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PRVÁ LEKCIA 

 
MOJŽIŠOVO NARODENIE 

 
Rady učiteľom: 
1. Biblickú lekciu vyučuj na začiatku Klubu Dobrej zvesti (KDZ). 
2. Ku koncu KDZ uveď konkrétny príklad. Ak ide o veľký Klub a máte k dispozícii dostatok vyučujúcich, 

môžete rozdeliť deti do menších diskusných skupín. 
 
PÍSMO: 2. Mojžišova 1, 11 – 22 
 2. Mojžišova 2, 1 – 10  
 
ÚP: Hriech je krutý pán. 
 
Aplikácie:  N: Dnes uver Pánu Ježišovi. Len On má moc oslobodiť ťa od hriechu.  
 
Úvod: Narodenie bábätka. 
Sled udalostí: Amrám a jeho žena Jóchebed očakávajú narodenie bábätka.  ÚPN 

Egypťania sa boja Izraelitov. 
Izraeliti zotročení. ÚPN 
Zabite všetkých malých chlapcov! ÚPN 
Amrámovi a jeho žene Jóchebed sa narodí synček. ÚPN 
Tri mesiace ho skrývajú. 
Jóchebed urobí košík pre dieťa. ÚPN 
Miriam ho stráži pri rieke. ÚPN 

Princezná nájde bábätko. 
Miriam sa ponúkne, že nájde dojku. ÚPN 

Vyvrcholenie:  Princezná odovzdá bábätko Jóchebed. 
Záver: Amrám a Jóchebed privedú svojho syna do paláca. ÚPN 
 
Názorné pomôcky: Obrázok malého dievčatka. Nápis „HRIECH“. Vnútorné pozadie a rieka. Figúrky MC-1 
– 13, MC-16 a MC-17. 
 
Verš na zapamätanie:  Rímskym 3, 23: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ 
 
ÚVOD: 

„Je to dievčatko! Nepotrebujeme ju - zbavme sa jej!” 
(Umiestni obrázok maličkého dievčatka.) 

Možno máte malú sestričku, ktorá veľa plače. Pokazila vám už nejaké hračky? Napriek tomu ju 
veľmi ľúbite! Skúste si predstaviť, že niekto povie: „Zbavme sa jej!” Žiaľ, do dnešného dňa jestvujú krajiny, 
kde sa to stáva. Chlapček je vítaný, ale dievčatko je pre svoju rodinu záťažou. Mnohé dievčatká dajú do 
sirotinca, niektoré zabijú, alebo ich jednoducho nechajú zahynúť. 
 
1. SCÉNA: 
(Vnútorné pozadie. Umiestni figúrky MC-1 – 4 Amrám, Jóchebed, Miriam, Áron.) 

Biblia hovorí, že pred tisíckami rokov žili v Egypte dvaja Izraelci, muž a žena. Muž sa volal Amrám, 
žena sa volala Jóchebed. Čakali narodenie svojho dieťaťa. Napriek tomu, že už mali jedného syna a jednu 
dcéru, veľmi sa tešili na svoje tretie dieťa. Čo však, ak to bude chlapec? V tom čase v Egypte neboli 
ohrozené životy dievčatiek, ale životy chlapčekov - izraelských chlapčekov. Zákon krajiny hovoril, že ich 
musia hodiť do Nílu. 

Prečo vládol taký krutý zákon? Prečo je v dnešnom svete toľko krutosti? Prečo je tu toľko zla? Boh 
dáva v Biblii odpoveď - HRIECH. 
(Umiestni slovo „hriech”.) 

Viete, čo je hriech? Hriech je proti Bohu. Hriech znamená: robiť to, čo Boh zakazuje a neriadiť sa 
Jeho príkazmi. Božie Slovo, Biblia, nám hovorí, že hriech prišiel na svet, keď prví ľudia, Adam a Eva, 
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neposlúchli Boha. Odvtedy sa všetci okrem Pána Ježiša narodili s hriešnou povahou a kvôli tejto povahe 
hrešia. Čo hovorí Biblia? 
(Učiteľ, prečítaj Rímskym 3, 23.) „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.” 

Počúvajte, čo povedal Pán Ježiš: „Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.” 
Si otrokom hriechu? Hriech je mocný a krutý pán. 
Ľud Izraela, Boží vyvolený ľud, veľmi trpel pod krutou vládou faraóna - egyptského kráľa. Nebolo 

to vždy tak. Bol čas, kedy sa Izraelcom v Egypte vodilo dobre. Jeden z ich predkov, Jozef, sprostredkoval 
Egypťanom Božiu pomoc v časoch hladomoru. Všetci Jozefovi potomkovia sa usadili v Egypte, v krajine 
Góšen. Vtedy ich tam bolo asi 70. Boh však požehnal svoj ľud mnohými potomkami a po 400 rokoch žili 
v Egypte asi 2 milióny Izraelcov. Egypťania sa ich začali báť. Na trón nastúpil nový kráľ, ktorý nevedel nič o 
Jozefovi. Podľa neho taký veľký počet cudzincov ohrozoval bezpečnosť Egypta. Čo ak vypukne vojna 
a Izraelci sa pridajú k nepriateľovi? Niečo sa s tým muselo robiť. 
 
2. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-16 a MC-17.) 

Život Izraelcov sa náhle zmenil. Stali sa otrokmi Egypťanov. Faraón ustanovil nad nimi dozorcov, 
ktorí ich poháňali do práce. Od skorého rána do neskorého večera pracovali v tehelniach a na stavbách. 
Faraón bol mimoriadne krutý! 

Kto je ešte krutým pánom? HRIECH. Možno si myslíte, že nemáte pána. Ste voľní...? Len si 
spomeň, čo si dnes robil. Možno sa niekto z vás dnes ráno zlostil na svoju mamu, keď mu povedala, aby po 
škole prišiel rovno domov: „Nesprávaj sa ku mne, ako by som bol malé decko!” a plesk dvermi. Biblia však 
káže deťom poslúchať a ctiť si svojich rodičov. Kto tak nerobí, hreší. Čo povedal Pán Ježiš? „Každý, kto 
pácha hriech, je otrokom hriechu.” Platí to pre teba? 

Je vo vašej triede niekto, komu sa stále posmievate? Aj ty si sa mu posmieval? Možno si kričal: „Si 
najhlúpejší z celej triedy!” 

Vieš, ako to bolí? Pán Ježiš povedal, že k ostatným sa máme správať tak, ako chceme, aby sa oni 
správali k nám. Nerobiť to je hriech. Si slobodný, alebo je tvojím pánom hriech? Hriech je krutý pán. 

Pozrime sa, čo hovorí o tom Božie Slovo: (Učiteľ, prečítaj Rímskym 6, 23a.) „Lebo odmena za 
hriech je smrť.” To znamená, že ak naďalej budeš žiť s hriechom ako svojím pánom, budeš navždy odlúčený 
od Boha na mieste trestu zvanom PEKLO. Áno, hriech je veľmi krutý pán. 

Faraón, egyptský kráľ, bol veľmi krutý pán a ľudia ako Amrám a Jóchebed sa cítili bezmocní. 
Jóchebed pred pôrodom tŕpla: „Bude to chlapec, alebo to bude dievča?” 
(Učiteľ, čítaj 2. Mojžišova 2, 2a.) 
(Namiesto MC-16 a MC-17 umiestni Amrám, Jóchebed, Miriam, Áron a maličký Mojžiš, MC-1 – 5.) 

Bol to chlapček! Bol by to dôvod na oslavu, keby chlapčekovi nehrozila smrť. Voči faraónovej 
krutosti boli bezmocní. 

Kto mohol zachrániť Izraelcov? Bol niekto mocnejší než faraón? Áno, Boh! On je mocnejší než 
ktorýkoľvek kráľ či panovník. Biblia hovorí, že nik nie je mocnejší ako Boh. Len On je silnejší ako hriech. 
Len On ťa môže oslobodiť od toho krutého pána. Ty sám by si sa nikdy neoslobodil. 

Prekvapujúce bolo, že Boh do oslobodenia Izraelcov zapojil malé bezbranné bábätko. Boh mal 
zámer s dieťaťom, ktoré sa narodilo Amrámovi a Jóchebed. Oni však mali hodiť dieťa do Nílu! Ale 
počúvajte, čo sa stalo. 
(Učiteľ, prečítaj List Židom 11, 23.) 

Amrám a Jóchebed verili v niekoho mocnejšieho a väčšieho než faraón. 
Skrývať dieťa tri mesiace nebolo ľahké. Maličké bábätká narobia dosť hluku. Možno jeho sestra 

Miriam pomáhala držať bábätko v tichosti a hrala sa s ním. Chlapček v žiadnom prípade nesmel plakať. 
Hrozilo mu veľké nebezpečenstvo, keby ho našli Egypťania. Po troch mesiacoch to už nešlo ďalej. Boh 
vnukol Jóchebed iný plán. 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 2, 3.) 
(Umiestni MC-6 a MC-7 –  kôš  a pokrývku. Zober bábätko z rúk Jóchebed.) 

Smola a asfalt chránili kôš pred vodou. Jóchebed uložila svojho syna nežne do koša. Myslíte, že 
každý člen rodiny pobozkal malé dieťa predtým, než kôš uložili vo vysokom rákosí na brehu rieky? Miriam 
stála opodiaľ a dávala pozor. 

 
3. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-1, MC-3 a MC-6 – 9 –  Jóchebed, Miriam, dieťa v koši a rákosie.) 
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Jóchebed verila, že Boh zachráni jej dieťa, ale keď ho zanechávala, srdce ju určite bolelo. Bolo 
zázrakom, ako sa Boh o dieťa postaral. Ten istý Pán, ktorý je taký mocný a veľký, je aj starostlivý a 
láskyplný. Boh sa postaral o toto malé bábätko, postaral sa o Jóchebed a stará sa i o teba. Celkom inak než 
hriech, ktorý je krutým pánom a prináša utrpenie, bolesť a smrť. Boh sa tak zaujíma o teba, že ťa chce 
oslobodiť od krutého pána, akým je hriech. Ak sa chceš so mnou porozprávať, ako sa môžeš vyslobodiť od 
hriechu, počkaj ma po našom stretnutí. (Udaj miesto.) Spoločne sa pozrieme, čo o tom hovorí Božie Slovo. 
 Zhruba pred 2000 rokmi sa tiež narodilo malé bábätko. Jeho postieľka bola práve taká zvláštna ako 
kôš! Toto dieťatko bolo uložené do jaslí, ktoré slúžili ako kŕmidlo pre potravu zvierat. A predsa to bol večný 
Boží Syn. Prečo sa mal Ten, ktorý bol od vekov s Otcom, narodiť ako malé a bezmocné bábätko v 
betlehemskej maštali? Biblia hovorí, že preto, lebo Boh miloval svet. Jeho jednorodený Syn žil a zomrel 
namiesto hriešnikov ako ty a ja a vstal z mŕtvych, aby porazil krutého pána, hriech. Boh sa stará o teba viac, 
než si vieš predstaviť. Staral sa aj o Jóchebed a jej malého syna. Boh prostredníctvom tohto bábätka, 
schovaného v rákosí, mienil vyslobodiť svoj ľud z moci faraóna. Ako sa to malo stať? 
(Odstráň Jóchebed MC-1, umiestni princeznú a slúžky MC-10 – 12.) 
 Miriam s napätím pozorovala kôš, keď zrazu zaznel zvuk. Miriam počula hlasy - kto to len môže 
byť? (Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 2, 5a.) 
Prečo prišla princezná ku brehu Nílu? Nájde bábätko? (Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 2, 5b.) 
 Miriam zatajila dych. Čo sa stane? 
(Odstráň MC-10, umiestni MC-13. Odstráň z koša kryt.) 
Princezná otvorila kôš a našla v ňom plačúce bábätko. 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 2, 6b.) Miriam nazbierala odvahu, opustila svoju skrýšu a išla k princeznej. 
Srdce jej iste búšilo ako zvon. Boh jej dodal odvahu. 
(Učiteľ, prečítaj slová Miriam - 2. Mojžišova 2, 7.) 

„Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala?” 
„Choď!” odpovedala faraónova dcéra. 
Nie je to zvláštne?! Egyptská princezná prijala malého Izraelca - chlapčeka, ktorého jej otec nariadil 

zabiť. Boh to zariadil. Pán Boh, ktorý je oveľa mocnejší než faraón alebo hociktorý iný vládca, mal plán 
vyslobodiť svoj ľud z otroctva v Egypte. Toto bábätko tvorilo súčasť plánu. 

Boh má aj spôsob, ako sa môžeš zbaviť otroctva hriechu. Jeho Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý bol bez 
hriechu, zomrel za tvoje hriechy na kríži. On zvíťazil nad hriechom, ktorý je krutým pánom. Vieme to, lebo 
Pán Ježiš vstal z mŕtvych a je navždy živý. 

Čo musíš urobiť? Ak sa chceš z celého srdca zbaviť hriechu, ale vieš, že to sám nedokážeš, obráť sa 
k Pánu Ježišovi. Spoliehaj sa len na Neho. Len On ťa môže spasiť. V Evanjeliu podľa Jána 8, 36 Ježiš 
hovorí: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” 

 
4. SCÉNA: 
(Odstráň MC-3.) 

Miriam bežala domov, ako len vládala. Možno kričala: „Mama, mama, poď rýchlo! Bábätko je v 
bezpečí! Princezná si ho nechá. Hľadá ženu, ktorá by ho dojčila, ponáhľaj sa!” 

Keď Jóchebed a Miriam bežali späť, ich srdcia boli plné chvály Bohu... Bábätko bolo v bezpečí. 
(Umiestni MC-1 a MC-3.) 

Muselo im to pripadať ako krásny sen! Čo poviete, musela sa Jóchebed poštípať, aby zistila, či sa jej 
to nesníva? Nebol to sen, bolo to Božie dielo. Princezná nezisťovala, či je Jóchebed matkou dieťaťa. 
Povedala: „Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením.” 

