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ÚVOD
Učenie biblických právd
Ak by sme deťom len rozprávali biblické príbehy, rýchlo by sme sa zbavili našej
zodpovednosti. Hlavné je, aby sa deti naučili pravdy, kvôli ktorým boli tieto príbehy zapísané
a potom ich môžeme viesť o krok ďalej a ukázať im, čo táto pravda znamená pre ich životy.
Samozrejme, do jednej lekcie nemôžeme zahrnúť všetko vyučovanie, ktoré poskytuje príbeh, takže
v každej z týchto lekcií bola vybratá jedna ústredná pravda. Vyučovaním ústrednej pravdy je
popretkávané rozprávanie. Oddiely s vyučovaním sú označené ÚP, to ti pomôže pri príprave. Sú
tiež označené v pláne lekcie. Všimni si, že ústredné pravdy sú označené aj písmenami N a S, aby
bolo vidno, pre ktorú skupinu detí je pravda aplikovaná - nespasené alebo spasené. To je tiež jasné
z textu, keď je použité spojenie ako: „Ak neveríš Pánu Ježišovi, že odpustil tvoj hriech...“, alebo:
„Ak si kresťan...“. Aplikácia pravdy je vyznačená tučnými písmenami. Možno budeš cítiť, že je
nutné prispôsobiť aplikácie tak, aby boli vhodnejšie pre deti, ktoré vyučuješ. Dôležité je, že Božie
Slovo je aplikované do ich životov.
Dať sa deťom k dispozícii (DDD)
Keď predkladáš posolstvo evanjelia, budú tam deti, ktoré budú samostatne reagovať. Môžu
alebo nemusia ti na druhý deň povedať, že uverili v Pána Ježiša ako Spasiteľa. Budú tam ale iní,
ktorí budú potrebovať pomoc. Môžu mať otázky, môžu potrebovať pomoc alebo povzbudenie, aby
vedeli, čo povedať. Ak vyučuješ aj spasené deti, môžu byť chvíle, keď sa môžu dostať do ťažkej
situácie, môžu potrebovať objasniť, ako aplikovať konkrétnu lekciu vo svojich životoch; môžu
nájsť samých seba v situácii, keď nevedia, čo im Biblia radí; môžu sa chcieť podeliť o ťažkosť,
takže sa za nich môžeš modliť, zvlášť, ak si jediný kresťan, ktorý ich podporuje. Preto je dôležité,
aby deti vedeli, kedy a kam ísť, keď chcú s tebou hovoriť. Je tiež dôležité, aby si nepomýlili to, že
majú prísť k Pánu Ježišovi s príchodom k tebe.
V každom prípade nemôžeš byť k dispozícii v tom istom čase, keď pozývaš k prijatiu
evanjelia, aby deti nemali dojem, že nemôžu prísť ku Kristu inak, len keď prídu za tebou, alebo
spasené budú len tým, keď sa s tebou porozprávajú.
Príklad „DDD“ pre nespasené deti (DDD – Dať sa deťom k dispozícii)
„Naozaj chceš žiť pre Pána Ježiša, ale nevieš, ako máš k Nemu prísť? Rád ti to vysvetlím
pomocou Biblie; príď za mnou. Keď sa stretnutie skončí, budem stáť pri tomto strome. Zapamätaj
si, že ja ťa nemôžem zbaviť tvojho hriechu. Len Pán Ježiš to môže urobiť, ale ja ti rád pomôžem,
aby si pochopil, ako k Nemu môžeš prísť. Len príď a sadni si ku mne pod strom.“
Príklad „DDD“ pre spasené deti
„Ak si uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a ešte si mi o tom nepovedal, prosím, daj
mi o tom vedieť. Keď sa stretnutie skončí, budem stáť pri klavíri. Ak si uveril v Pána Ježiša ako

2

svojho Pána a Spasiteľa, chcel by som o tom vedieť, aby som sa za teba mohol modliť a možno ti aj
pomôcť.“
Verše na zapamätanie
Pre každú lekciu je doporučený verš z Písma, ktorý sa deti majú naučiť. Ak vyučuješ lekcie
ako sériu lekcií 6 týždňov, možno bude vhodnejšie, keď vyberieš 2 alebo 3 verše, ktoré naučíš
dobre, aby si ich deti zapamätali. Ak skúsiš vyučovať všetkých šesť, v skutočnosti deti nebudú
vedieť poriadne ani jeden z nich.
Opakovacie otázky
Opakovacie otázky sú pripravené. Ak sa opakovanie vedie správne, môže byť ideálnou
príležitosťou na posilnenie toho, čo si vyučoval a pre deti je to zábavné. Často v ich znalostiach
objavíš medzery alebo niečo, čo zle pochopili a ty to môžeš opraviť.
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1. LEKCIA
BOH HOVORÍ NA SÍNAJI
Návrhy pre učiteľa.
1. Úvod prispôsob vašej situácii. Môžeš hovoriť o prezidentovi alebo o premiérovi atď.
2. Priprav sa na povzbudenie detí, aby si sami čítali Bibliu. Môžeš pripraviť jednoduché pomôcky
na čítanie Biblie. Môžeš zaobstarať časti Písma pre tých, ktorí nemajú Bibliu. Povzbuď deti, aby
povedali, čo sa naučili z Božieho Slova. Napríklad, ak ste spievali pieseň „Viera znamená
dôverovať, že Boh urobí to, čo povedal“, opýtaj sa, či niekto našiel pri štúdiu Biblie doma
nejaké zasľúbenie od Boha. Týmto prirodzeným úvodom zistíš, čo sa deti naučili.

