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Oddíl: ____________________________________________

„...Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě
pro tuto chvíli, jako je tato ...“
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PRAVIDLA NAŠEHO TÁBORA
Ahoj kluci a holky,
jsme rádi, že jste s námi na našem „mini táboře“ v Nové Pace. Věřím, že si to
tady spolu pořádně užijeme. Proto je však nutné dodržovat tato pravidla:

1. Jsme tu v první řadě proto, abychom více poznávali Pána
Ježíše, který nám odpouští všechny naše hříchy.
2. Poslouchej své vedoucí a neodcházej nikam bez jejich vědomí. Také se na ně můžeš obrátit, kdykoli si nebudeš s něčím vědět rady.
3. Při večerních programech a dopoledních skupinkách dávej
pozor, aby ti nic zajímavého neuniklo, a neruš ostatní kolem
sebe mluvením nebo pošťuchováním.
4. Není dovoleno mít s sebou na táboře mobilní telefon. Pokud
jsi tento zákaz porušil a vzal jsi ho s sebou, platí pro tebe druhé pravidlo: odevzdej ho svému vedoucímu do úschovy.
5. Chovej se k ostatním hezky, slušně a ohleduplně - přesně
podle biblického pravidla: „Jak chceš, aby se druzí k tobě chovali, tak se ty ve všem chovej k nim.“ (Matouš 7,12)
6. Polední klid platí pro každého - i PRO TEBE. V době poledního klidu se pohybuj po budově se sníženou rychlostí a hlasitostí. Stejně tak večerka platí pro každého - to znamená i PRO
TEBE. Po večerce si nepovídej a neruš tak ostatní.
7. Pořádně si to tu užij!!!
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DENNÍ ROZVRH
26. – 29.10.2008
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ranní modlitební setkání (pro vedoucí a zá
jemce z řad dětí)
budíček
hygiena
snídaně
ranní ztišení
ranní nástup a informace o celém dni
skupinky po oddílech
přesnídávka
oddílová zájmová činnost / workshopy
oběd
polední klid – klidnější volný program
odpolední nástup na celotáborovou hru
odpolední program
celotáborová hra
svačina
sporty
večeře
hygiena
večerní program
chvály a modlitby
večerní shromáždění
večerka
noční klid

NEDĚLE 26.10.2008
ÚCTA

⇒

Hlavní téma:

⇒

Biblický oddíl:

⇒

Místo pro poznámky z kázání:

⇒

Otázky pro rozhovor na skupince (v pondělí):
V čem se lišila Vašti od Ester?
Co je podle tebe úcta? Jak můžeš ty sám projevit úctu?
Daří se ti jednat v úctě se svými rodiči nebo učiteli?

1.
2.
3.

Ester 1.- 2. kapitola

Šifra:

„Úcta znamená      
 









 
  

       .“


Klíč:

A=
B=
C=
D=
E=
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F=
G=
H=
I=
J=

K=
L=
M=
N=
O=

P=
R=
S=
T=
U=

V=
Y=⇪
Z=

KRÁLOVNA ESTER
ESTER - znamená HVĚZDA. Ester byla dívka židovského původu, z kmene
Benjamin. Její původní jméno bylo Hadasa (=myrta). Jelikož byla sirotkem
(její rodiče už zemřeli), vychovával ji její bratranec Mordokaj. Ačkoli Ester vyrůstala v Persii, znala zákony Boha Izraele a dodržovala je.
BLUDIŠTĚ - pomoz královně Ester najít cestu k její královské koruně.

Namaluj, jak si královnu Ester představuješ:
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PONDĚLÍ 27.10.2008
⇒

Hlavní téma: POSLUŠNOST A DŮVĚRA VŮČI BOHU AŽ NA SMRT

⇒

Biblický oddíl:

⇒

Místo pro poznámky z kázání:

⇒

Otázky pro rozhovor na skupince (v úterý):
V jakých oblastech riskovali Mordokaj a Ester svůj život?
Máš ve svém životě nějaké zásady, které bys nechtěl porušit? Jaké? Napiš
si své zásady na další stranu deníku.
Stalo se ti někdy, že jsi nedodržel (popřel) své zásady, protože ses bál, co
si o tobě ostatní poví?