Syn Amráma a Jóchebed bol v bezpečí. Za ten krátky čas, kým ho budú opatrovať, musia ho poučiť 
o jedinom pravom Bohu. 

Onedlho nastal čas, keď chlapca museli odniesť do paláca a odovzdať ho princeznej, aby sa stal jej 
synom. Dala mu meno Mojžiš, lebo hovorila: „Z vody som ho vytiahla.” 

Čo bude s Mojžišom? Ako ho Boh použije na vyslobodenie svojho ľudu? 
Kto je tvojím Pánom? Pamätaj na slová Pána Ježiša: „Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.” 

(Ján 8, 34) Túžiš po slobode? Môžeš ju mať. Dnes môžeš uveriť celým svojím srdcom v Krista a zhodiť zo 
svojho života okovy hriechu. Dostaneš odpustenie a vyhneš sa trestu, ktorý si zaslúžiš za svoje hriechy. 
Budeš voľný k službe Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý položil za teba svoj život. Pán Ježiš povedal: „Keď vás 
teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” (Ján 8, 36) 
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ŠTÚDIUM PRÍPADU 
Lujza mala 8 rokov. Každý deň uvažovala: „Zmením sa. Rozhodla som sa byť naozaj dobrá. Žiadne 

lži, žiadne nadávky, žiaden hnev.” Lujza sa naozaj chcela zmeniť, ale nech sa akokoľvek snažila, nepodarilo 
sa jej to. Prečo? Lujza nemohla prestať hrešiť, lebo nebola slobodná. Hriech bol jej pánom. Potrebovala 
niekoho silnejšieho ako hriech, aby ju oslobodil. U teba je to presne tak isto. 
 
1. Bola Lujza spokojná so svojím správaním?  
2. O čo sa pokúšala? 
3. Podarilo sa jej to?  
4. Prečo nie?  
5. Vedela, že nie je slobodná? 
6. Čo potrebovala Lujza počuť? 
 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 1. LEKCIE 

1. Cituj Rímskym 3, 23. („Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.”) 
2. Čo je hriech? (Hriech je neposlušnosť voči Bohu. Hrešíme, keď robíme, čo nám On zakazuje a 

nerobíme to, čo nám prikazuje.) 
3. Doplň chýbajúce slovo: Ktokoľvek pácha hriech, je... hriechu. (Otrokom.) 
4. Kto bol otrokom v Egypte? (Izraelci.) 
5. Prečo chcel egyptský kráľ, aby malí izraelskí chlapci zahynuli? (Faraón sa obával množstva Izraelcov 

- bál sa, že keby vypukla vojna, Izraelci by sa pridali k nepriateľovi.) 
6. Kto jedine mohol vyslobodiť Izraelcov od faraónovej krutosti? (Boh.)  
7. Kto jediný má moc zachrániť a oslobodiť nás od hriechu? (Pán Ježiš.) 
8. Čo urobil Boh, aby zvíťazil nad hriechom a otvoril hriešnikom cestu k odpusteniu a k slobode? (Boh 

dal svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel namiesto nás hriešnikov a vzal na seba trest 
za naše hriechy.) 

9. Ako vieme, že Pán Ježiš zvíťazil nad peklom a nad Satanom? (Vstal z mŕtvych a je navždy živý.) 
10. Amrám a Jóchebed verili, že Boh zachráni ich synčeka. Ako to Pán urobil? (Jeho mama ho uložila do 

koša na brehu rieky Níl. Princezná ho tam našla.) 
11. Čo spravila Miriam, keď videla, že princezná našla jej brata? (Ponúkla sa, že jej nájde pre chlapca 

dojku.) 
12. Čo povedala princezná, keď Miriam priviedla svoju mamu? (Zaplatí jej, keď sa bude starať o 

bábätko.) 
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DRUHÁ LEKCIA 
 

BOH POVOLÁVA MOJŽIŠA 
 
Návrh pre učiteľov: 
1. Vyber si pieseň, ktorá vyučuje cestu spásy. Keď sa rozprávate o piesni, daj vedieť deťom, že si 

k dispozícii pre rozhovor o spasení. 
2. Biblickú lekciu vyučuj na začiatku Klubu Dobrej zvesti. Opakovanie pomocou vysielania egyptského 

rozhlasu použi na konci tvojho programu. 
 

PÍSMO: 2. Mojžišova 2, 10 - 4, 18 
 Skutky 7, 22 - 35 
 Židom 11, 24 - 27 
 
ÚP: Božia cesta je dokonalá. 
 
Aplikácie: N: Božia cesta pre teba je, aby si prišiel k Nemu cez Pána Ježiša Krista, ktorý je „cesta”. 

S: Vo svojom živote môžeš ísť po dokonalej Božej ceste v Jeho sile. 
 
Úvod: Zabudol Boh na svoj ľud? 
Sled udalostí: Mojžiš býva v paláci. ÚPN 
 Boh ho pripravuje na službu. ÚPN 

 Mojžiš zabije Egypťana. 
Žid sa ho opýta: „Zabiješ aj mňa?” ÚPN 
Mojžiš uteká pred faraónom. 

 Mojžiš u Jetra a jeho rodiny. 
Vezme si za ženu jeho dcéru a 40 rokov pracuje. ÚPS 
Horiaci ker. ÚPSN 
Boh hovorí Mojžišovi, aby vyviedol ľud z Egypta.  ÚPSN 
Mojžiš sa vyhovára. 
Boh dá Mojžišovi znamenia - palica, malomocenstvo, voda na krv. ÚPN 

Vyvrcholenie:  Boh sa nahnevá na Mojžiša. 
Záver:  Boh vypočul všetky Mojžišove prosby. Teraz musí ísť do Egypta.  ÚPSN 
 
Názorné pomôcky:  
(Figúrky MC-14 – 26. Figúrky MC-1, MC-10 a MC-12. Palác a ľubovoľné vonkajšie pozadie.) 
 
Verš na zapamätanie: 2. Samuelova 22, 31: „Božia cesta je dokonalá.” 
 
ÚVOD: 

„Boh na nás zabudol!” 
Toto si mysleli Izraelci? Azda ich Boh nikdy nevyvedie z Egypta, kde faraón s nimi tak kruto 

nakladá? Naozaj Boh zabudol na svoj ľud? NIKDY! Boh vyslobodí svoj ľud, avšak vo svojom čase a svojím 
spôsobom. Jeho Slovo nám hovorí: „Božia cesta je dokonalá.” (2. Samuelova 22, 31) 

Kto vie, čo sa stalo s malým chlapčekom, skrytým v rákosí na brehu Nílu? 
Kto dostal zaplatené za dojčenie bábätka? 
Keď nadišiel čas chlapčeka odovzdať princeznej do paláca, jeho rodina bola smutná, ale zároveň aj 

vďačná, že mu Boh prostredníctvom princeznej zachránil život. Pamätajte na 2. Samuelovu 22, 31: „Božia 
cesta je dokonalá.” 

Dávno pred narodením Mojžiša Boh sľúbil, že pošle niekoho, kto vyslobodí ľudí z otroctva hriechu. 
Viete povedať, čo je hriech? 
Koľkí ľudia sú vinní z hriechu voči Bohu? 
Čo sa stane s tými, ktorí nie sú oslobodení od hriechu? 
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1. SCÉNA: 
(V paláci, umiestni MC-1, MC-10, MC-12, MC-14 – Jóchebed, Mojžiš, princezná a slúžka.) 

Chápete, aké dôležité bolo, že Boh poslal Spasiteľa? Otázka bola: kedy? Prešli stovky rokov - a stále 
nič! Tisícky rokov - ešte stále nič! Azda Boh zabudol? Vylúčené! Zmenil svoj názor? Nie! Biblia hovorí, že 
v pravý čas Boh poslal svojho Syna, aby bol Spasiteľom (Galatským 4, 4). To je dokonalá Božia cesta. Boh 
v pravý čas vyslobodí aj svoj ľud z  otroctva v Egypte. 

Izraelci nevedeli, že ten, ktorý ich mal vyviesť z Egypta, sa už pripravuje na toto dôležité podujatie. 
Verte alebo nie - pripravoval sa na to priamo vo faraónovom paláci! Boh si vyvolil Mojžiša, aby vyviedol 
Izraelcov z Egypta a Mojžiš vyrastal ako vnuk faraóna - ako syn jeho dcéry. Vymysleli by ste niekedy niečo 
podobné? Boh nám hovorí, že Jeho cesty nie sú také ako naše - sú oveľa lepšie, sú dokonalé!  

Chlapci a dievčatá, Božia cesta pre váš život je dokonalá. 
 

2. SCÉNA: 
(Vonkajšie pozadie. Umiestni Mojžiša MC-15.) 

Mojžiš mal teraz celkom iný život než ostatní mladí Izraelci. Obliekal sa ako princ. Dostal najlepšie 
možné vzdelanie. Spomenul si občas na svoj ľud, ktorý trpel v otroctve? Keď videl Egypťanov klaňať sa 
falošným Bohom, myslel niekedy na to, čo ho rodičia naučili o skutočnom Bohu? 

Mojžiš vedel, že Boh má s ním dôležitejší plán, než byť egyptským princom. Vieš, aký plán má Boh 
s tebou? Biblia hovorí, že Boh chce, aby si Ho poznal a miloval, ale hovorí tiež, že medzi tebou a Ním stojí 
hriech. Úžasné je však, že Boh vytvoril cestu, ako ti môžu byť hriechy odpustené a ako Ho môžeš spoznať. 
Ján 14, 6 ti ukazuje Božiu cestu. Ježiš povedal: „Ja som cesta... Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze 
mňa.” Pán Ježiš Kristus je ten Spasiteľ, ktorého Boh sľúbil poslať. Len On ťa môže oslobodiť od hriechu, 
ktorý ovláda tvoj život tak, že budeš poznať a milovať Boha a slúžiť Mu. 

Chceš ísť Božou cestou? Pamätaj, že Božia cesta je dokonalá. 
Mojžiš chcel ísť Božou cestou. Biblia hovorí, že sa rozhodol poslúchať Boha. Odmietol byť 

považovaný za syna kráľovskej dcéry. 
(Polož MC-16 a MC-17 Izraelca a Egypťana.) 

Mojžiš chcel pomôcť svojmu ľudu. Biblia hovorí, že keď raz videl, ako Egypťan bije Izraelca, tak 
veľmi sa nahneval, že Egypťana zabil. Mojžiš zahrabal mŕtvolu Egypťana do piesku, lebo si myslel, že ho 
nikto nevidel.  
(Namiesto MC-16 umiestni MC-18.) 

Hneď na druhý deň videl, ako sa škriepia dvaja Izraelci! Povedal vinníkovi: „Prečo biješ svojho 
brata?” Ale ten mu odpovedal: „Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si 
zabil Egypťana?” Mojžiš chcel týmto mužom pomôcť, ale oni ho odmietli. Bál sa: Čo ak faraón vie, že zabil 
Egypťana? 

Biblia hovorí ešte o niekom, kto bol odmietnutý tými, ktorým chcel pomôcť. Väčšina židovských 
vodcov odmietala prijať, že Pán Ježiš je Bohom poslaný Spasiteľ. Spočiatku mnohí jednoduchí ľudia 
nasledovali Pána Ježiša, ale keď počúvali Jeho učenie a zistili, že nie je ľahké držať sa Ho, odvrátili sa od 
Neho. Jedného hrozného dňa v Jeruzaleme Pána Ježiša priviedli pred dav ľudí. Rimania ustanovili Piláta za 
judského vládcu. Pilát prehovoril k ľudu: „Hľa, váš kráľ.” Čo odpovedal dav? 
(Učiteľ, prečítaj Ján 19, 15a.) 

„Preč s Ním, preč, ukrižuj ho!” 
Ježiš, jediný Boží Syn, bol ochotný podstúpiť toto všetko, aby spasil hriešnikov ako si ty a ja. Vedel, 

že taká je Božia cesta. Musí trpieť a zomrieť namiesto hriešnikov a na tretí deň vstať z mŕtvych. 
Božia cesta pre teba nie je trpieť zaslúžený trest, ale veriť v Toho, ktorý trpel a zomrel namiesto teba. 

Jeho cesta pre teba je odvrátiť sa od hriechu, obrátiť sa k Pánu Ježišovi Kristovi a spoliehať sa len na Neho 
ako svojho Spasiteľa a Pána. 

Boh nehovorí, že Jeho cesta je ľahká, ale je to dokonalá cesta. Božia cesta pre Mojžiša tiež nebola 
ľahká. Keď faraón počul, že Mojžiš zabil Egypťana, prikázal ho zabiť. Mojžiš musel utiecť. 
 
3. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-19 – MC-23 Mojžiš pri studni v Midjane, Jetrove dcéry, pastierov a ovce.) 

Keď prešiel púšťou a horami, konečne bol Mojžiš v bezpečí. Unavený a smädný prišiel k studni v 
Midjane. Všimol si, ako sa nejaké dievčatá pokúšali napojiť svoje ovce, ale pastieri ich odohnali. Mojžiš 
pomohol dievčatám napojiť čriedu. Keď dievčatá prišli domov, ich otec sa pýtal: „Prečo ste dnes doma tak 
skoro?” 
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Keď Jetro počul, čo sa stalo, poslal pre Mojžiša a pozval ho k sebe. Mojžiš tam pobudol a nakoniec 
si vzal jednu z Jetrových dcér za manželku a pracoval u svojho svokra. 

 
Prešlo štyridsať rokov. Prvých štyridsať rokov svojho života bol Mojžiš princom. Nasledujúcich 

štyridsať rokov bol pastierom oviec. Nečudo, že sa v myšlienkach vracal do Egypta k svojmu zotročenému 
ľudu. Samozrejme, nebola to jeho vec, ale predsa... 

