vidět Boží moc, 

podobně jako Eliáš! 

 

HESLO: BÝT NA SPRÁVNÉ STRANĚ - NA STRANĚ ŽIVÉHO     

               BOHA 

 

 

 

 

 

 



2. etapa: SINAJ 

 
 

Pomůcky: psací potřeby, papíry se zprávami, stopky, 3 stejné PET lahve, 

prádelní šňůra, 3 šátky, 3 přibližně stejné kameny, provaz cca 30 m, drát, 

kousky kartonu 

 

Prostředí: les, cesta, skála 

 

Čas: 2 - 3 hodiny 

 

Organizační zajištění:  3 osoby 

 

Průběh hry: 

 

Před samotným startem hry si bude muset každá družina opatřit dřevěnou 

hůl o délce přibližně 1 metr. 

Hra začne na silnici u tábora a prvním úkolem bude doválet PET láhev 

zpola naplněnou vodou od tábora až na parkoviště. Každý člen družiny 

bude moci válet jen jednou! To znamená, že se budou muset hráči domluvit 

na pořadí, ve kterém pojedou. Láhev jim nesmí spadnout ze silnice. O 

postavení drah se bude losovat. Jakmile dorazí družina s lahví na 

parkoviště obdrží následující úkol: 

 

Než budete moci pokračovat ve hře, musíte získat  heslo. Heslem bude 

věta, která ale bude rozdělena na 5 částí. Každá část bude ukryta na jedné z 

5ti cest vedoucích od parkoviště ve vzdálenosti cca 200 - 400 m. 

Věta: DESATERO PRO ŽIVOT 

 

rozkouskována: 

 

DES          ATE         RO             

 

PRO           ŽIVOT 
 

Družina vyšle pro část věty vždy 1 člena a ten až se vrátí, vyběhne druhý. 

Po sdělení věty pomocníkovi vedoucího dostane družina další úkol: 

 



Budou muset jít po svážnici pod skálou po obrázku desek zákona: 

   

 
 

Cesta jim ale bude stížena takto: 1 člen bude mít svázané obě nohy 

dohromady, 1 člen bude mít zavázané oči, 1 člen ponese přiměřeně těžký 

kámen, další členové půjdou normálně. Takto dojdou pod Jestřábí skálu. 

Družině se bude měřit čas.  

 

Na skále je bude čekat další úkol: 

 

Vylovte "balík přikázání", který je dole pod skálou, pomocí provazu a 

drátku. Běží vám čas. 

 

U balíku přikázání bude připevněn závěrečný biblický úkol:  

 

Tři ze čtyř evangelistů shrnují ve svém evangeliu deset Božích 

přikázání pouze ve dvě: Miluj Boha a miluj bližního. Najděte alespoň 2 

místa z nich. Napište kapitolu a verše, kde si o tom čteme. 

 

Zpráva bude zašifrována tak, že bude psána pozpátku: 

 

.ČTEME TOM O SI KDE, VERŠE A KAPITOLU NAPIŠTE .NICH Z 

MÍSTA 2 ALESPOŇ NAJDĚTE .BLIŽNÍHO MILUJ A BOHA 

MILUJ: DVĚ VE POUZE PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍCH DESET 

EVANGELIU SVÉM VE SHRNUJÍ EVANGELISTŮ ČTYŘ ZE TŘI 

 

 

Balík přikázání bude vypadat takto: 

 

 

 



 
 

 

Správné odpovědi na biblický úkol: Matouš 22, 34 - 40 

                                                          Marek 12, 28 - 34 

                                                          Lukáš 10, 25 - 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblické zamyšlení: Desatero pro bohatý život 

 

biblický text: Exodus 20, 1 - 17 

 

stručný obsah: - Bůh zjevuje Mojžíšovi na hoře Sinaj Desatero 

                        - tento zákon odlišuje Izrael od jiných národů 

 

Výchova rodičů nám nemusí připadat vždycky příjemná. Nemáme ji rádi, 

někdy odmlouváme, jsme nespokojeni a myslíme si, že se nám děje křivda. 

Židům 12, 6-7.11: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá 

každého, koho přijímá za syna.´ Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi 

jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? 

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, 

později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. 