1.
2.
3.

Ester 3.- 4. kapitola

RÉBUS
V následujících větách najdi Boží zásady pro náš život:
1.

Mil ujHos po din aBoh asvé hoce lýms vý msrd ce mcel ousv oumys lícelou svo udu šíce lousv ousil ou.
_______________________________________________________________
2. .ebes más okaj ohévs ohínžilb juliM.
_______________________________________________________________

3. N-plň t-t- z-s-d- - n-pln-š c-l- d-s-t-r-. (doplň samohlásky)
_______________________________________________________________
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MOJE ZÁSADY:
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MORDOKAJ
MORDOKAJ - byl Izraelec, z rodu Benjamínovců. Byl
bratrancem Hadasy, kterou po smrti jejích rodičů vychovával. Otec Hadasy, Abíchajil, byl jeho strýcem.

Zjisti, v čem se Mordokaj podobal jinému Božímu muži - Danielovi - žijícímu v babylónském zajetí před Mordokajem:
O

N

K

P

E

S

L

I

B

Mordokaj se řídil Božím zákonem - desaterem. Vypiš zde všech 10 přikázání
(pomůckou ti může být Bible, 2. Mojžíšova 20.kapitola):
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................
8. .....................................................................................................
9. .....................................................................................................
10. .......................................................................................
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ÚTERÝ 28.10.2008
⇒

Hlavní téma:

STATEČNÉ VYZNÁNÍ

⇒

Biblický oddíl:

Ester 5.- 6. kapitola

⇒

Místo pro poznámky z kázání:

⇒

Otázky pro rozhovor na skupince:
Co by se stalo, kdyby se Ester odmítla přimluvit za svůj národ?
Ester se nestyděla za svůj původ. Stydíš se ty za svou rodinu, nebo za svou
víru v Boha? Vyprávíš svým kamarádům, co pro tebe Ježíš udělal?
Kdy naposledy jsi někomu ve svém okolí pověděl o Pánu Ježíši? Jaká byla
jejich reakce?

1.
2.
3.

Seřaď a spoj vlastnosti Hamana a Mordokaje:
Pýcha

radost
strach
nenávist
smrt
pokora

HAMAN

MORDOKAJ
věrnost Bohu
namyšlenost

ješitnost

moudrost
požehnání
život

věrnost národu
nepřátelství vůči židům
vyznamenání
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hloupost

HAMAN
HAMAN - je potomkem Agagovým (podle 1. Samuelovy 15,8 šlo o Amálekovce, zarputilého nepřítele židů), byl nepřítelem židů. Král si ho vyvolil a ustanovil
ho prvním ze všech velmožů. Jeho manželka se jmenovala ___ ___ ___ ___
___.
1. Co jednou králem vydané a jeho prstenem zapečetěné se nesmělo zrušit?
2. Jakou knihu Bible najdeš před knihou Ester ve Starém zákoně?
3. Jaký pocit vystřídal zoufalství, strach a smutek, když byla pohroma od židů
zažehnána?
4. Jak se jmenoval strážce žen v královském paláci? (Ester 2,8)
5. Jak se jmenovalo hlavní město a současně hrad tehdejší perské říše?
1.

2.

3.

4.

5.

Vyškrtej všechna X a napiš, co Hamanovi jeho žena poradila:
XXAXXXŤUXXXDĚXLXXAXXXJXÍKXXXŮXLXXVXXXYXOXXXX
XXXKXXÝXXXPXADXXEXXXXSXÁXXTXLXXXOXXKXXXEXXXT
XAXXXXRXXÁXXXXNXXOXXXXXŘEXXXKXXXXNXXIXKXXXXX
RXXÁXXLXXIXAXXBXXXYXXXXNXAXXŇXMXXXOXXXRXXDOX
XXXKXAXXJXEXXPXXXOXXVXXXXĚXSXXXIXXXLXXXXXIXXX.
Znění:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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STŘEDA 29.10.2008
⇒

Hlavní téma:

BÝT BOŽÍM NÁSTROJEM

⇒

Biblický oddíl:

kniha Ester

⇒

Místo pro poznámky z kázání:

⇒

Otázky pro rozhovor na skupince:
Líbil se ti příběh Ester? V čem bys chtěl/a být jako Ester?
Proč myslíš, že tě Bůh stvořil? Co bys chtěl/a v životě dělat?
Bůh si Ester použil, protože to Bohu dovolila. Chceš také, aby si tě Bůh
použil? Pokud ano, jak?