Boh sa pozeral na veci inak. Štyridsať rokov v paláci a štyridsať rokov ako pastier oviec na púšti - to 
všetko bolo súčasťou Božieho plánu pre Mojžišov život. Boh pripravoval Mojžiša na úlohu vyviesť 
Izraelcov z Egypta. 

Ak spoznáš Boha prostredníctvom Jeho Syna, Pána Ježiša Krista, môžeš si byť istý, že Boh 
uskutoční v tvojom živote svoj dokonalý plán. Použije k tomu dobré časy aj ťažkosti - presne tak, ako v 
Mojžišovom živote. 
(Umiestni figúrky MC-20, MC-21, MC-24 a MC-25 –  Mojžiš s palicou a ovce.) 

Jedného dňa zaviedol Mojžiš svoje stádo na trávnatú lúku na vrch Chóreb. Zrazu začal horieť jeden 
ker. 
(Umiestni horiaci ker MC-26.) 

Plamene boli skutočné, ale ker nezhorel. 
Mojžiš sa s úžasom pozeral. Čo sa deje? Vtedy ešte nevedel, že oheň je znamením Božej 

prítomnosti. Povedal si: „Pôjdem bližšie a pozriem sa.” 
„Mojžiš, Mojžiš!” ozval sa hlas. Kto hovoril? 

(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 3, 4. Povzbuď deti, aby povedali, kto sa prihovoril Mojžišovi.) Čo povedal Boh 
Mojžišovi? 
(Učiteľ, prečítaj dialóg priamo z Biblie, alebo ho daj prečítať dieťaťu, ktoré vie dobre čítať.) 

2. Mojžišova 3, 5: „Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je 
posvätná pôda.” 

2. Mojžišova 3, 6a: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov.” 
Ako sa Mojžiš cítil? Počúvajte. 

(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 3, 6b a znovu povzbuď deti, aby odpovedali na otázku.) 
„Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.” 
Bolo správne, že sa Mojžiš bál Boha, On je veľký a mocný. (Odstráň MC-24. Umiestni Mojžiša a 

palicu MC-25 a MC-27. Všimni si miesto, kam máš umiestniť a odstrániť palicu.) 
Niektorí chlapci a dievčatá si robia z Boha zábavu. Smejú sa Biblii. Posmievajú sa tým, ktorí milujú 

Boha. „Načo nám je Boh? Môžeme si žiť, ako chceme.” Biblia hovorí, že sú to blázni a že sa jedného dňa 
budú musieť zodpovedať Bohu za to, ako žili. 

Biblia hovorí tiež, že tí, ktorí sa boja Boha, sú múdri. Mojžiš bol múdry. Bál sa Boha a načúval 
Božiemu hlasu. 

Boh povedal: „Izraelci trpia v Egypte. Vyslobodím ich z moci Egypta a vyvediem ich z tejto krajiny. 
Teba som si zvolil, aby si ich vyviedol.” 

Čo myslíte, ako odpovedal Mojžiš? 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 3, 11.) 

„Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta?” 
Pamätáte sa, keď bol Mojžiš mladým egyptským princom? Vtedy sa cítil dosť mocný, aby pomohol 

svojmu ľudu. Teraz pochopil, že je slabý, ale musel sa ešte niečo naučiť. Počúvajme Božie slová: 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 3, 12a.) 

Boh povedal Mojžišovi: „Veď ja budem s tebou.” 
Mojžiš nemohol sám vyslobodiť Izraelcov, ale musel pochopiť, že v Božej sile ich môže vyviesť z 

Egypta. Taká bola Božia cesta. 
A čo ty? Pochopil si, že z vlastnej sily sa nemôžeš oslobodiť od hriechu? To je dobre, ale teraz 

potrebuješ pochopiť, aký veľkolepý je Boh. Božia cesta neznamená spoliehať sa sám na seba, ale na Pána 
Ježiša Krista. Len On si vie poradiť s hriechom v tvojom živote. Len On má moc vyslobodiť ťa. Len ak 
prijmeš Jeho ako Spasiteľa a Pána svojho života, budeš schopný chodiť cestou, ktorú ti Boh ukazuje vo 
svojom Slove - v Biblii. 

Mojžiš napriek Božím slovám neveľmi dôveroval Božej ceste. Opýtal sa: „Keď prídem k Izraelcom, 
čo im mám povedať, kto ma poslal?” 
Boh povedal: „SOM, KTORÝ SOM. Povedz ľuďom: SOM ma poslal k vám. Povedz im, že som Boh vašich 
predkov, Abraháma, Izáka, Jákoba.” 

Čo myslíte, ako sa cítil Mojžiš teraz? 
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(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 4, 1.) 
„Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin.” 
Znie to celkom tak, ako keby Mojžiš nechcel ísť! Boh bol však veľmi trpezlivý a dal Mojžišovi 

znamenia, aby mohol Izraelcov presvedčiť, že ho poslal Pán. Pozorne počúvajte a snažte sa nájsť tri 
znamenia. 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 4, verše 2, 3, 4, 6, 7 a 9.) 

O aké tri znamenia išlo? 
(Odstráň palicu MC-25. Umiestni hada MC-28.) 
1. Z Mojžišovej palice sa stal had. 
2. Mojžišova ruka bola postihnutá malomocenstvom, hroznou kožnou chorobou. 
3. Voda z Nílu sa premenila na krv. 
 

Mojžiš videl obrovskú Božiu moc. Teraz bol pripravený ísť Božou cestou. A ty? Pán nazval sám 
seba „SOM”. To znamená, že bude vždy rovnaký. 

Možno si ako Janko: Janko sa naozaj chcel stať kresťanom a ísť Božou cestou, ale bál sa. Čo ak sa 
mu kamaráti budú posmievať? Čo ak sa s ním už nebudú chcieť kamarátiť? Čo ak Boh bude žiadať od neho 
niečo ťažké? Bude mať dosť síl? Potom však Janko pochopil, že sa nemusí báť. Mal pravdu, že nikdy nebude 
mať dosť síl na to, aby žil pre Boha! To nebola Božia cesta. Janko pochopil, že Božia cesta pre neho 
nespočíva v spoliehaní sa sám na seba. Ak by sa vydal touto nesprávnou cestou, určite by zlyhal. Božia cesta 
pre Janka spočívala v spoliehaní sa len na Pána Ježiša, aby ho oslobodil od hriechu a dodal mu každý deň 
silu žiť pre Pána Boha. 

Viete, čo povedal Mojžiš po všetkom, čo videl a počul? 
„Nemyslím si, že som súci na túto úlohu, lebo mám ťažkopádne ústa a nie som výrečný.” Boh mu 

odpovedal: „Kto dal ústa človeku, alebo kto urobil človeka nemým alebo hluchým, alebo vidiacim alebo 
slepým? Či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.” 

Mojžiš však prosíkal: „Ach, Pane, pošli niekoho iného.” 
Tu sa Boh nahneval a povedal: „Tvoj brat Áron vie dobre hovoriť. On bude hovoriť ľudu za teba a ty 

budeš robiť znamenia s palicou.” 
Boh odpovedal na všetky Mojžišove otázky. Božia cesta pre neho bola ísť do Egypta a vyviesť 

odtiaľ Izraelcov. Nebolo to síce ľahké, ale Boh sľúbil Mojžišovi, že bude s ním na každom kroku. Teraz 
musel Mojžiš poslúchnuť a spoľahnúť sa na Boha, aby mu dodal silu ísť Jeho cestou. 

Ideš Božou cestou? Prišiel/la si k Pánu Ježišovi, ktorý povedal: „Ja som cesta?” Spoliehaš sa na 
Neho, že len On si môže poradiť s hriechom, ktorý ťa delí od Boha? Odovzdávaš sa Mu, aby ťa vyslobodil? 
Ak tak robíš, každý deň sa musíš spoliehať na Neho, aby ti dodal silu ísť v živote Jeho cestou. 

Pamätaj, že Pán vo svojom Slove, v Biblii, hovorí: „Ako pre Boha, Jeho cesta je dokonalá.” 
 
Aktivita doma: Rozdaj na štyri časti rozdelené hárky. Nechaj žiakov pomocou jednoduchých kresieb do 
troch zo štyroch častí nakresliť vlastný príbeh, ktorý by dokumentoval spôsob, ako môžu vo svojich životoch 
ísť Božou cestou. Ukáž na tabuli jednoduchý príklad svojho „životného príbehu”. 
 
Príklad:  
 1. Modliaca sa postava ako symbol viery v Ježiša ako Pána a Spasiteľa. 
 2.  Postava s otvorenou Bibliou ako symbol štúdia Biblie. 
 3.  Dve figúrky ako symbol rozprávania ostatným. 

Prečítaj verš a opíš, čo sa deje v každej „scéne” tvojho životného príbehu. Prediskutujte situácie, 
ktoré deti môžu použiť na znázornenie svojich príbehov. 

 
Hra na zopakovanie: Vysielanie egyptského rádia (VER). Ak nemáš mikrofón, vyrob ho z papiera a 
pingpongovej loptičky alebo pod. 

Učiteľ hrá, že je reportérom egyptského rozhlasu VER. Ak máš k dispozícii magnetofón, môžeš 
odpovede žiakov nahrávať a použiť ich v budúcej hodine ako jednoduché zopakovanie. Chceš urobiť 
interview s hocikým, kto ti môže povedať niečo o Mojžišovi. 
 
1. Vie niekto, z akej rodiny pochádzal Mojžiš? Mal bratov a sestry? Akí boli jeho rodičia? (Rodičia boli 

Izraelci. Brat sa volal Áron, sestra Miriam. Jeho rodičia milovali Pána.) 
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2. Počul som, že Mojžiš strávil časť svojho života v paláci faraóna ako princ. Vie mi niekto povedať, ako sa 
mohol človek z chudobnej Izraelskej rodiny dostať do faraónovho paláca? (Skrytý v koši na rieke Níl. 
Našla ho princezná, ktorá sa rozhodla, že si ho nechá.) 

3. Povráva sa, že Mojžiš musel náhle opustiť Egypt, vraj to súvisí s bitkou. Vie niekto, čo sa vlastne stalo? 
(Zabil Egypťana, ktorý bil izraelského otroka.) 

4. Máme informácie, že Mojžiš mal manželku a rodinu v Midjane. Vie niekto, kto bol jeho manželkou a 
ako sa zoznámili? (Oženil sa s jednou dcérou midjanskeho kňaza Jetra. Stretol ju pri studni. Mojžiš sa 
postavil proti pastierom, ktorí nechceli dovoliť dievčatám napojiť svoju čriedu. Keď to počul ich otec, 
pozval Mojžiša k sebe.)  

5. Ako pomáhal Mojžiš svojej rodine v Midjane? (Staral sa o ovce svojho svokra.) 
6. Povráva sa niečo o Mojžišovi a o kríku a ohni. Môžete nám o tom povedať niečo bližšieho? (Mojžiš 

videl pri vrchu Chóreb horiaci ker. Ker síce horel, ale nezhorel. Boh sa prihovoril z kra Mojžišovi.) 
7. Hovoríte, že Boh sa skutočne prihovoril Mojžišovi! Viete, čo mu povedal? (Pán povedal Mojžišovi, že si 

ho vyvolil, aby vyviedol Jeho ľud z Egypta.) 
8. Mojžiš potreboval dôkazy o tom, že sa rozprával s Bohom! Mal nejaké? (Znamenia - palica sa mení na 

hada, Mojžišova ruka malomocná, voda Nílu meniaca sa na krv.) 
9. Toto exkluzívne interview vám naživo priniesla vaša obľúbená stanica VER. Nalaďte si nás opäť na 

budúci týždeň, keď budeme vysielať viac o tomto napínavom príbehu! 
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TRETIA LEKCIA 

 
MOJŽIŠ ODOVZDÁVA BOŽIU SPRÁVU 

 
Poznámky pre učiteľa: 
1. Táto lekcia obsahuje aplikáciu pre nespasené deti. Napriek tomu sa kladie väčší dôraz na vyučovanie 

spasených detí. Preto bude výhodné zabudovať do programu niekoľko piesní s jasným evanjelizačným 
posolstvom. Daj pritom najavo svoju ochotu poradiť. 

2. Biblickú lekciu vyučuj v prvej polovici programu. Štúdium prípadu vyučuj ku koncu programu. Toto 
štúdium slúži na utvrdenie aplikácie pre spasené deti. 

 
 
PÍSMO: 2. Mojžišova 4, 18 - 6, 9 
 
ÚP:  Boh chce, aby si Mu veril. 
 
Aplikácie: N: Ver v Pána Ježiša Krista - On ťa zachráni od hriechu. 
 S: Boh chce, aby si v Neho veril (spoliehal sa na Neho) každý deň. 
 
Úvod: Problém so sľubmi. ÚPS 
Sled udalostí:  Boh pošle Mojžiša do Egypta. ÚPS 

Boh pošle Árona za Mojžišom. ÚPS 
Mojžiš a Áron cestujú do Egypta.   ÚPSN 
 Povedia ľuďom o Božom pláne.   ÚPN 
Mojžiš pred faraónom. ÚPS 
 Ľudia musia viac pracovať.   ÚPN 
Faraón odpovie na ich prosby: „Nie!” 
Obvinia Mojžiša za svoje trápenie. ÚPS 
Mojžiš prosí Boha o pomoc. ÚPS 

Vyvrcholenie: Božie slová k Mojžišovi a Izraelcom. On je Pán, ktorý ich vyslobodí. 
Záver:  Mojžiš sa mohol spoľahnúť na Boha. Izraelci sa mohli spoľahnúť na Boha. ÚPSN 
 
Názorné pomôcky: Figúrky MC-29 – 36. MC-20, MC-21, MC-24 a MC-25. Vrch, vonkajšie a palácové 
pozadie. 
 
Verš na zapamätanie:  Józuova 23, 14: „...nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal 

Hospodin, váš Boh...” 
 