- rodiče nás milují a myslí to s námi dobře, mají zkušenosti, ví, jak by to 

mohlo dopadnout 

- pro lid na poušti to byla pravidla pro život, pro chování, byla to ochrana 

života v nehostinných podmínkách 

Shrnutí přikázání s poukazem na oblasti života, kterých se dotýkají: 

1.-3.: vedou k pravému a jedinému Boha, který dává pravý život 

4.: odpočinek pro člověka 

5.: chrání od problémů v rodině 

6.-8.: chrání vztahy mezi lidmi a majetkové vztahy 

9.-10.: chrání citový, vnitřní život člověka 

pohled SZ: Zákon se MUSÍ dodržovat, aby ..... se měl člověk dobře 

pohled NZ: Protože jsi obdržel život od Boha (milostí, zadarmo) tak něco 

děláš a něčeho se varuješ. 

-PJK zákon nezrušil, naopak jej ještě ztížil (viz Kázaní na hoře, Mt 5 - 7) 

- NEDÍVAT SE NA ZÁKON JAKO NA POVINNOST, ALE JAKO NA 

ŠANCI k plnému životu v ochraně před mnohými těžkostmi 

- porušení je možná lákavé, ale "hřeje" jen krátce 

- dívej se na Boží příkazy ne jako na něco, co svazuje, ubíjí, jako na těžký 

balík, který musíš za sebou vláčet X ale jako na dar, který rád neseš, 

protože jsi byl obdarovaný, jako na šanci 

- když byl Mojžíš na hoře s Bohem, jeho tvář ZÁŘILA - bytí s Bohem nám 

usnadňuje dodržovat jeho příkazy - vidět jeho charakter, myšlení  

- ochranu života skrze přikázání oceníš možná až později, stejně jako 

výchovu rodičů, když je jako dospělý člověk opouštíš 

 

HESLO: DESATERO JE ŠANCE! ŠANCE PRO BOHATÝ ŽIVOT 

 

 

 



3. etapa: GILEÁDSKÉ POHOŘÍ 

 

Pomůcky: psací potřeby, papíry se zprávami, stopky, barevné fáborky, 

kelímky na vodu, kýbl, barevné lístečky 

 

Prostředí: les, prudký svah 

 

Čas: 2 hodiny 

 

Organizační zajištění:  3 osoby 

 

Průběh hry: 

 

Tato hra bude bojová, tak jako se bojovalo v Gileádském pohoří. 

V první části hry budou muset družiny pronést do střeženého území 

vedoucími co nejvíce lístečků své barvy (každá družina bude mít svou 

barvu). Bojovné území bude tvořit kruh o průměru přibližně 20 m. 

Uprostřed tohoto území bude kýbl, do kterého budou hráči nosit své 

lístečky. Obránci se budou pohybovat po obvodu kruhu (bude vyznačen 

barevnými fáborky) a budou moci vstupovat cca 5 m dovnitř kruhu a 10 m 

vně kruhu. Pokud chytí (dotykem) hráče, který směřuje s lístečkem do 

kruhu, obdrží tento hráč penalizaci 30 s, pokud chytí hráče, který jde z 

kruhu, obdrží tento hráč penalizaci 15 s. V prvním případě musí navíc 

odevzdat 1 lísteček. Hráči mohou na jeden pokus pronést pouze 1 lísteček. 

Hra potrvá dle situace 30 - 45 minut. Na jejím konci se sečtou lístečky v 

kýblu  + obdržené penalizace na družinu. Dle rozdílu počtu lístečků a délky 

penalizace budou družiny diferencovány pro začátek další části hry.  

1 LÍSTEČEK BUDE ZNAMENAT PENALIZACI 15 AŽ 30 SEKUND 

(vzhledem ke konkrétní situaci) 

např.: 1. družina 15 lístků         startovací čas bez penalizace: 0:00 

          2. družina 20 lístků                                                         1:40 

          3. družina 30 lístků                                                         3:20 

Samozřejmě, že se připočítají i jednotlivé penalizace. 

 

Druhým úkolem ve hře bude donést lesním průsekem v kelímku co nejvíce 

vody. Bude se startovat dole na silnici, cíl bude nahoře na svážnici pod 

skálou. Kelímek bude mít každý člen družiny. Bude se hodnotit výška 

vody, která musí být minimálně půl kelímku v cíli a také čas. Prvním 

kritériem je výška vodní hladiny v součtu všech kelímků členů družiny, 

druhým pak dosažený čas. 