1.
2.
3.

PAMATUJ! BŮH SI MŮŽE POUŽÍT KAŽDÉHO ČLOVĚKA, JE-LI
VĚRNÝ, POSLUŠNÝ A OCHOTNÝ!
Napiš správné znění verše:

„mVto msej syluleš hals naPokívna:
„hoKo opšul, dok ánm půdej?“
I keřl sejm: „leH, dez sejm, opšil nem!“
(IJAŠÁZ 6,8)
_______________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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UPEČ SI SÁM
Recept Hamanovy uši:
Těsto: 1 hrnek mouky - 250 ml, 1 lžička prášku do pečiva, 125 g tuku, 3-4 lžičky práškového cukru, 1 žloutek, 1,5 lžičky citrónové šťávy a 2 polévkové lžíce ledové vody.
Smíchat mouku s práškem do pečiva a cukrem, pak přidat tuk a nakonec rozšlehaný žloutek s citrónovou šťávou a vodou. Propracovat těsto a uložit asi na
jednu hodinu do lednice. Odpočinuté těsto tence rozválet, skleničkou anebo formičkou vytvořit kroužky, do jejichž středu dát kávovou lžičku náplně (makové
nebo ořechové) a přeložit do tvaru taštičky ve tvaru trojúhelníku. Okraje přimáčknout a péct při asi 1800 C půl hodiny. Z dávky upečete asi 25 „uší“.
Náplně: med, mák, hrozinky a citrónová kůra nebo mleté ořechy, sušené švestky, cukr a citrónová kůra

Najdi na mapě město Šúšan a Babylón:
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KVÍZ Z KNIHY ESTER
1. Na začátku knihy Ester čteme, že král uspořádal velikou hostinu. Kolik dnů trvala?
A-7
B – 24
C – 150
D – 180
2) Král se rozzlobil na královnu, protože ...
A – s ním nechtěla tancovat
B – se bavila s jinými muži, dvořany a vezíry
C – ho neposlechla
D – nepřipravila jeho oblíbenou večeři
4) Z jakého byla Ester národa?
A - českého
B – židovského
C – perského
D - babylónského
5. Jaké bylo Esteřino pravé jméno?
A – Hadasa
B – Ruth
C – Vašti
D - Chana
6) Ester neřekla králi nic o svém původu, protože:
A – se bála, že by ji král už nechtěl
B – se styděla za svůj původ
C – poslechla Mordokaje
D – si myslela, že není třeba, aby si to král věděl.
7) Haman nenáviděl Mordokaje, protože:
A – ho Mordokaj v mládí ošidil
B – se mu Mordokaj odmítal poklonit
C – mu záviděl, že zachránil krále před zlými dvořany
D – Mordokaj měl více majetku než on
8) Který den měli být všichni židé podle dekretu, který Haman vydal, vyvražděni?
A – 13. den měsíce Adaru
B – 15. den měsíce kislevu
C – 12. den měsíce tebetu
D – 13. den měsíce nisanu
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KVÍZ Z KNIHY ESTER
9) Jak se jmenoval kleštěnec (eunuch), který bděl nad ženami v paláci?
A – Memúkan
B – Šimeí
C – Larsena
D - Hegaj
10) Ester pozvala na hostinu svého manžela, krále, a jeho přítele. Kterého?
A – Hamana
B – Mordokaje
C – Hegaje
D – Achašveróše
11) Jak se jmenovali dvořané, kteří chtěli krále zabít?
A – Šetar a Taršíš
B – Bigtan a Tereš
C – Meres a Larsena
D – Hegaj a Šimeí
12) Kdo odhalil jejich záměr zabít krále?
A – Haman
B – Mordokaj
C – králův vlastní bratr
D - Achašveróš
13) Jak se jmenovala Hamanova manželka?
A – Zereš
B – Vašti
C – Kesía
D - Admata
14) Koho chtěl král poctít?
A - Achašveróše
B - Mordokaje
C - Hamana
D - svého kleštěnce Charbóna
15) Když se král dozvěděl, že Ester je židovka, co udělal s Hamanem?
A – omluvil se mu
B – zabil ho
C – poslal ho do vyhnanství
D – vhodil ho do hladomorny
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KVÍZ Z KNIHY ESTER
16) Ačkoli byl Haman potrestán, židé stále čelili velikému problému. Jakému?
A – měli být jako národ vyhlazeni
B – měli být jako národ poslání do vyhnanství
C – měli být jako národ prodáni do otroctví
D – měli jako národ začít uctívat babylónského boha Mardoka
17) Jakým způsobem dal král najevo, že přijal člověka, který před něj předstoupil bez
pozvání?
A – vztáhl k němu svůj meč
B – vztáhl k němu své zlaté žezlo
C – dotkl se své zlaté koruny a pokynul hlavou
D – vztáhl k němu svou ruku se zlatým prstenem
18) Jak se jmenuje svátek, který je připomínkou celého příběhu
Ester?
A – svátek pesach
B – slavnost světel
C – slavnost stánků
D – svátek purim