ÚVOD: 

„Sľúbili ste to! Povedali ste, že pôjdeme na prázdniny k moru. To nie je spravodlivé! Všetkým 
priateľom som povedal, že pôjdeme k moru! Povedia, že som si iba vymýšľal. Nie je to spravodlivé! Sľúbili 
ste!” 

Rodičia sa snažili Jožkovi vysvetliť, že museli zmeniť svoje plány. Keď minulý rok hovorili o tom, 
že pôjdu k moru, nevedeli, že podnik, kde pracoval Jožkov otec, zbankrotuje a že Jožkov otec bude 
nezamestnaný. (Zvoľ si lokalitu, ktorú deti poznajú.) 

Niekedy dajú aj rodičia alebo veľmi dobrí priatelia sľuby, ktoré potom nemôžu dodržať. Nie že by 
vás chceli sklamať, ale stane sa niečo nepredvídané, čo nemôžu ovplyvniť - ako napríklad to, že Jožkov otec 
stratí svoju prácu. 

Počúvajte, čo hovorí Božie Slovo. 
(Učiteľ, prečítaj Józuova 23, 14.) 

„...nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh...” 
Je krásne vedieť, že Boh vždy dodrží svoje sľuby. Nič nemôže zmeniť túto skutočnosť. Nič sa Mu 

nevymyká spod kontroly, lebo Boh je mocnejší a silnejší než čokoľvek iné. Boh miluje svoj ľud. Jeho sľuby 
nemôžu zlyhať. 

Boh miloval svoj ľud, ktorý bol v egyptskom otroctve. Mnohí si možno mysleli, že Boh na nich 
zabudol. Boh však dodrží sľub, ktorý im dal. Vyslobodí ich. Musia Mu veriť. 
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1. SCÉNA: 
Horské pozadie. Umiestni figúrky MC-20, MC-21, MC-24 a MC-25 - ovce a Mojžiš s palicou.) 

Boh uložil Mojžišovi vyviesť Jeho ľud z Egypta. Boh sľúbil Mojžišovi, že bude s ním a vyvedie ich. 
Boh chcel, aby Mu Mojžiš veril. 

Boh chce, aby si Mu veril. Pamätáš sa na našu prvú lekciu? Učili sme sa, že Boh sľúbil vyslobodiť 
tých, ktorí veria v Pána Ježiša, od krutého pána - hriechu. Veríš v Pána Ježiša Krista? Jeho sľuby nezlyhajú. 
Ak teraz uveríš v Neho, môžeš si byť istý, že jedného dňa budeš s Ním v Nebi. 

Pamätáš sa na Mojžišove obavy, keď mu Boh kázal ísť k faraónovi? 
„Nie som výrečný človek,” povedal Mojžiš. Naučil sa v tomto probléme spoliehať sa na Boha. Čo 

mu odpovedal Boh? 
(Krátko ukáž MC-29.) 

„Tvoj brat Áron hovorí dobre. Dovolím mu, aby hovoril miesto teba. Ty budeš robiť znamenia 
svojou palicou.” 

Ako mal Mojžiš vôbec nájsť svojho brata Árona? Svoju rodinu veľmi, veľmi dávno nevidel. Vtedy 
neboli faxy ani telefóny. Nebola ani pošta. 

Boh znovu ukázal Mojžišovi, že sa na Neho môže spoľahnúť. Boh prehovoril k Áronovi a presne mu 
povedal, kam má ísť, aby stretol Mojžiša. Pre Árona bola cesta z Egypta do Midjánu ďaleká. Nepotreboval 
mapu - Boh ho viedol. 

Ak veríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa od hriechu, si Božie dieťa a On sľúbil, že ťa bude viesť. 
(Učiteľ, prečítaj zo Žalmu 119, 105.) 

Ako dnes vedie Boh svoje deti? Svojím Slovom, Bibliou. Biblia ťa nepovedie nesprávnym smerom. 
Môžeš sa spoliehať na Pána. On ti ukáže, ako máš žiť, aby si sa páčil Jemu a nie starému pánovi, hriechu. 
 
2. SCÉNA: 
(Odstráň figúrky. Umiestni MC-29 a MC-36.) 

Boh priviedol Árona na vrch Chóreb, kde predtým prehovoril k Mojžišovi z horiaceho kra. Pre 
bratov to bolo veľké stretnutie po toľkých rokoch. Mojžiš mal určite na srdci veľa otázok ohľadom svojej 
rodiny. Ešte dôležitejšie správy mal však Mojžiš pre Árona. Musel mu povedať, ako zázračne sa mu Boh 
prihovoril. Možno to povedal asi takto: 

„Ó, Áron, skutočný Boh našich predkov sa mi prihovoril na tomto vrchu z horiaceho kra. Ty musíš 
hovoriť za mňa. Ja mám robiť znamenia so svojou palicou, aby nám ľudia verili.” 

Chlapci a dievčatá, chcete, aby sa Boh rozprával s vami? Dá sa to, keď viete ako! Boh sa priamo 
rozprával iba s Mojžišom; ostatní ľudia museli potom Mojžiša počúvať. Ak chceli poznať Božiu cestu, boli 
odkázaní na neho. 

Dnes má Božie Slovo každý chlapec a dievča, čo pozná Pána Ježiša ako Spasiteľa a Pána svojho 
života. Všetko v Biblii je od Boha pre teba. Ak teda chceš vedieť, čo Boh hovorí, musíš si pravidelne každý 
deň čítať Bibliu. Musíš sa nad ňou zamýšľať a s Božou pomocou uvádzať do životnej praxe. Pamätaj, že je 
to Božie Slovo - môžeš mu veriť. 

Mojžiš a Áron museli veriť Bohu a Jeho vedeniu. 
 
3. SCÉNA: 
(Vonkajšie pozadie. Odstráň figúrky. Umiestni figúrky MC-25, MC-29 a MC-31 Áron a Mojžiš s palicou.) 

Na dlhej ceste späť do Egypta Áron možno oboznámil Mojžiša s rodinnými novinkami. Áron bol 
určite zvedavý na Mojžišov život v Midjáne - čo robil posledných štyridsať rokov? Väčšinou však asi 
rozmýšľali a rozprávali sa o ťažkej úlohe, ktorú im Boh určil. 

Museli presvedčiť Izraelcov, že Boh ich poslal vyviesť Jeho ľud z Egypta. Museli ísť požiadať 
faraóna, aby prepustil Boží ľud. Čo im odpovie? Potom museli vyviesť všetok izraelský ľud z Egypta do 
novej krajiny. 
Mojžiš a Áron vedeli, že musia veriť Bohu celým srdcom. Len Boh ich mohol vyviesť do novej krajiny 

Aj ty musíš z celého srdca veriť Bohu. Len On ťa môže vyslobodiť z otroctva hriechu. Treba 
pamätať na to, ako Pán Ježiš zvíťazil nad hriechom, keď zomrel namiesto hriešnikov na Golgote a vstal z 
mŕtvych. Len ak veríš v Neho, môžeš žiť každý deň tak, ako On hovorí vo svojom Slove. Je krásne vedieť, 
že Boh ťa nikdy nesklame. On vždy dodrží svoje sľuby. 
 
4. SCÉNA: 
(Vonkajšie pozadie. Umiestni MC-32 –  Izraelcov.) 
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Keď dvaja muži prišli do Egypta, bola to radostná udalosť. 
„Prišiel s Áronom aj ten cudzinec, čo žil v paláci ako princ?” 
„Je to ten, čo nám chcel pomôcť a zabil Egypťana?” 
„Prečo prišiel?” 
„Je on naším vysloboditeľom?” 
Mojžiš a Áron zhromaždili starších Izraela. Áron hovoril za Mojžiša: „Boh našich predkov sa zjavil 

Mojžišovi. Videl naše trápenie v Egypte. Boh sľúbil, že vás vyvedie z Egypta do úrodnej krajiny.” 
„Je to možné?” čudoval sa ľud. „Naozaj po toľkých rokoch opustíme túto hroznú krajinu?” Starší 

nemohli tomu veriť. 
Pamätáte sa na znamenia, ktoré dal Boh Mojžišovi? Mojžiš hodil svoju palicu na zem. Stal sa z nej 

had! Chytil hada za chvost, a stala sa z neho opäť palica! Mojžiš si dal ruku pod kabát - keď ju vytiahol, bola 
malomocná. Keď ju znovu dal pod kabát a vytiahol, bola ako predtým! 

Čo myslíte, verili starší Mojžišovi, že Boh k nemu prehovoril, keď videli zázraky? Áno, verili mu. 
Možno si myslíte: „Ja by som tiež veril, keby som videl také zázraky!” Počuli ste, že Pán Ježiš vás 

môže spasiť a zmeniť váš život, ale pochybujete o tom. „Ako mám vedieť, že Mu môžem veriť? Keby som 
tak mal znamenia, aké mali Izraelci!” 

Pozri sa okolo seba - na nebo, na hory, na more. Predstav si rôzne zvieratá a rastliny. Nevieš veriť v 
Toho, ktorý to všetko stvoril? 
Prečítajme si Ján 3, 16. 
(Učiteľ, prečítaj verš.) 

Mysli na Pána Ježiša, jediného Božieho Syna, ktorý zomrel na kríži, aby spasil hriešnikov ako si ty. 
Boh veľmi miloval svojho Syna, a predsa ho dal, aby si ty mohol byť spasený. Neuvidíš také znamenia, aké 
dal Boh Mojžišovi pre Izraelcov; ale ako môžeš spochybňovať Toho, ktorý toľko pre teba urobil? Musíš 
veriť. 

Izraelci verili Mojžišovi a Áronovi, ale čo faraón? 
 
5. SCÉNA: 
(Palácové pozadie. Umiestni MC-25, MC-29, MC-31 a MC-33 - Mojžiš s palicou, Áron a kráľ.) 

Mojžiš a Áron sa smelo obrátili na kráľa Egypta. Čo povedali?  
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 5, 1.)  

„Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: prepusť môj ľud.” 
Čo odpovedal faraón? 

(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 5, 2.) 
„...Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael 

neprepustím.” 
Faraón sa hneval. Títo muži odvádzajú ľud od práce! Čo urobí? 

(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 5, 6 - 7.) 
„V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozorcom: Nedávajte už ľudu slamu na výrobu 

tehál, ale určené množstvo tehál uložte im aj naďalej. Nech si sami idú zbierať slamu.” 
Čo prikázal Boh Mojžišovi? 

(Učiteľ, dovoľ deťom odpovedať.) 
Mojžiš poslúchol Boha. Veril, že Boh ho viedol ku kráľovi, aby oslobodil ľud a teraz bol život 

Izraelcov ťažší než predtým. Museli si sami zbierať slamu, čo veľmi sťažilo ich prácu. 
Zlyhal azda Boh? Nie, Boh nikdy nezlyhá. Mal Boh moc vyslobodiť svoj ľud z egyptského otroctva? 

Áno. Mal moc vyslobodiť svoj ľud. 
Pamätáte sa na lekciu z minulého týždňa? Kto vie správne doplniť vetu: „Božie cesty sú............. 

(dokonalé)“. 
Vidíme však, že Božie cesty sú iné než naše cesty. 
Mnoho, mnoho rokov po Mojžišovej smrti Pán Ježiš prišiel na tento svet. Jeho učeníci Mu verili. 

Boli si istí, že On je Bohom poslaný Mesiáš. Keď bol Pán Ježiš zajatý, pokúšaný a ukrižovaný, Jeho učeníci 
sa triasli strachom. Ako sa to mohlo stať? Vyzeralo to, akoby Boh zlyhal. Až neskôr pochopili, že Pán Ježiš 
Kristus musel trpieť a zomrieť namiesto hriešnikov, aby vyslobodil každého, kto verí v Neho. To bola 
dokonalá Božia cesta. Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, všetci to videli a pochopili, ale zároveň to bolo veľmi 
ťažké a zamotané. 

Boží ľud v Egypte bol veľmi zmätený. Pre nich bolo ťažké dôverovať. 
(Umiestni MC-33 a MC-34 – kráľa a vodcov.) 

Niektorí sa vybrali k faraónovi. 
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(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 5, 15b - 16a.) 
„Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? Nedávajú slamu tvojím služobníkom a predsa nám 

prikazujú: Robte tehly! A teraz tvojich sluhov bijú.” 
Bol faraón súcitný? Nie! 

(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 5, 17 - 18.) 
Povedal: „Leniví ste, preto hovoríte: poďme a obetujme Hospodinu. Teraz choďte a robotujte, slamu 

nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte.” 
 
6. SCÉNA: 
(Vonkajšie pozadie. Umiestni figúrky MC-25, MC-29, MC-31 a MC-34 – Mojžiš, Áron a vodcovia.) 

Keď Mojžiš a Áron opúšťali palác, vodcovia Izraelcov na nich kričali: „Všetko je vaša vina! Nech 
vás Boh potrestá za naše starosti!” 

„Prečo ma obviňujú?” čudoval sa Mojžiš. Zdalo sa mu to veľmi nespravodlivé. Azda ľud neveril 
Božiemu sľubu, že ich vyslobodí? 

Myslíte si, že Mojžiš bol veľmi skleslý? Vedel, že poslúcha Boha, ale zdalo sa mu, že veci sa zle 
vyvíjali. 

Aj vy sa tak cítite? Uveril si v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, každý deň žiješ pre Neho, ale práve 
teraz to je veľmi ťažké. Máš doma problémy? Možno je tvoj otec nezamestnaný a nemôže zaplatiť účty. 
Možno ťa rodičia nespravodlivo obviňujú. Nevieš, prečo Boh, ktorý je taký veľký, pripúšťa niečo také? 

Máš problémy v škole? Vysmievajú sa ti ostatné deti, keď v časopisoch nečítaš určité články, alebo 
keď nie si zbláznený do najnovších pesničiek hitparády? 

Čo urobil Mojžiš? Urobil to isté, čo máš robiť aj ty. Rozprával sa s Bohom. 
 
