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Milé deti!
V tomto čísle vás čaká opäť veľa zábavy, ale aj
poučenia. Máme pre vás pripravených niekoľko súťažných
otázok i obrázky na vymaľovanie. Nezabudnite teda všetko
poriadne a krasopisne vyplniť, vymaľovať, napísať svoje
meno a odovzdať pánu farárovi alebo do schránky v kostole.
Opäť budú pre vylosovaných pripravené zaujímavé ceny.
Ale už ste určite zvedaví ako dopadlo losovanie
správnych odpovedí z minulého čísla, však? Celkovo sme
tentoraz dostali až 52 odpovedí. Všetky sme si dôkladne prešli
a bohužiaľ sme medzi nimi našli 6 hárkov neúplných. Veríme,
že za to môže len nepozornosť a že do budúcich čísel si všetci
na odpovediach dáte viac záležať. Ako vždy aj teraz sme
vyžrebovali troch úspešných riešiteľov. Ale už ste určite
zvedaví na ich mená. Sú to:
1. Laura Badžová
2. Simonka Dziaková
3. Miška Juhásová
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste hárky vyplnili a
odovzdali a zároveň vás aj teraz chceme povzbudiť, aby ste
neboli sklamaní a naďalej posielali správne odpovede.
Nabudúce to môžete byť práve vy, ktorých vylosujeme. Už
teraz sa tešíme na vaše správne odpovede.
Nezabúdajte však ani na krasopis a pekné
vymaľovávanie, pretože aj tie sa hodnotia. Príkladom toho je
Viktória Gajdošociová, ktorú dnes odmeňujeme za dôsledné
vyplnenie hárku a pekne vymaľovaný obrázok.
Taktiež by sme chceli vyzvať tých odvážnych či
talentovaných k tomu, aby ste nám napísali krátky článoček
o tom, čo robíte na hodinách náboženstva alebo na Nedeľnej
besiedke, či nakreslili obrázok ilustrujúci nejaký biblický
príbeh alebo nám napísali básničku. I takúto vašu tvorivosť
určite odmeníme a vaše výtvory radi zverejníme v niektorom
z ďalších čísel.
Pretože stále častejšie dostávame hárky, ktoré vyplňujete spolu
so svojimi kamarátmi, rozhodli sme sa, že v najbližšom čísle
odmeníme aj jeden kolektívne vyplnený hárok.

Viete...
1. Ako sa volal Ábelov brat?
2. Ako sa volal Jákobov brat?
3. Ako sa volal najmladší Jozefov brat?
4. Ako sa volal brat Mojžíša?
5. Koľko rán zoslal boh na Egypt?
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6. Ako sa volal chlieb z neba, ktorý Boh na púšti
zoslal Izraelcom?
7. Kto dobyl Jericho?
8. Ktorý veľmi silný sudca mal dlhé vlasy?
9. Ako sa volala žena, ktorá zbierala klasy na
Boázovom poli?
10. Ako sa volal prorok, ktorý pomazal kráľa
Dávida?
11. Ktorý kráľ postavil v Jeruzaleme chrám?
12. Kto bol hodený do ohnivej pece, lebo sa
nechcel pokloniť obrazu kráľa?
13. Ako sa volal malý muž, ktorý chcel vidieť
Ježiša a vyliezol preto na strom?
14. Kto pokrstil Ježiša?
15. Kto Ježiša trikrát zaprel?

Pribeh o Mojzisovi
Prva cast: Mojzis vyhnany z Egypta
Faraón videl, ako sa Izraelitom darí, ako sa
rozrastajú, a bál sa. Bál sa, že jedného dňa by sa
Izraeliti mohli postaviť proti Egypťanom. A samotní
Egypťania sa toho báli tiež. Preto faraón uvalil na
Izraelitov vysoké dane, podrobil si ich aby mu
vykonávali ťažké a namáhavé práce. Avšak Izraeliti
boli národ húževnatý, a aj napriek porobe stále rástli
a mocneli. Faraón si už nevedel rady. Prikročil k
opatreniu neskutočne krutému a tvrdému - nariaďuje
usmrtenie všetkých novonarodených Izraelských
chlapcov.
V tom čase sa v jednej Izraelskej rodine z rodu
Léviho narodil syn. Bolo to tretie dieťa v rodine.
