PRACOVNÍ LIST K 33. LEKCE (ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA)
Úkol 1: Rozhodni, zda je pravdivé nebo nikoli následující tvrzení. Správnou odpověď zakroužkuj.
Mojžíš řekl lidu, že po jeho smrti s nimi Bůh už nebude.

ANO

NE

Mojžíš řekl lidu, že Bůh vyhladí národy, které sídlí v zemi, kterou má obsadit. ANO
Mojžíš řekl lidu, že si mají připomínat Boží zákon a řídit se podle něho. ANO
Mojžíš se nechtěl vzdát své funkce vedoucího lidu. ANO

NE

NE

Mojžíš povzbuzoval lid, aby byl odvážný a nebál se toho, co jej čeká.
Mojžíš zemřel nemocný a velmi slabý. ANO

NE

ANO

NE

NE

Izraelci oplakávali Mojžíše dva měsíce, protože ho měli moc rádi.
Mojžíš byl jediný člověk na zemi, který na vlastní oči viděl Boha.

ANO
ANO

NE
NE

Úkol 2: Najdi v osmisměrce o co máme usilovat, abychom bojovali dobrý boj víry. Celkem je v ní
ukryto 6 pojmů.

Úkol 3: Nakresli výjev Mojžíše na místě, kde zemřel a jak mohla vypadat země, kterou viděl.

Úkol 4: Vylušti verš, který hovoří o tom, co říká apoštol Pavel na konci svého života. Klíč k šifře
hledej někde v místnosti (rozstříhaný na jednotlivá písmena).

Řešení:

BIBLICKÝ KVÍZ
Otázka
1. Kde se nachází Mojžíšův hrob?
2. Kolika let se dožil Mojžíš?
3. Jak se jmenoval Mojžíšův nástupce?
4. Jak často si měli Izraelci číst zákon, aby na něj
nezapomínali?
5. Co udělal (složil) Mojžíš, aby Izraelci
nezapomněli na to, co pro ně Bůh udělal (aby na
to nezapomínali)?
6. Jak dlouho oplakávali Izraelci smrt Mojžíše?
7. Komu píše apoštol Pavel o vytrvalosti ve víře
a o tom, že on dobojoval dobrý boj víry?
8. Jak byl Mojžíš potrestán a za co?
9. Jaký hlavní úkol čekal na Mojžíšova zástupce
v čele Izraelského národa?
10. Jakou zemi pro ty, kteří Bohu věří a
poslouchají ho, připravil Bůh?

Odpověď