7. SCÉNA: 
(Vonkajšie pozadie. Umiestni MC-35 – modliaci sa Mojžiš.) 
(Učiteľ, prečítaj 2M 5, 22 - 23.) 

Pane, prečo zle nakladáš s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som išiel k faraónovi 
hovoriť v Tvojom mene, zaobchádza ešte horšie s týmto ľudom a Ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud. 

Čo odpovedal Boh? 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 6, 2b a 6.) 

„Ja som Hospodin. Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských 
bremien, vyslobodím vás z otrockej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi.” 

Mojžiš mohol veriť Bohu. Izraelci sa mohli spoľahnúť na Boha. Svoj sľub dodrží a vyslobodí ich. 
Bohu môžeš veriť. Ak ešte nie si spasený, môžeš hneď teraz vo svojom srdci uveriť v Pána Ježiša, aby ťa 
vyslobodil z otroctva hriechu. Pamätaj na Jeho sľub: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne 
slobodní.” (Ján 8, 36) 

Ak poznáš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa od hriechu, každý deň sa spoliehaj na Jeho pomoc - 
doma, s priateľmi, aj v škole. Jeho zasľúbenia pre teba nemôžu zlyhať. 

„...nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh...” (Józuova 23, 
14.) 

 
ŠTÚDIUM PRÍPADU 
(Nacvič si túto scénu s pomocníkom alebo so starším dieťaťom.) 
(Róbert sa rozpráva sám so sebou.) 

„Prečo je všetko také ťažké? Milujem Pána Ježiša. Je mojím Spasiteľom, ale je to ťažké. Ostatní 
žiaci v škole odpisujú a podvádzajú na písomkách - aj mňa zvádzajú k tomu. Doma to nie je o nič lepšie. 
Moja sestra sa mi stále posmieva, že som „milučký - dobručký”. Mám toľko problémov! Niekedy mám 
pocit, že sa Boh na mňa vykašľal.“ 
(Neskôr si Róbert číta Bibliu. Nahlas si číta Príslovia 3, 5-6. Potom skloní hlavu a potichu sa modlí.) 
(Učiteľ, diskutuj s deťmi.) 

1. Prečo bol Róbert zmätený? 
2. Urobil dve múdre veci. Ktoré? 
3. Čo mu povedal Boh? 
Ak sa cítite ako Róbert, prosím, porozprávajte sa so mnou po vyučovaní. Ostaňte sedieť, keď ostatní 

odídu. Môžeme sa spolu pozrieť, čo hovorí Božie Slovo a modliť sa za vaše osobné problémy. 
Možno nie si ako Róbert, lebo si neprijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Veľkým problémom 

tvojho života je hriech. Ak sa chceš porozprávať o tom, ako sa stať kresťanom, počkaj na mňa. 

26 
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OTÁZKY  NA  ZOPAKOVANIE  3.  LEKCIE 
1. Kto vždy dodrží svoje sľuby? (Boh.) 
2. Prečo Božie sľuby nikdy nezlyhajú? (Boh nemôže klamať a všetko riadi.) 
3. Ako vedel Áron, kde nájde svojho brata Mojžiša? (Boh ho viedol.)  
4. Ako nám Boh ukazuje svoju cestu v našich životoch? (Prostredníctvom Biblie, svojho Slova.) 
5. Aké znamenia dal Boh Mojžišovi pre Izraelcov? (Palicu meniacu sa na hada. Malomocnú ruku. Vodu 

meniacu sa na krv.) 
6. Ako zapôsobili na Izraelcov Mojžiš, Áron a znamenia? (Uverili, že ich poslal Boh.) 
7. Čo odpovedal faraón na Mojžišovu a Áronovu prosbu, aby prepustil Izraelcov? (Neprepustím ich.) 
8. Ako faraón ešte viac strpčil Izraelcom život? (Prikázal, aby nedostávali slamu, ale vyrábali rovnaké 

množstvo tehál.) 
9. Koho obvinili Izraelci zo svojho utrpenia? (Mojžiša a Árona.) 

10. Čo žiada Boh od svojich detí, keď sa dostanú do ťažkostí? (Aby Mu verili.) 
11. Čo urobil Mojžiš, keď ho ľudia obviňovali, že im sťažil život viac než kedykoľvek predtým? 

(Hovoril s Bohom.) 
12. Čo odpovedal Boh Mojžišovi? („Ja som Hospodin. Vyvediem deti Izraela z Egypta.“) 
 
Návrhy na zopakovanie myšlienok: 
 

Keď dieťa dá správnu odpoveď, môže hádať písmeno v slovách. Ide o slová „Sľuby”, „Problémy” a 
„Dôvera”. 

Ak sa písmenko nachádza v niektorom slove, napíš ho na tabuľu a skupina dostáva toľko bodov, 
koľkokrát sa písmenko nachádza v slovách, napr. Y znamená 2 body. Dieťa môže hádať aj celé slovo, nie iba 
písmenko. Správny tip znamená desať bodov. 

Ak sú slová kompletné a ešte si nepoložil všetky otázky, pokračuj ďalej, za každú správnu odpoveď 
udeľ bod. 

Ak sú zodpovedané všetky otázky, ale slová ešte stále nie sú úplné, doplň chýbajúce písmená. 
Nakoniec s deťmi prediskutuj význam týchto slov v kontexte lekcie. 

 
 

S_ _ _ _ 
P_ _ _ _ _ _ _ 
D_ _ _ _ _ 

Výkres alebo tabuľa 
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ŠTVRTÁ LEKCIA  
 

MOJŽIŠ VIDÍ BOŽIU MOC 
 
Návrhy pre učiteľov: 
1. Verš na zapamätanie Ján 8, 36 vyučuj na začiatku programu. Svoje vyučovanie vzťahuj na 1. lekciu a 

pomocou detí načrtni tieto body: 
a) Čo je hriech. 
b) Príklady hriechu. 
c) Všetci sú pred Bohom vinní z hriechu. 
d) Hriech prináša trest. 
Ako krátky úvod do učenia o hriechu použi pieseň „Čo len môže hriech môj zmyť?”. Použitím verša a 
piesne o hriechu dáš deťom dobrý základ pre 4. lekciu. 

2. Prvých deväť rán treba prebrať len v krátkosti, inak by sa lekcia veľmi predĺžila. Ak chceš ísť viac do 
detailov, musíš lekciu rozdeliť a vyučovať ju počas dvoch týždňov. 

 
 
PÍSMO: 2. Mojžišova 7, 1 - 12, 51 
 
ÚP: Boh má moc ťa vyslobodiť. 
 
Aplikácie:  N: Popros Pána Ježiša, aby ťa zachránil pred Božím súdom a vymanil ťa spod vplyvu 

hriechu. 
 
Úvod:  „Neprepustím ich!”  
Sled udalostí: Rana: krv. ÚP 
 Rany: žaby, komáre, hmyz. 

 Rany: mor dobytka, vredy. 
Rany: krupobitie, kobylky. 
Rana: tma. ÚPN 
Posledné varovanie faraóna. 
Príprava veľkonočného baránka. ÚPN 
Egyptskí prvorodení zomrú. ÚPN 

Vyvrcholenie: Izraelci dostanú rozkaz odísť. ÚPN 
Záver:  Odchod. ÚPN 
 
Názorné pomôcky: Figúrky MC-36 – 53. Zopakovať MC-25, MC-28, MC-29 a MC-31. Palác a prípadne 
vnútorné pozadie. Kríž. 
 
Verš na zapamätanie: Ján 8, 36: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” 
 
1. SCÉNA: 

„Neprepustím Izraelcov!” odpovedal faraón zakaždým, keď ho prosili.  
(Palácové pozadie. Umiestni figúrky MC-25, MC-28, MC-29, MC-31, MC-33 a MC-36 – 39: hady, Árona a 
Mojžiša s palicami, kráľa a Egypťanov.) 

Mojžiš ukázal kráľovi znamenia, ktoré dostal od Boha. Azda faraón nechápal, aký mocný je Boh? 
On i jeho ľud veľmi trpel, keď Pán premenil vody Nílu na krv. Ryby zdochli. Nebolo pitnej vody, lebo sa 
zmenila na krv aj voda, ktorú mali ľudia vo svojich domoch! Čo povedal faraón? „Ľud neprepustím.” 
 
2. SCÉNA: 
(Čisté pozadie. Postupne umiestni rany MC-40 – 48.) 

Izraelci si možno mysleli, že faraóna nemôže nič ovplyvniť. Nikdy nebudú slobodní! Mýlili sa. Boh 
ich mohol vyslobodiť, ale vopred upozornil Mojžiša, že sa tak stane až vtedy, keď faraón pochopí, aký veľký 
a mocný je Boh Izraela. Čo urobil Boh? 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 8, 5.) 

Žaby! Milióny žiab! Boli všade. 

27 
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Po žabách prišli komáre, potom bodavý hmyz! Každý a všetko bolo pokryté hmyzom. Keď Boh 
poslal hmyz, faraón povedal: „Prepustím ľud.” Ale len čo muchy zmizli, faraón si nestál v slove a Izraelcov 
neprepustil. 

Faraón onedlho znovu uvidel Božiu moc, keď Pán zoslal choroby na všetky egyptské zvieratá. Kráľ 
naďalej odmietal prepustiť Izraelcov a Boh zoslal hrozné rany na jeho ľud i zvieratá. 

Nasledovalo hrozné krupobitie, potom kobylky. Čo podnikol faraón? Naďalej odmietal prepustiť 
ľud! 

Boh poslal deviate varovanie. Tentokrát bola krajina zahalená do tmy. 
Faraón priviedol hrozné utrpenie na egyptský ľud, keď neposlúchol Boha. To najhoršie sa však ešte 

len chystalo! 
Pamätáte sa na prvú lekciu o Mojžišovi? Kto mi vie povedať meno toho krutého pána, ktorý vládne 

nad životmi mužov, žien, chlapcov a dievčat? (Hriech.) 
Hriech priniesol tomuto svetu nesmierne utrpenie. Vie niekto vymenovať niekoľko hrozných vecí, 

ktoré sú zapríčinené hriechom? (Vojny, choroby, smrť.) 
Pamätáte sa, že najhoršie na hriechu je to, že ničí naše životy a bráni nám poznať a milovať Boha? 

Môže sa stať, že jedného dňa ťa hriech uvrhne na miesto večného trestu a odlúčenia od Boha, do Pekla. 
Si zvedavý, či ťa niekto môže vyslobodiť od tohto krutého pána a zachrániť pred hrozným trestom za 

hriech? Počúvaj slová Pána Ježiša. 
(Učiteľ, prečítaj Ján 8, 36.) 

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” 
Chcel by si byť slobodný, ale nevieš presne, čo robiť? Možno si prosil Pána Ježiša, aby ťa 

vyslobodil, ale nie si si istý, či tak urobil. V obidvoch prípadoch ostaň jednoducho sedieť, keď ostatní odídu. 
Budem vedieť, že sa chceš rozprávať. Spoločne sa môžeme pozrieť, čo hovorí Božie Slovo. 

Krutý pán hriech nechce, aby ste boli slobodní. Sami sa nemôžete vyslobodiť. Nie je krásne vedieť, 
že Boh ťa môže vyslobodiť? 

Faraón nechcel, aby bol Izrael voľný. Izraelci sa nemohli vyslobodiť z vlastných síl. Ich Boh im však 
sľúbil oslobodenie, a to aj urobil. 
 
3. SCÉNA: 
(Palácové pozadie. Umiestni figúrky MC-25, MC-29, MC-31, MC-33 a MC-36.) 

Mojžiš išiel k faraónovi s poslednou výstrahou od Boha. 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 11, 4 - 6.) 

„Takto hovorí Hospodin: O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v 
Egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného 
služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej Egyptskej krajine bude 
veľké bedákanie, akého ešte nebolo, ani viacej nebude.” 

A čo Izraelci? Boh povedal, že im sa nič nestane. Faraón to určite nechce! Určite prepustí Izrael. Nie, 
jeho srdce bolo také tvrdé, že ich neprepustil. Boh však vyslobodí svoj ľud z otroctva. Faraón bolestne 
zakúsil Božiu moc. 

Medzitým sa Boží ľud pripravoval opustiť Egypt. Mojžiš a Áron im dali Božie príkazy, ktorých sa 
musia držať, ak sa majú vyhnúť súdu a byť oslobodení. Čo museli robiť? 
 
4. SCÉNA: 
(Staršie dieťa alebo pomocník prečíta 2. Mojžišova 12; 3, 4a, 5a, 6, 7, 13.) 

„Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka na domácnosť. 
Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho 
domu. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohoto 
mesiaca; potom ho navečer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Vezmete z krvi a natriete obe dveraje a 
vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste; keď 
uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť Egyptskú krajinu.” 

Baránky museli zomrieť, aby ľud Izraela bol ochránený pred smrťou a vyslobodený z otroctva. To je 
krásny obraz Božieho plánu záchrany hriešnych ľudí ako ste vy a ja pred súdom, ktorý si zaslúžime za náš 
hriech. Je to tiež obraz vyslobodenia z otroctva hriechu. 

Aký mal byť baránok? Mal byť bezchybný. Biblia nazýva Pána Ježiša „Baránok Boží”. Jeho život 
bol bezchybný. Nikdy nezhrešil myšlienkou, slovom, ani skutkom. 

Nik iný nás nemohol zachrániť pred hriechom, lebo všetci ostatní zhrešili, všetci ostatní neposlúchali 
Boha. Len dokonalý, bezchybný Boží Syn mohol byť baránkom, ktorý zomrel, aby nás spasil a vyslobodil. 
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5. SCÉNA: 
(Umiestni kríž.) 