Doplňte slova v textu:
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JAK SE BAMBUSOVÝ STROM STAL POŽEHNÁNÍM
V jedné velké zahradě rostl bambusový strom. Rok od roku byl silnější a krásnější. Majitel zahrady měl z něho velkou radost.
Jednoho dne se však před ním zastavil a řekl: „Milý bambusový strome, budu tě potřebovat!“
A strom odpověděl: „Pane, jsem připraven, použij mě, jak chceš a k čemu chceš.“
Pánův hlas zvážněl: „Když tě použiji, musím tě ořezat!“
Tu se strom zachvěl: „Ořezat? Mě? Svůj nejkrásnější strom v celé zahradě? Ne, to ne, prosím tě! Použij mě ke své radosti, pane, ale neořezávej mě!“
Tu Pán zvážněl ještě víc: „Jestli tě neořežu, nemohu si tě použít.“
V zahradě se rozhostilo naprosté ticho. Vítr zatajil dech.
Potom sklonil bambus svou nádhernou korunu a řekl pokorně: „Pane, nemůžeš-li mě použít
jinak, pak mě ořež!“
Pán odvětil: „Můj milý bambusový strome, budu ti muset ořezat také listy a větve“
„Ach, pane, ušetři mě toho! Chceš-li, znič mou krásu, ale ponech mi listy a větve!“
„Neořežu-li ti listy a větve, nemohu si tě použít!“
Slunce skrylo svou tvář. Nějaký motýl ustrašeně odlétl.
Zasažen do hloubi duše, bambus zašeptal: „Pane, pak mi ulom větve!“
„Můj milý, musím udělat ještě víc. Musím tě uprostřed rozříznout a vyjmout tvé srdce. Kdybych to neudělal, nemohu si tě použít!“
Nato se bambus sklonil až k zemi: „Pane, pak tedy řež!“
Pán zahrady tedy porazil bambusový strom, ořezal větve, rozdělil ho na dvě části a vyřezal
dřeň. Přes suchá pole ho pak donesl k prameni. Bambusovým kmenem spojil pramen s vodní
strouhou v poli. A rozříznutým bambusovým tělem začala proudit čirá, třpytivá voda do kanálu a na vyschlá pole, aby je zavlažila a dala tak vzrůst bohaté úrodě. Nádherný bambusový
strom se tak stal velkým požehnáním.
Na všechny strany roznášel vodu - k životu pro všechny.

Nech se inspirovat tímto příběhem a staň se pro Boha stejně důležitý jako tento bambusový strom ... a jako Ester. Neboj se toho,
až tě Bůh bude „brousit“, „pilovat“, „ořezávat“, „lámat“ ... a dovol
mu, aby z tebe učinil ten nejvýznamnější nástroj pro celé Boží
království!
K tomu ti přejeme sílu, vytrvalost, lásku k Pánu a jeho požehnání. Ať ti Pán žehná!
Tým vedoucích dětského tábora Nová Paka
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Náš letošní tábor je u konce a já doufám,
že si odvážíte plný kufr zážitků a krásných vzpomínek.

Ahoj příště!
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