 

 

 



Nahoře na svážnici bude družinu čekat poslední, biblický, úkol: 

 

V knize Jozue si čteme, že když jednou bojoval Hospodin Bůh za svůj 

lid, tak slunce i měsíc stály. Napište citát této události a jména dvou 

míst, kde se bojovalo. 

 

Zpráva bude zašifrována tak, že bude psána bez mezer, háčků a čárek: 

 

 

vknizejozuesictemezekdyzjednoubojovalhospodinbuhzasvujlidtakslunc

eimesicstalynapistecitattetoudalostiajmenadvoumistkdesebojovalo 

 

 

Správná odpověď: Jozue 10, 12 -14 

                              Gibeón, Ajalón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



biblické zamyšlení: Důvěra Bohu a jeho ochrana v životě 

 

biblický text: Soudců 7. kapitola 

 

stručný obsah příběhu: - Bůh si z 32 000 lidí vybírá 300 v čele s Gedeónem 

                                     - s touto hrstkou poráží zázračným způsobem  

                                       mnohem početnější (jistě mnoho desítek tisíc)   

                                       vojsko Midjánců 

 

- Bůh zde dokazuje svou moc, zároveň je to lekce důvěry pro Gedeóna, 

který předtím Boha zkoušel 

- Bojuje Bůh: není totiž v síle 300 mužů zdolat takovou přesilu 

- křesťan je taky v menšině 

- může se ti zdát, že se ze všech stran valí problémy, které tě válcují. Bůh je 

ale mocnější nad problémy a chce, abys Mu důvěřoval! 

- Boha nemůžeš vidět, ale můžeš s Ním dělat zkušenosti! 

Iz 41,10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem 

tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své 

spravedlnosti. 

Žd 13,5b: Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.´ 

- nejlépe poznáš Boží moc, když vstoupíš do něčeho, co je z tvého pohledu 

nejisté, v čem si nejistý, zda to zvládneš 

- Gedeon s 300 muži vypadal TRAPNĚ. I ty můžeš mezi kamarády, 

kterých je přesila vypadat trapně (neděláš vše, co oni, nekouříš, nepiješ 

alkohol, ještě nemáš holku nebo kluka, jsi k smíchu, out!). Kdo ALE 

VYHRÁL??? 

- počítá se konec života, cíl a s Bohem jsi na té správné cestě, i když e ti 

může zdát, že jsi mimo.  

- Bůh tě chce naučit, abys na něj spoléhal, je tu pro tebe, ABYS VEDL 

VÍTĚZNÝ ŽIVOT 

- i těch málo mužů bojovalo - v životě nemůžeš jen sedět se založenýma 

rukama a nic nedělat - je třeba se chopit práce, kterou dává Bůh. Být citlivý 

na jeho povolání. BOJOVAT NA STRANĚ VÍTĚZE. V Božích službách 

máš zaručeno vítězství. 

 

HESLO: DŮVĚŘUJ BOHU - MŮŽEŠ BOJOVAT NA STRANĚ   

               VÍTĚZE! 

 

 

 

 

 

 



4. etapa: MÓRIJA 
 

 

Pomůcky: psací potřeby, papíry se zprávami, šipky, terč 

 

Prostředí: les, louka, prostředí, kde je dostatek kamenů 

 

Čas: 2 hodiny 

 

Organizační zajištění:  2 osoby 

 

Průběh hry: 

 

Hra začne v táboře, když družiny obdrží následující úkol. Budou muset 

donést těchto 15 různých přírodnin: 

 

DONESTE CO NEJRYCHLEJI TĚCHTO 15 PŘÍRODNIN (na 

družinu): 

LIST JAVORU 

SMRKOVOU VĚTVIČKU 

BORŮVKU NEBO LIST BORŮVČÍ 

LIST BUKU 

KÁMEN ALESPOŇ 1 KG TĚŽKÝ 

1 DCL VODY, ALE V PŘÍRODNÍ NÁDOBĚ!!! 

MECH 

LIST LÍSKY 

KOPŘIVU 

SMRKOVOU SUŠKU 

TŘEZALKU 

HRST PÍSKU 

JAHODU NEBO LIST JAHODNÍKU 

JAKÝKOLI BODLÁK 

LIST BŘÍZY NEBO KOUSEK KŮRY BŘÍZY (neřezat ze živého 

stromu!) 



Jakmile bude mít družina všech 15 přírodnin obdrží další úkol: 

 

 

Abyste mohli pokračovat ve hře, musíte obětovat pro vedoucího 100 

Kč (na družinu). Když mu peníze odevzdáte, dozvíte se, co dál. 