Pán Ježiš Kristus, ktorý sa neprevinil voči žiadnemu zákonu, bol postavený pred súd a klamne 
obžalovaný. Krutí muži sa Mu posmievali a veľmi Ho zbili. Nakoniec bol pribitý na kríž, ako by bol 
zločincom. Na Golgote trpel oveľa viac, než si vieme predstaviť. Jeho krv bola vyliata za hriešnikov. 

Minulý týždeň sme hovorili, že nik nie je taký mocný ako Boh. Ste zvedaví, prečo Boh nepodnikol 
nič, aby zabránil tomu, čo sa stalo Jeho jedinému Synovi, ktorého tak veľmi miloval? 

Pán Ježiš nebol ukrižovaný preto, že Boh tomu nemohol zabrániť, ale preto, lebo tak veľmi miloval 
svet. 

Hriech musel byť potrestaný a jeho moc zničená, preto Boh vo svojej neuveriteľnej láske potrestal 
svojho milovaného Syna namiesto hriešnikov. Pán Ježiš dobrovoľne dal svoj život, aby ťa spasil a oslobodil 
od hriechu, ktorý je krutým pánom. 

Pamätajte, že Izraelci museli ísť Božou cestou, aby sa zachránili pred smrťou a vyslobodili 
z egyptského zajatia. Každý, kto ňou nešiel, bol súdený rovnako prísne ako Egypťania. 
 
6. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-49 – 51.) 

Keď nadišiel čas, Izraelci boli pripravení. Ich Boh im sľúbil, že ich zachráni a vyslobodí. Čakali vo 
svojich domoch. Za súmraku zabili baránkov. Hlava rodiny vzala trochu krvi a pokropila ňou rám dverí, tak 
ako im bolo prikázané. Baránka piekli s horkými bylinami a piekli nekvasené chleby. Stôl však nebol 
prestretý na pohodlnú večeru - Izraelci jedli oblečení, pripravení vydať sa na cestu. Toto jedlo sa muselo jesť 
rýchlo. Do rána nesmelo z neho zostať nič. 

O polnoci anjel Pánov prešiel Egyptom. Prišiel zabiť prvorodeného v každom dome. To bol Boží 
trest pre Egypťanov. Kde však bola na rámoch dverí krv baránkov, nikomu sa nič nestalo. 

Boh nám hovorí vo svojom Slove, že všetci si zaslúžia Jeho trest, lebo všetci Ho neposlúchali - ty, ja 
a všetci ľudia. Hriech, ktorý ovláda tvoj život, privedie na teba Boží súd. Súd spočíva v tom, že budeš 
navždy odlúčený od Boha. Boh však hovorí vo svojom Slove aj o krásnom spôsobe, ktorý zabezpečil, aby 
sme všetci mohli byť zachránení pred týmto súdom a zbavení nadvlády hriechu. 

Kto je Boží baránok? 
Čo sa stalo s Jeho krvou? 
Keď Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, Jeho vzácna krv nás vykúpila od trestu, ktorý si zaslúžime a 

oslobodila nás spod vplyvu Satana a hriechu. Môžete si v tom byť absolútne istí, lebo Boh vzkriesil Pána 
Ježiša z mŕtvych. (Umiestni obrázok prázdneho hrobu.) 

Pán Ježiš je naveky živý! 
Čo musíš urobiť? Keď chápeš, že kvôli svojmu hriechu si vo veľkom nebezpečí, musíš prísť ku 

Kristovi. Niet času na odklad. Boh chce, aby si prišiel teraz. Tu a teraz môžeš povedať Pánu Ježišovi, že 
úprimne ľutuješ svoje hriechy a nechceš mať s nimi už nič spoločné. Potom ďakuj Pánu Ježišovi, že zomrel 
za tvoj hriech a popros Ho, aby ťa spasil a vyslobodil spod vplyvu hriechu. Ján 8, 36 hovorí: „Keď vás teda 
Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.” 

A čo Egypťania? Koľko náreku bolo počuť z ich domov! Od najbohatších palácov po 
najchudobnejšie chatrče - všade bol hrozný žiaľ, lebo v každej domácnosti zahynul najstarší syn, presne tak, 
ako povedal Mojžiš. Ignorovať Božie varovanie je veľmi ľahkomyseľné. 

Ešte v noci dal faraón zavolať Mojžiša a Árona. Čo chcel? 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 12, 31.) 

Faraón povedal: „Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci a choďte slúžiť Hospodinu, 
ako ste hovorili.” 

 
7. SCÉNA: 
(Umiestni MC-52, MC-53 – Izraelcov.) 

Izraelci dostali zlato, striebro a šaty. Egypťania im dali všetko, čo chceli, i viac, len aby opustili 
krajinu. Veľmi sa báli. Prosili Izraelcov, aby odišli, lebo sa báli o svoje životy! 

Izraelci sa pobrali tak rýchlo, že ani nedopiekli chleby, ktoré namiesili! Zobrali si teda so sebou 
surové cesto. 

Opúšťali Egypt. Opúšťali otroctvo. Boli v bezpečí, boli slobodní. 
Chlapci a dievčatá, pozor! Boh, ktorý tak miloval svet, že svojho jediného Syna dal, aby zomrel za 

hriešnikov, si nemôže nevšímať hriech. Hriech, ktorý ovláda vaše životy, uvedie na vás Boží súd, ak sa 
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neobrátite k Pánu Ježišovi Kristovi. Buďte ako Izraelci - nestrácajte čas. Príďte dnes, príďte teraz k 
jedinému, ktorý vás môže spasiť a vyslobodiť. 

„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti.” 
(Efezským 1, 7) 

 
OTÁZKY  NA  ZOPAKOVANIE  4.  LEKCIE 

1. Čo prikázal Boh Mojžišovi a Áronovi, aby povedali kráľovi? („Prepusti môj ľud.”) 
2. Čo odpovedal faraón? (Kto je Hospodin? Izrael neprepustím.) 
3. Vymenuj rany, ktoré Pán zoslal na Egypt. (Krv namiesto vody. Žaby. Komáre. Bodavý hmyz. Mor 

dobytka. Vredy. Krupobitie. Kobylky. Tma.) 
4. Aká bola posledná rana Egypta? (Každý prvorodený syn Egypťanov aj ich zvierat zahynie.) 
5. Ako sa Izraelci ochránili pred strašným Božím súdom nad Egyptom? (Krvou baránka na veraje 

izraelských domov.) 
6. Akého baránka mali zabiť? (Bezchybného.) 
7. Čím nám pripomínajú tieto baránky Pána Ježiša? (Nevinný Boží Baránok zomrel, aby spasil 

hriešnikov.) 
8. Čo musíte urobiť, aby ste sa vyhli Božiemu súdu za váš hriech? (Veriť len v spásu Pána Ježiša. Jeho 

krv bola preliata, aby nás vykúpil.) 
9. Čo sa stalo v našej lekcii o polnoci? (Boh vykonal to, čo bol povedal: Každý prvorodený egyptský syn 

a zviera zahynuli.) 
10. Faraón si dal zavolať Mojžiša a Árona. Čo im povedal? (Choďte! Odíďte spomedzi môjho ľudu. 

Vezmite si svoje deti i svoje stáda.) 
11. Čo dali Egypťania Izraelcom? (Striebro, zlato a šaty.) 
12. Čo hovorí Ján 8, 36? („Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.”) 
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PIATA LEKCIA  
 

VÍŤAZNÝ PRECHOD 
 

Návrhy pre učiteľa: 
1. Väčšina vyučovacej látky v tejto lekcii je určená spaseným deťom. Preto je dôležité použiť iné časti 

programu na vyučovanie nespasených detí a na to, aby si ponúkol deťom svoju pomoc. Napr. spomenúť 
predošlú lekciu a použiť pieseň „Čo len môže hriech môj zmyť?”. 

2. Táto lekcia sa zaoberá úlohou Svätého Ducha, ktorý dáva uistenie spásy. Aby si deťom pripomenul 
osobu a dielo Svätého Ducha, použi apoštolské vyznanie viery „Verím v Boha Otca”. 

3. Lekcia obsahuje ilustráciu chlapca menom Štefan. Nasleduje niekoľko otázok. Vyhraď si čas, aby deti 
mohli odpovedať na otázky a prediskutovať odpovede. 

4. Na záver diskusie budeš možno musieť položiť ešte nejaké otázky, aby ste sa vrátili k príbehu. Napr.: 
a) Čo tak veľmi vyľakalo Izraelcov? 
b) Bolo by pre Izraelcov lepšie zostať v Egypte? 
c) Na čo museli pamätať? 
 
 

PÍSMO: 2. Mojžišova 13, 17 - 15, 21 
 
ÚP: Boh nikdy neopustí svoje deti. 
 
Aplikácie: S: Ver Mu, že je stále s tebou. 
 
Úvod:  Konečne slobodní! 
 
Sled udalostí: Boh vedie do novej zeme. ÚPS 

Oblakový a ohnivý stĺp. ÚPS 
Faraón sa chystá na boj. 
Izraelci sa boja a obviňujú Mojžiša. ÚPS 
Oblak zahalí Egypťanov do tmy. 
Vody sa rozdelia a ľud prejde cez more.   ÚPS/N 
Egypťania sú zmätení. 

Vyvrcholenie:  More sa nad nimi uzavrie. 
Záver:  Ľud je v bezpečí. ÚPS 
 
Názorné pomôcky: Figúrky MC-52 – 56. Opakuj figúrky MC-33 a MC-37. Prikryť pomocou A, B, C a D 
na flanelografe. Hornaté vonkajšie pozadie. 
 
Verš na zapamätanie: Židom 13, 5b: „Neopustím ťa, ani nezanechám.” 

 
1. SCÉNA: 
(Hornaté vonkajšie pozadie. Umiestni Izraelcov MC-52 a MC-53.) 

Konečne slobodní! Boh vyviedol svoj ľud z Egypta. Vyše dva milióny Izraelcov - muži, ženy a deti 
vyrazili ešte v noci. Čo však teraz? Boh ich vyslobodil, ale kam pôjdu? Ako sa tam dostanú? 

Boh ukázal svojmu ľudu v Egypte svoju obrovskú moc. Videli hrozný súd, ktorý postihol 
Egypťanov, zatiaľ čo oni boli ušetrení. Teraz sa dozvedia viac o svojom Bohu. Vyviedol ich z Egypta, 
prisľúbil im novú zem, do ktorej ich zavedie. Zistia, že ich Boh je stále s nimi. Nikdy ich neopustí. 

Poprosil si Pána Ježiša Krista, aby sa stal tvojím Spasiteľom a Pánom? Ak áno, si slobodný, hriech 
už nie je tvojím pánom a ty si sa vyhol trestu, ktorý si za svoj hriech zaslúžiš. Vieš, že Boh ti sľubuje: 
„Neopustím ťa, ani nezanechám.” (Židom 13, 5b) 

Sami sa nemôžete spasiť, len Pán to môže urobiť. Nemôžete sami zo seba žiť kresťanským životom. 
Potrebujete Boha. Rovnako ako pomáhal svojmu ľudu - Izraelcom, pomôže aj vám pri vašej ceste životom. 
Jeho sľub znie: „Nikdy ťa neopustím.” 

Ste zvedaví, ako máte vedieť, že je Boh s vami? Ako vedel Izrael, že je Boh s ním? 
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(Umiestni A - oblakový stĺp.) 
Ráno, keď vyšlo slnko, zbadali zvláštny oblakový stĺp. Biblia hovorí, že v tom oblaku bol Boh. V 

noci sa oblak zmenil na stĺp z ohňa a ukazoval im cestu. Počúvajte, čo hovorí Božie Slovo. 
(Prečítaj 2. Mojžišova 13, 22.) 

„Oblakový stĺp vo dne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.“ 
Ľud videl, že Boh je s nimi, že ich neopustí. 
Dnes sa Boh nezjavuje v oblakovom alebo ohnivom stĺpe, ale ako Jeho dieťa si môžeš byť istý, že je 

s tebou. Ako? Keď si uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, jeho Svätý Duch začal žiť v tebe. Svätý 
Duch ti pomáha vedieť, že Boh je s tebou. Dáva do tvojho srdca pokoj a uistenie, že si Božie dieťa. Pamätaj 
však, že hriech ťa nebude chcieť pustiť a Satan bude v tebe vzbudzovať pochybnosti, či je Boh skutočne s 
tebou. Boh ti dal svojho Ducha a svoje Slovo. Jeho Slovo obsahuje sľuby, ktoré vždy dodrží. Hovorí: „Nikdy 
ťa neopustím.” Možno niekedy budeš mať pocit, že Boh nie je s tebou, máš však Jeho sľub. Ver Mu. 

Oblak a oheň ukazoval Izraelcom, že Boh je s nimi. Tak ich Boh viedol svojou cestou. Aj keď boli 
už len asi stoštyridsať kilometrov od zasľúbenej zeme, Boh ich viedol inou cestou, aby sa vyhli 
nepriateľskému územiu. 
 
2. SCÉNA: 
(Vlož do obrazu figúrky MC-33 a MC-37 – kráľa a poradcov.) 

Teraz sa vráťme na chvíľu do Egypta. Smútil kráľ ešte stále za svojím mŕtvym synom a ostatnými 
egyptskými deťmi, ktoré zomreli? Možno. Celkom iste mu však bolo ľúto, že stratil Izraelcov - svojich 
otrokov. (Odstráň MC-33 a MC-37.) 

Faraón rýchlo zhromaždil svoju armádu a šesťsto najlepších vozov. Každý voz ťahalo päť koní a 
sedeli na ňom dvaja vojaci. Jeden držal opraty, druhý držal meč a štít. Kráľ a jeho voz viedli vojsko 
prenasledovateľov. 

Boží ľud medzičasom rozložil svoj tábor pri mori. Tam ich Boh zaviedol. Určite boli veľmi šťastní - 
veď cestovali do zeme, ktorú im Boh sľúbil. 