Malý chlapček bol veľmi krásny a tak nečudo, že
jeho mama odmietla poslúchnuť faraónov príkaz a
dieťa nedala zabiť. Lenže, keď malo dieťa asi tri
mesiace, už ho nemohla ďalej držať doma v tajnosti.
A tak uplietla košík, natrela ho smolou, aby do neho
netiekla voda, dieťa položila do košíka a košík
nechala plávať po rieke Níl. A poslala svoju dcérku,
aby z brehu strážila svojho maličkého bratčeka.
Práve v tom čase sa išla do Nílu kúpať faraónova
dcéra. A zrazu čo nevidí: Po rieke pláva košík, a v
ňom dieťatko. Košík vylovila a dieťatko sa jej
okamžite hrozne zapáčilo. Rozhodla sa, že aj
napriek tomu, že je to hebrejské dieťatko, ho príjme
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za svojho vlastného syna a nechá si ho.
Keď to všetko videla sestra dieťatka, hneď pribehla
za faraónovou dcérou, poklonila sa jej a navrhla, že
by mohla zohnať pestúnku pre to dieťatko.
Faraónova dcéra si pomyslela, že je to dobrý
nápad, a tak súhlasila. Dievča hneď zabehlo po
svoju mamu, a tak sa pestúnkou práve
adoptovaného syna faraónovej dcéry stala jeho
skutočná a pravá mamička. A starala sa o neho
vzorne celých šesť rokov.
Potom, po šiestich rokoch, keď už bol
chlapček väčší, si ho faraónova dcéra vzala k sebe
na faraónov dvor. Dala mu meno Mojžíš, čo v
doslovnom preklade znamená „vytiahnutý, alebo
zachránený z vody.“ A nechala ho vyučiť
všetkému egyptskému umeniu i všetkej egyptskej
múdrosti, lebo chcela aby sa z neho potom neskôr
stal faraón.
Aj napriek tomu, že sa Mojžíšovi dostalo
najlepšie egyptské vzdelanie a múdrosť faraónovho
dvora, nikdy nezabudol že je Izraelita. Nikdy
nezabudol na svoju mamu, ktorá ho vychovala
počas prvých šiestich rokov. Záležalo mu na šťastí
a pohode svojho národa. Raz, to bolo v čase keď
už mal štyridsať rokov, sa prechádzal, keď tu
zbadal, ako jeden egyptský dozorca neľudsky bije
a týra jedného hebreja. To ho poriadne nahnevalo.
Poobzeral sa, a keďže naokolo nikoho nebolo, toho
dozorcu zabil.
Na druhý deň sa zase prechádzal, keď tu zbadal
dvoch hebrejov, ako sa o niečo vadili. Tomu, ktorý
krivdil, povedal: „Prečo biješ svojho blížneho?“
Ale dotyčný sa na neho osopil: „Kto ťa ustanovil
za knieža alebo sudcu nad nami? Či ma azda chceš
zabiť, ako si zabil toho Egypťana?“
Mojžíš videl, že jeho skutok neostal v
tajnosti. Dokonca sa dostal aj do uší samotného
faraóna, ktorý chcel preto Mojžíša zabiť. Mojžíš
preto musel utiecť. Utiekol na púšť do Madianskej
zeme.
V Madiansku žil jeden kňaz. Tento kňaz mal
sedem dcér. Jeho dcéry každý deň chodili napájať
stádo oviec k jednej studni. A k tejto studni si
sadol aj Mojžíš. Práve vtedy tam prišli tieto
dievčatá naťahať vody do válovov, aby napojili
stádo oviec. Ale zároveň tam prišli aj dáki pastieri
a chceli ich odohnať. Avšak Mojžíš sa dievčat
zastal a pomohol im napojiť ich ovečky.
Keď sa dievčatá vrátili domov ku svojmu
otcovi, všetko mu vyrozprávali: „Nejaký Egypťan
nás vyslobodil z ruky pastierov, ba ešte nám i
naťahal vody a napojil stádo.“ Otec im hneď
hovorí: „A kdeže je? Prečo ste tam nechali
človeka? Zavolajte ho sem, a bude jest chlieb.“
Mojžíš ostal bývať u kňaza. Dokonca sa mu
aj zapáčila jedna z jeho dcér, Cipora. Kňaz mu ju
dal za ženu, a Cipora Mojžíšovi porodila krásneho
synčeka, ktorému dal meno Geršom.
(pokračovanie nabudúce)
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