 
(Vedoucí dětem peníze po hře samozřejmě vrátí, jde jen o to zjistit, jak jsou ochotni 

něco obětovat. Pokud se děti budou ptát na co to je - vedoucí odpoví: pro Boha do 

sbírky) 

 

Po obdržení 100 Kč pošle vedoucí družinu na silnici a odtud po obrázku 

oltáře, který budou sledovat a jež je dovede k seníku pod skálou k 

pomocníkovi vedoucího. 

Obrázek oltáře bude vypadat takto: 

 
 

U seníku bude připraven terč a družiny budou muset naházet do terče 

přesně 100 bodů. Každá družina bude házet zvlášť a bude se jím měřit čas. 

Ihned jakmile naháže 100 bodů obdrží závěrečný biblický úkol: 

 

Z jakého materiálu byl zhotoven oltář pro zápalnou oběť? Napište i 

citát. 

Hledejte v jedné z knih Mojžíšových, v té, kde se mimo jiné píše o 

zlatém teleti, zlatém býčku. 

 

Zpráva bude zašifrována a to takto: jedno slovo zepředu, druhé zezadu. 

 

Z .býčku jakého zlatém materiálu teleti, byl zlatém zhotoven o oltář 

píše pro jiné zápalnou mimo oběť? se Napište kde i té, citát. v Hledejte 

Mojžíšových, v knih jedné z  

 

Správná odpověď: 2. Mojžíšova 38, 1-2 

                              akáciové dřevo, bronz 

 

 



biblické zamyšlení: Co obětuješ Bohu? 

 

biblický text: Genesis 22, 1 - 18 

 

stručný obsah příběhu: - Abraham jde obětovat svého syna Izáka 

                                     - v poslední chvíli jej Bůh zastavuje a jako oběť  

                                        dává berana 

                                     - ujištění Abrahama Bohem v zaslíbení 

 

- byla to zkouška poslušnosti 

Může Bůh člověka takto drsně zkoušet? Ano! On mě utvořil, jako hrnčíř 

utvořil nádobu a může si se mnou dělat, co chce. 

- poslouchat není příjemné, znamená to se podřídit někomu, kdo je nad 

námi 

- poslušností nás např. rodiče chtějí něčemu naučit, co pro nás přinese v 

životě užitek (učí nás práci, dbají na úkoly, ať se dostaneme na dobrou 

školu) 

- Bůh chce oběť, KTERÁ NĚCO STOJÍ 

- přísloví: Život, který nic nestojí, za nic nestojí!!! 

- oběti jsou prvkem křesťanského života, patří do něj, jsou nevyhnutelné 

- největší obětí je vzdání se svého já, dosadit za krále svého života Boha 

(proto má tolik lidí problém s přijetím Krista, chtějí si svůj život řídit a 

užívat podle vlastních představ) 

- oběti pro Boha: např. čas, finance, schopnosti, představy o životě 

- BŮH NECHCE TVOJE ZBYTKY! Po Abrahamovi taky nechtěl ovci, 

měl jich totiž tisíce 

- skupina MATEO. zpívá jednu píseň s názvem: Zapominam siebie. A o 

tom je život s Bohem. 

- Bůh má právo žádat velké oběti, i proto, že sám obětoval vlastního Syna 

Ježíše 

Řím. 8,32: On obětoval svého vlastního Syna... 

Mt 10,37-38: Kdo miluje více .... nežli mne, není mne hoden. 

- Bůh není otrokář, ale milující Otec: VÍ, CO SNESEŠ, CO ZVLÁDNEŠ! 

Boží limit je zachycen v 1. Kor. 10,13: Nepotkala vás zkouška nad lidské 

síly ... připraví i východisko a dá sílu, abyste mohli obstát! 