Odrazu sa všetko zmenilo! Počuli dupot stoviek koní a videli prach, ktorý rozvírila armáda 
prenasledovateľov. Možno v tichu púšte počuli dokonca bojové pokriky egyptských bojovníkov. 

Izraelci sa zhrozili. Boli v pasci! Naľavo a napravo im v úniku bránili vrchy, pred nimi sa 
rozprestieralo Červené more. Zdalo sa, že pred faraónovým vojskom niet záchrany. V strachu sa ľud obrátil 
na Mojžiša: „Prečo si nám to urobil? Zomrieť sme mohli aj v Egypte! Prečo si nás zaviedol na púšť, aby sme 
zahynuli?” 

Azda si mysleli, že nebude viac ťažkostí a nebezpečenstva, keď opustia Egypt? Myslíš si, že keď 
prijmeš Pána Ježiša ako Spasiteľa, všetko bude ľahké? Myslíš si, že Boh vezme všetky tvoje problémy? Nie! 
To Boh nesľubuje! Pokiaľ si na svete, budeš mať problémy. Myslíš si, že hriech - tvoj starý pán - ti dožičí 
príjemný oddych? Buď si istý, že v snahe žiť pre Boha a nie pre hriech, budú pokušenia, pochybnosti 
a problémy. Možno sa aj tebe prihodilo niečo podobné ako Izraelcom, a teraz hovoríš: „Predtým to bolo 
ľahšie, bol som na tom lepšie!” 

Štefan mal podobný pocit. Uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Predtým bol členom bandy, 
ktorá stvárala neplechu v škole. Robili zle menším deťom a niektorým učiteľom poriadne sťažovali život. 
Najprv sa to Štefanovi páčilo, ale potom Boh začal pôsobiť v jeho živote a Štefan pochopil, že je veľmi 
hriešny. Nakoniec Štefan poprosil o odpustenie a uveril v Pána Ježiša. Jeho život sa zmenil. Už nepatril k 
bande a snažil sa napraviť aspoň časť zla, ktoré predtým narobil. Ostatní členovia bandy sa najprv z neho 
smiali: „Zo Štefana sa stal naozajstný dobráčik!” Mysleli si, že Štefan to nevydrží a skôr či neskôr sa znovu 
pripojí k nim. Keď sa to nestalo, zmenili svoj postoj. Štefanovi sa začali posmievať a robiť mu zle. 

Čo si myslíte, ako sa Štefan cítil teraz? Azda ho Boh opustil? Ako to viete? Bol by na tom lepšie, 
keby nebol uveril v Pána Ježiša Krista? Akú radu by ste mu dali?  
(Učiteľ, povzbuď deti, aby sa snažili nájsť odpoveď na základe toho, čo sa už učili.) 

Izraelci rýchlo zabudli na to, čo Boh pre nich urobil. Vyslobodil ich. Sľúbil im novú zem. 
Bol s nimi! Mojžiš povedal: „Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám 

dnes spôsobí. Hospodin bude bojovať za vás, vy len buďte ticho.” 
Ako však mohli Izraelci uniknúť faraónovej armáde? Pred nimi sa rozprestieralo Červené more. 

Naľavo a napravo boli vrchy. Čo mohli urobiť? Neostávalo im nič iné, len veriť Bohu, ktorý je s nimi. 
Pamätajte, že pre Boha nie je nič nemožné. Počúvajte, čo povedal Mojžiš ľudu. 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 14, 13a + 14a.) 

„Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu. Hospodin bude bojovať za vás.” 
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3. SCÉNA: 
(Posuň oblak.) 

Oblak, ktorý ich doposiaľ viedol, sa teraz posunul za nich a oddelil ich od egyptských vojsk. Oblak 
Egypťanov zatemnil a celú noc svietil Izraelcom. Boh bol so svojím ľudom. 
(Umiestni Mojžiša MC-54. Umiestni B - Červené more.) 

Boh prikázal Mojžišovi, aby vystrel ruku nad more. Zafúkal silný vietor a more sa rozdelilo. Voda 
stála ako múr naľavo a napravo od nich. Boží ľud mohol ísť ďalej. Boh ich zázračným spôsobom zachránil 
pred egyptskými vojskami. 
(Umiestni C namiesto B.) 

Aký mocný je Boh! Čo sľubuje tento mocný Boh svojim deťom? „Neopustím vás!” Je pekné mať 
priateľov a rodičov, ktorí sa starajú o nás, ale aj keď nás veľmi ľúbia, nemôžu byť každú minútu dňa a noci s 
nami. Biblia hovorí, že Boh nikdy nespí. Stále stráži svoje deti. 
(Učiteľ, prečítaj Žalm 121, 3 a 4.) 

„...tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela.” 
Naši rodičia a priatelia sa snažia chrániť nás pred zlými vecami - niekedy sa však stane niečo, na čo 

nemajú vplyv. Pamätajte, pre Boha nič nie je ťažké. On je stále so svojimi deťmi. 
(Umiestni MC-55 – Izraelcov.) 

Izraelcom to muselo pripadať ako sen, keď prešli cez Červené more po suchu. Ich Boh to učinil. Je to 
veľký a mocný Boh. 

Kresťania, váš Boh je dnes rovnako mocný. A stále je s vami. 
Chápete, koľko musel Pán Ježiš trpieť, aby ste mohli vedieť, že Boh je stále s vami? 
Biblia hovorí, že hriech nás delí od Boha. Zakrýva pred nami Jeho tvár. Keď bol Pán Ježiš pribitý na 

kríži, niesol všetky naše hriechy. Vtedy vykríkol: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Boh sa 
nemohol pozerať na to, ako Jeho milovaný Syn berie na seba trest, ktorý si zasluhujeme. Pán Ježiš trpel 
najväčšou možnou bolesťou - oddelením od Boha - preto, aby tí, ktorí veria v Neho, neboli odlúčení od Pána. 

Je krásne vedieť, že Pán Ježiš žije. Dokonale zaplatil za hriech a je živý naveky. 
 
4. SCÉNA: 
(Žiadne figúrky.) 

A čo egyptská armáda? Egypťania naháňali Izraelcov, ale Boh nebol s nimi. Bol proti nim. Boh 
poplietol egyptské vojsko. Ich najlepšie vozy uviazli v blate. 

„Obráťme sa a utečme pred Izraelcami! Boh bojuje za nich!” 
Mojžiš vystrel svoju palicu ponad Červené more. Múry z vody, ktoré Boh držal pre Izraelcov, sa 

zrútili a pochovali Egypťanov, ich kone a vozy. Ani jeden z nich neprežil! 
(Umiestni MC-56 – Izraelcov a Mojžiša.) 

Všetci Izraelci sa teraz nachádzali na druhej strane Červeného mora. Pán Boh vyhral pre nich bitku. 
Videli moc svojho Boha a zistili, že On bude stále s nimi. 

Môžeš povedať o sebe „Som Božie dieťa”? Môžeš, ak veríš v Pána Ježiša Krista, že len On ťa 
zachránil pred hriechom a vyslobodil ťa. 

Môžeš povedať „Nemusím sa báť”? Môžeš, ak si Jeho dieťaťom, lebo máš Jeho sľub: „Neopustím 
ťa, ani nezanechám.” (Židom 13, 5b) 
 
Aktivita: 
Dovoľ pomocníkovi alebo pomocníčke, aby vyrozprával/a, ako mu/jej Pán dokázal svoju prítomnosť vo 
veľmi ťažkej situácii. 
Výzva na doma: 

Povzbuď deti, ktoré vyznávajú vieru v Ježiša Krista, aby si urobili niekoľko výpisov verša (Židom 
13, 5b) a položili ich na rôzne miesta, napr. do spálne, do školskej tašky, do denníka, na písací stôl. 

„Vždy, keď máte problém alebo ťažkosti a ste v pokušení mať strach, pozrite sa na tento verš, 
prečítajte si ho a ďakujte Bohu za to, že je s vami.“ 
 
OTÁZKY  NA  ZOPAKOVANIE  5.  LEKCIE 

1. Ako Boh ukázal Izraelcom, že je s nimi vo dne i v noci? (Cez deň oblakový stĺp, v noci ohnivý stĺp.) 
2. Čo Boh sľubuje svojim deťom v Židom 13, 5? („Neopustím ťa, ani nezanechám.”) 
3. Kam Boh zaviedol svoj ľud, aby sa tam utáborili? (Pri brehu mora.) 
4. Ako sa rozhodol faraón po odchode Izraelcov z Egypta? (Rozhodol sa, že ich bude prenasledovať.) 
5. Čím dokázali Izraelci, že neveria v Božiu pomoc? (Sťažovali sa Mojžišovi.) 
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6. Čo má robiť Boží ľud v ťažkostiach? (Naďalej sa spoliehať na Boha.) 
7. Čo oddeľovalo a chránilo Izraelcov pred egyptskými vojakmi? (Oblak medzi nimi.) 
8. Čo prikázal Boh Mojžišovi? (Vystri svoju palicu nad more!) 
9. Čo sa stalo, keď Mojžiš poslúchol Boha? (Vody sa oddelili a ukázala sa cesta cez more.) 

10. Ako to mohol Boh urobiť? (On má všetku moc.) 
11. Čo sa stalo egyptským vojskám, keď sa pokúsili prenasledovať Izraelcov? (Voda sa nad nimi zavrela 

a utopili sa.) 
12. Prečo sa Božie deti nemusia báť? (Boží sľub, že bude stále s nimi, nikdy nesklame.) 
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ŠIESTA LEKCIA 
 

ĽUD SA SŤAŽUJE, BOH SA OŇ STARÁ 
 
Návrhy pre učiteľov: 
1. Biblickú lekciu vyučuj v prvej polovici Klubu Dobrej zvesti. 
2. Ku koncu uveď štúdium prípadu. Vo veľkom klube s dostatkom pomocníkov môžeš deti rozdeliť do 

menších diskusných skupín. 
 
 
PÍSMO: 2. Mojžišova 15, 22 - 17, 7. 
 
ÚP: Boh sľubuje dať svojim deťom všetko, čo potrebujú. 
 
Aplikácie:  N: Ver v Pána Ježiša Krista, ktorý ti zabezpečí najväčšiu potrebu - odpustenie hriechov. 
 S: Spoliehaj sa, že ti dá, čo potrebuješ. 
 
Úvod: Načo si nás sem zaviedol? ÚP  
Sled udalostí: Izraelci sú zúfalí pre vodu. 

Horké vody v Máre. Ľudia sa sťažujú. 
Mojžiš volá k Bohu. Voda osladne. ÚPS 
Zastavia sa v Élime. ÚPS 
Hlad na púšti. Ľud sa sťažuje. ÚPS 
Boh prostredníctvom Mojžiša hovorí ľudu a sľubuje mäso a chlieb. ÚPSN 

Vyvrcholenie: Prepelice a manna. 
Záver: Boží ľud sa môže spoliehať, že On zabezpečí všetko potrebné.  ÚPSN 
 
Názorné pomôcky: Figúrky MC-57 – 67. Zopakuj figúrky MC-29, MC-31, MC-52 a MC-53. Pozadie voda 
D a hornaté vonkajšie pozadie. 
 
Verš na zapamätanie:  Rímskym 8, 32: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás 

všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?” 
 
ÚVOD: 

„Načo ste nás sem dovliekli? Nenávidím to! Nikoho tu nepoznám! Oveľa lepšie mi bolo tam, kde 
sme žili doteraz!” sťažoval sa Richard svojim rodičom. Mal ísť do novej školy. Cítil sa osamotený a 
potreboval priateľa. Pamätáte sa na sľub z minulej lekcie? „Boh nikdy neopustí svoje deti.” Tento týždeň 
uvidíte, ako Boh dodržiava ďalší krásny sľub. Sľúbil, že svojim deťom dá všetko, čo potrebujú. 
 
1. SCÉNA: 
(Vonkajšie horské pozadie. Umiestni Izraelcov MC-52 a MC-53.) 

Izraelský ľud zúfalo potreboval vodu. Ubehli tri dni, odkedy prešli cez Červené more. Deti nariekali 
a dospelí boli tiež smädní. Hrdlá mali vysušené a veľmi túžili po vode. 

Boli obklopení šedými vrchmi, ktoré vyzerali ako veľké múry na každej strane. Najvyšší vrch bol 
okolo 3 000 metrov vysoký. Krok za krokom sledovali žltý piesočnatý a niekedy kamenistý chodník cez 
vrchy. Boli teraz na veľmi pustom mieste. Počas zimy po horskom chodníku tiekla riečka. Teraz to však bolo 
ako cesta divočinou. 
 
2. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-31 a MC-57 – 61 – Izraelcov a Mojžiša.) 

„Ach! Voda na pitie!” Boli však sklamaní, lebo voda bola horká. Nedala sa piť. 
Boh chce, aby Mu Jeho deti verili, že im dá všetko, čo potrebujú. Čo urobili Izraelci? Reptali proti 

Mojžišovi: „Čo máme robiť?” 
Mojžiš konal správne. Volal na Pána a Boh povedal Mojžišovi presne, čo má robiť. 

(Namiesto MC-31 umiestni Mojžiša MC-62.) 
(Učiteľ, prečítaj 2. Mojžišova 15, 25.) 
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Boh ukázal Mojžišovi zvláštne drevo a kázal mu, aby ho hodil do vody. Zrazu bola voda pitná! Boh 
miloval svoj ľud. Dal im, čo potrebovali. 

Veriaci chlapec alebo dievča, nie je krásne vedieť, že Boh uspokojil tvoju najväčšiu potrebu? 
Potreboval si odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom viac, než potrebuješ jesť a piť! Boh ťa tak veľmi 
miloval, že dal svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, aby zaplatil za tvoje hriechy. Si Božie dieťa, lebo 
Pán Ježiš zomrel za teba a vstal z mŕtvych a ty veríš v Neho. 

Rímskym 8, 32 hovorí, že keď Boh neušetril svojho vlastného Syna, ale dal Ho za nás, dá nám aj 
všetko ostatné. 

Ak je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, môžeš si byť istý, že Boh ti dá všetko, čo potrebuješ. 
(Učiteľ: na tomto mieste je možno vhodná krátka diskusia o rozdielnosti medzi chcením a potrebou. Vysvetli, 
že Boh vždy robí, čo je pre Jeho deti najlepšie a dáva im, čo potrebujú, ale nie vždy to, čo chcú.) 

Boh vyviedol Izraelcov z Máry do Élimu, kde bolo dvanásť prameňov! Boli tam aj palmy, ktoré 
poskytovali tieň. Aký dobrý bol Boh k nim. V Élime ostali takmer mesiac. Teraz, keď išlo všetko hladko, 
bolo ľahké veriť Bohu. 

Spomeňme si na Richarda, chlapca, ktorý potreboval priateľa. Richard veril Pánu Ježišovi ako 
svojmu Spasiteľovi. V starej škole bolo veľa iných kresťanov, ktorí sa každý týždeň stretávali s kresťanským 
učiteľom, aby spoločne študovali Bibliu. Keď sa niektorí žiaci Richardovi posmievali, že je kresťanom, 
nevadilo mu to, lebo mal veľa priateľov, ktorí tiež milovali Pána Ježiša. Veriť Bohu tam bolo ľahké. Teraz to 
bolo iné! Museli sa kvôli otcovmu zamestnaniu presťahovať do iného mesta a Richard sa bál a cítil sa veľmi 
osamelo. Bude chodiť do novej školy, kde nikoho nepozná. Bolo to strašné. Namiesto toho, aby dôveroval 
Bohu, Richard frflal - ako Izraelci! 

Rodičia mali pochopenie. Otec mu pripomenul, čo všetko už Boh urobil pre neho. „Richard, Boh ťa 
tak ľúbi, že dal za teba svojho jediného Syna. Nemyslíš, že sa môžeš spoľahnúť na Neho, že ti dá všetko, čo 
potrebuješ? Modlime sa, aby ti dal nového priateľa.” 

Chlapci a dievčatá, potrebujete niečo práve teraz? Čo robíte, aby ste to dosiahli? Lámete si hlavu? 
Nariekate? Boh chce, aby si Mu veril, že ti dá, čo potrebuješ! 
 
3. SCÉNA: 
(Umiestni figúrky MC-29, MC-31, MC-60, MC-61, MC-63 a MC-64 - Mojžiš, Áron a reptajúci ľud.) 

Žiaľ, netrvalo dlho a Izraelci začali znovu reptať! Cesta ich opäť zaviedla do púšte. Nebolo tam 
potravy a ľudia boli hladní. 

„Bolo by nám lepšie, keby sme boli ostali v Egypte. Mali sme tam jedla, koľko sme chceli. Priviedli 
ste nás sem, aby sme zahynuli hladom!” sťažovali sa Mojžišovi. Azda nechápali, že na Boha, ktorý ich 
vyviedol z egyptského otroctva a otvoril Červené more, aby mohli prejsť po suchu, sa dá spoľahnúť, že im 
dá vodu a jedlo? 

Čo si myslíte, ako sa cíti Boh, keď Jeho deti repcú a robia si starosti namiesto toho, aby Mu verili, že 
im dá, čo potrebujú? 
(Učiteľ, povzbuď deti, nech vyjadria svoj názor.) 

A predsa je Boh dobrý a trpezlivý. Napriek reptaniu a rúhaniu Izraelcov Boh prehovoril k Mojžišovi 
a Mojžiš Jeho slová tlmočil Izraelcom.  
(Učiteľ: nechaj pomocníka alebo staršie dieťa prečítať súhrn, ako napr.: 2. Mojžišova 16; 6, 7, 11-16, 19, 
22a.) 

„Večer spoznáte, že Hospodin vás vyviedol z egyptskej krajiny, a ráno zas uvidíte slávu 
Hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti Hospodinu; veď čo sme my, že reptáte proti nám? Hospodin dá 
vám večer jesť mäso a ráno chlieb. Nech z toho nikto nenecháva zvyšok na ráno. Boh vám dá čerstvý chlieb 
každé ráno okrem soboty. V deň pred sobotou vám dá jedlo na dva dni. Šesť dní to budete zbierať, ale v 
siedmy deň je deň sviatočného odpočinku.“ 
(Učiteľ, krátko pripomeň, že Pán ustanovil siedmy deň ako deň odpočinku.) 

Boh vedel, čo jeho ľud potrebuje a zázračne ho všetkým zásobil. 
Chcete vedieť, či to platí aj dnes? Áno! Boh sa nemení. Jeho sľuby stále platia. Boh, ktorý dal 

Izraelcom, čo potrebovali, dáva dnes svojim deťom všetko, čo potrebujú. 
A čo s Richardovou potrebou priateľa? Keď išiel Richard v pondelok do školy, bolo to ťažké! Zdalo 

sa, že každý má svojich kamarátov a Richard ostal bokom! Richard i jeho rodičia sa stále modlili. Kedy Boh 
odpovie? Richardovi nebolo ľahké veriť, ale neustále myslel na Rímskym 8, 32. Vedel, že Boh dal svojho 
jediného Syna, aby umrel miesto neho - a Richard sa preto určite môže spoľahnúť, že Boh mu dá priateľa, 
ktorého potrebuje. 
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A čo ty? Myslíš si, že nie si ako Richard, lebo nepoznáš Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa? 
Najviac potrebuješ odpustenie svojich hriechov. To môžeš dostať dnes. Ak sa naozaj chceš odvrátiť od 
svojich hriechov, povedz to Pánu Ježišovi a uver Mu, že ti odpustil. 

Možno nevieš, čo máš robiť. Po vyučovaní príď, prosím, za mnou na rozhovor. Posaď sa vpredu a ja 
budem vedieť, že sa chceš so mnou porozprávať o tom, ako sa stať kresťanom. 

Niekoľko týždňov po zmene školy Richard pribehol domov. Nevedel sa dočkať, kedy povie rodičom 
novinu! Do Richardovej triedy nastúpil ďalší nováčik! Učiteľ ho predstavil a navrhol, aby sa nový chlapec, 
Filip, posadil vedľa Richarda, ktorý by mu mohol pomôcť zvyknúť si v novej triede. 

„Je to super, oco,” povedal Richard. „Dobre si rozumieme. Filip má rád futbal a kriket, tak ako ja. 
Môžem ho niekedy pozvať k nám? Najlepšie na tom je, že aj Filip je kresťan. Spolu sa nám možno podarí 
povedať o Pánu Ježišovi aj iným spolužiakom.” 

Či Boh nedal Richardovi presne to, čo potreboval? Ak si Jeho dieťa, môžeš sa spoľahnúť, že ti dá 
všetko, čo potrebuješ. 
Pamätáte sa, čo sľúbil Izraelcom? 
 
4. SCÉNA: 

„Pozri, chytil som jednu! Ďalšiu! Sú všade! Je ich dosť pre všetkých!” Možno takto pokrikovali 
Izraelci. Boh zoslal prepelice, ktoré pokryli tábor. Ľud mal toľko mäsa, koľko potreboval. 
(Umiestni figúrky MC-31, MC-57, MC-58 a MC-65 – 67 – Mojžiš a Izraelci zbierajúci mannu.) 

Na druhé ráno videli, že cez noc na zem niečo napadlo. Celá zem bola biela! 
„Čo je to?” pýtali sa Mojžiša. 
„To je chlieb, ktorý vám dal Hospodin na jedenie,” odpovedal Mojžiš. 
Chlieb vyzeral ako malé kúsky inovate. Chutilo to sladko, bolo to dobré - ako med! Bol to pokrm z 

Neba. Izraelci ho nazvali „manna”. 
Boh im sľúbil na každý deň čerstvý pokrm. Čo sa však stalo? Niektorí ľudia sa báli a neverili Bohu. 

Títo ľudia nazbierali oveľa viac, než mohli zjesť! Čo so zbytkami? Do rána to sčervivelo a zosmradlo. 
Koľko mali nazbierať v šiesty deň? Dosť na dva dni. Bolo jedlo na druhý deň dobré? Áno, lebo Boh 

im prikázal odložiť si ho na siedmy deň. Boli, žiaľ, aj takí, čo neposlúchli Božie Slovo a vyšli v sobotu 
zbierať mannu - nenašli však nič! 

Boh ukazoval svojmu ľudu, že stačí veriť v Neho a On im zabezpečí všetko, čo potrebujú. Viete, že 
po celé tie roky v púšti nikdy netrpeli nedostatkom jedla alebo vody? 

Boh sa nemení. Môžeš Mu dnes rovnako veriť. Môžeš veriť Pánu Ježišovi Kristovi, že ti odpustí 
hriechy a urobí ťa Božími dieťaťom. Ak si v Božej rodine, môžeš sa spoliehať na Jeho sľub, že ti dá všetko, 
čo potrebuješ. Pamätaj Rímskym 8, 32: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, 
ako by nám nedaroval s Ním všetko?” 
 
Úloha na doma: Rozdeľte hárky papiera na sedem častí. (podľa predlohy na str. 28.) 

Povzbuď deti, ktoré si denne čítajú Bibliu, aby vyhľadávali Božie sľuby ohľadom potrieb, napr.: 
Matúš 6, 30 - Boh sľubuje, že zaodeje svoje deti. 

Deti nech si vypíšu každý sľub, ktorý nájdu a nech zaň ďakujú Bohu. 
Na budúcej hodine prediskutujte niekoľko zo sľubov, ktoré deti našli. 

 
ŠTÚDIUM PRÍPADU 1 

Ráchel žije v malej dedine v Etiópii. Potrebuje tie isté veci ako vy: šaty, jedlo, vodu, výchovu. 
Ráchelini rodičia milujú Pána Ježiša a rozprávajú jej o Ňom. Ráchel verí Pánu Ježišovi ako svojmu Pánovi a 
Spasiteľovi. 

Ráchel má veľa súrodencov. Jej rodina je veľmi chudobná. Ako im Boh môže dať, čo potrebujú? 
1. Akých ľudí môže Boh použiť, aby pomohli Ráchel a jej rodine? (Misionárov.)  
2. Ako môžu misionári pomôcť? (Učiť ľudí lepšiemu poľnohospodárstvu, postaviť a prevádzkovať školy, 

robiť zdravotné a hygienické programy.) 
3. Ako môže Boh prostredníctvom teba podporiť misionárov? (Modlitby, dary.) 
 
ŠTÚDIUM PRÍPADU 2 

Janko žije so svojou mamou. Jeho otec zomrel. Jeho mama sa musí snažiť, aby svojou prácou uživila 
Janka a jeho sestru. Miluje Pána Ježiša a povedala Jankovi, že majú byť Pánovi vďační za to, že ona má 
robotu. Nedávno Janko poprosil Pána Ježiša, aby sa stal jeho Spasiteľom a Pánom. Skutočne sa snaží žiť tak, 
ako sa to páči Bohu. No je to čoraz ťažšie. 
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Jankova škola zorganizovala lyžiarsky tábor. Väčšina jeho priateľov tam pôjde a Janko by chcel ísť 
tiež. Keď však poprosil mamu, povedala mu, že by to priveľa stálo a nemôžu si to dovoliť. 

„Tak veľmi sme dôverovali, že Boh sa postará o naše potreby!” povedal Janko. Odvtedy bol mrzutý. 
1. Sľubuje Boh, že nám dá všetko, čo chceme? 
2. Povedali by ste, že lyžiarsky tábor je potreba, alebo prianie? 
3. Čo je nesprávne na Jankovom postoji? 
4. Čo má Janko urobiť, aby si vyriešil svoje veci so svojou mamou i s Bohom? 
5. Čo môže Janko urobiť, aby mohol na budúci rok ísť do tábora? (Napr. šetriť si narodeninové a vianočné 

peniaze, zarobiť si napr. kosením trávy a podobne.) 
 
OTÁZKY  NA  ZOPAKOVANIE  6.  LEKCIE 

1. Prečo ľud v Máre nariekal? (Voda bola horká.) 
2. Čo mali Izraelci robiť miesto reptania? (Veriť Bohu.) 
3. Čo urobil Mojžiš, keď Izraelci reptali? (Modlil sa.) 
4. Čo Boh odpovedal na Mojžišovu modlitbu? („Hoď do vody drevo.”) 
5. Čo hovorí Rímskym 8, 32? („Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by 

nám nedaroval s Ním všetko?”) 
6. Čo potrebujeme najviac? (Vysporiadať sa s hriechom.) 
7. Ako Boh vyriešil túto potrebu? (Poslal svojho jediného Syna, aby vzal na seba náš trest a zomrel 

miesto nás.) 
8. Čo robili Izraelci, keď na púšti nemali jedlo? (Reptali proti Mojžišovi.) 
9. Ako sa Boh staral o nich? (Večer im zoslal prepelice, ráno mannu.) 

10. Ak nás Boh tak veľmi miloval, že dal svojho Syna za nás, čo podľa Rímskym 8, 32 môžeme veriť, že 
nám dá? (Dá nám všetko, čo potrebujeme.) 

11. Aký je rozdiel medzi tým, čo potrebujeme a tým, čo chceme? 
12. Ak si kresťan, čo máš robiť, keď niečo potrebuješ? (Veriť Bohu, že ti to zabezpečí.) 
 
Nápady na zopakovanie: Vystrihni dvanásť obrázkov znázorňujúcich niekoľko potrieb, ktoré môžeme 
veriť, že nám Pán zabezpečí. Keď dieťa zodpovie otázku, vyberie si obrázok a pripevní ho na tabuľu. 
Príklady kresieb: 
- jedlo - Biblia  
- voda - zbor 
- šaty - nemocnica 
- domov - lekári 
- priatelia - sestričky 
- rodičia - slnko/dážď 
 
 
Tabuľka k úlohe na doma 
 

Nedeľa   
Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
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