- oběť BOLÍ, ale také vyjadřuje vztah (pro někoho, koho miluji jsem 

ochoten taky něco obětovat) 

1. Poslouchat Boha, který tě zná 2. Chce oběti, které pocítíš 3. Odměna 

jistá 

 

HESLO: ČÍM VĚTŠÍ OBĚŤ DÁŠ BOHU, TÍM VÍC JEJ BUDEŠ V  

               ŽIVOTĚ VIDĚT 

 



5. etapa: OLIVOVÁ HORA 

 

 

Pomůcky: psací potřeby, papíry se zprávami, stopky 

 

Prostředí: les (vhodný členitější terén) 

 

Čas: 2 hodiny 

 

Organizační zajištění:  2 osoby 

 

Průběh hry: 

Hra začne v lese za parkovištěm (rovně po cestě). Ve vymezeném úseku 

lesa (asi 50 x 50 m) budou papírky z písmeny a čísly. Na každém papírku 

bude 1 písmeno zprávy spolu s pořadovým číslem, které udává umístění ve 

zprávě. Úkolem družiny bude co nejrychleji sestavit do prázdné tabulky 

zprávu. Vždy běží pouze jeden hráč, může si však zapamatovat libovolný 

počet písmen. Rovněž domýšlení je povoleno. Družina může opustit 

stanoviště až tehdy, má-li vyplněnou celou tabulku. 

 

Text zprávy: 

V ONEN DEN STANOU JEHO NOHY NA HOŘE OLIVOVÉ, TA SE 

ROZPOLTÍ NA PŮL. V ONEN DEN BUDE HOSPODIN JEDINÝ A 

JEHO JMÉNO JEDINÉ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94       



Po sestavení zprávy bude družina pokračovat po cestě dále nahoru značené 

symbolem hory a čísla 2: 

 

 
 

Cestou budou muset napsat co nejvíce biblických jmen osob. Mohou 

používat Bible. 

 

 

Na konci trasy bude vedoucí, který předá družině poslední úkol, opět 

biblický. 

 

Vrcholky hor bývala obyčejně pustá místa. Pán Ježíš chodil na pustá místa, 

aby se tam modlil, mluvil se svým Otcem - Bohem. Najděte v evangeliích  

zmínku (jsou dvě), kde si čteme o tom, že JEŽÍŠ ODCHÁZEL NA 

PUSTÁ MÍSTA (PUSTÉ MÍSTO) A MODLIL SE TAM. 
 

 

Správné odpovědi: Lukáš 5,16 

                               Marek 1,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



biblické zamyšlení: Očekávání na 2. příchod Ježíše Krista 

                                           

biblický text: Matouš 24, 3 a dále 

                      Zachariáš 14, 2 - 9 

 

stručný obsah textů: - znamení poslední doby a okolnosti Kristova 2.  

                                   příchodu 

                                 - přijde jako Král 

 

- Bůh tvoří nové věci! 

- jeho druhý příchod bude na rozdíl od prvního (do stodoly) ve slávě krále 

- důležité je OSOBNĚ ZNÁT KRÁLE 

- život v naději na JEHO příchod 

- čím bude bližší vztah k nějaké osobě (přítelkyni), tím víc se těším na to, 

až ji uvidím, až se s ní potkám 

Jaký bude 2. příchod PJK? Máme zde určité náznaky: 

1. bude mnoho falešných učení - různá náboženství, falešné nauky 

2. bude náhlý - lidé budou jako za dnů Noeho "v klidu" - kupují a prodávají  

                         a na Boha nemyslí 

3. bude viditelný - budou jej registrovat lidé po celém světě 

DŮLEŽITÉ JE BÝT N SETKÁNÍ S KRÁLEM PŘIPRAVEN: 

A) znát osobně Krále, mít jej v srdci, být jím osobně zachráněn před smrtí 

B) žít s Ježíšem každý den - setkávat se s ním, o samotě 

Jak mohu poznávat Boha? 

- přes Bibli - tak získávat myšlení Boha 

- přes modlitbu - rozhovor s ním 

- přes rady a zkušenosti jiných křesťanů 

- přes situace, které mě v životě potkávají 

př. Když dám ruce do vody, tak je budu mít mokré. Čím plníš své nitro? 

- OČEKÁVÁNÍ 2. PŘÍCHODU - jak často na to myslím? 

- KŘESŤAN MÁ TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘED SEBOU 

A přeji sobě i vám všem, abychom se jednou v té nepopsatelné nádheře v 

nebi sešli a taky abyste Bibli - Knihu knih používali každý den, vždycky si 

našli to " pusté místo" pro setkávání s Bohem a slyšeli  Boha, jak k vám 

mluví. On chce mluvit. Aby to naše putování v životě bylo BOHATÉ s 

výhledem na NEBE! 

 

HESLO: TĚŠIT SE DO NEBE JE OBROVSKÁ VÝSADA  

               KŘESŤANA, KTERÝ ŽIJE S BOHEM  
 