Písmo:

2. Mojžišova 17, 1 - 7
2. Mojžišova 19, 1 - 20, 26

ÚP:

Boh hovorí.

Aplikácia:

N: Dávaj pozor, čo hovorí Boh. Obráť sa k Pánu Ježišovi Kristovi.
S: Dávaj pozor na Božie Slovo. Počúvaj, čo Ti hovorí a poslúchaj ho.

Úvod:
Kráľovná sa rozpráva so Sárou.
Sled udalostí: Izraelský národ čaká na Kráľa kráľov, ktorý k nemu bude hovoriť.
ÚPN
Izraelský národ táborí v Refidíme.
Ľudia sa sťažujú, pretože nemajú vodu.
Boh sa postaral o svoj ľud.
ÚPNS
Izraelský národ prichádza táboriť k Sínaju.
Boh hovorí k Mojžišovi na hore Sínaj.
Mojžiš prináša Božie slová ľuďom.
ÚPNS
Izraelský národ sa pripravuje, aby k nemu mohol Boh hovoriť pri hore Sínaj.
Vyvrcholenie: Boh hovorí.
ÚPNS
Záver:
„Pane, ďakujem Ti, že ku mne hovoríš cez svoje Slovo, Bibliu. Pomôž mi
poslúchať.“ Zapamätaj si, že Božie Slovo je pravda.
Verš na zapamätanie:

Ján 17, 17b: „Tvoje slovo je pravda.“

Názorné pomôcky: Figúrky ML1-16. Flanelové pozadie s horou Sínaj v pozadí, prídavné flanely
- skala, voda a oblak.

LEKCIA:
Simonka sa pretlačila do prvého radu. Bola najmenšia z triedy, takže to nikomu
neprekážalo.
Bolo to prekrásne. Ich mesto navštívila kráľovná a všetci zo Simonkinej školy sa išli
pozrieť, ako bude otvárať novú budovu.
„Dúfam, že nám bude kývať!“ Simonka bola taká vzrušená. Často videla kráľovnú
v televízii, ale teraz bola práve v ich meste. Keď prišiel kráľovský automobil a kráľovná vystúpila,
ozvalo sa veľké volanie na slávu. Kráľovná sa pozerala na Simonku a jej priateľov. Zakývala im?
Nie! Kráčala okolo nich - Simonka tomu nemohla uveriť - a keď sa kráľovná zastavila pri Simonke
a hovorila s ňou, bolo to ako sen!
V ďalších dňoch bola Simonka v centre pozornosti. Robila rozhovor v miestnom rádiu,
jej fotografia bola v novinách a každý chcel vedieť: „Čo ti povedala kráľovná?“ Pre Simonku to
bola skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudne.
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Izraelský národ čakal kráľa, ktorý príde a bude hovoriť k nim. Nie kráľa krajiny alebo
ríše, ale Kráľa, ktorý vládne nad všetkými kráľmi, kráľovnami, prezidentmi a vládcami - Pána
Boha.
Namiesto zvukov áut alebo vrtuľníkov boli tam hromy a blesky. Od strmých útesov hory
sa hlasito ozýval zvuk trúby. Izraelci boli vystrašení.
(Umiestni figúrky ML2-4, Izraelci.)
Bol to Boh, ktorý prinútil faraóna, kráľa Egypta, aby ich pustil na slobodu. Bol to Boh,
ktorý otvoril Červené more, aby mohli prejsť po suchej zemi. Ten, ktorý bol silnejší ako ktokoľvek
iný, chystal sa hovoriť k nim. Mali dôvod obávať sa.
ÚPN Dnes Boh hovorí cez svoje Slovo, Bibliu. Boh sa nezmenil. Jeho sila sa nezmenšila, aj keď
veľa ľudí nedbá na to, čo povedal. Neboja sa. Namiesto toho si robia z Boha žarty, Jeho
meno používajú ako nadávku, hovoria, že Biblia je staromódna a nepatrí do ich životov! Si
taký ako oni?
DDD Alebo chceš vedieť, čo ti Boh hovorí, ale je tu toľko vecí, ktorým nerozumieš? Po skončení
Klubu Dobrej zvesti budem vpredu. Môžeš prísť so svojimi otázkami a ja skúsim odpovedať
na ne z Biblie.
Keď Izraelci odišli z Egypta, Boh ich viedol cez púšť zázračným oblakom. Cez deň to
bol oblak a v noci ohnivý stĺp.
Keď išli púšťou, Boh sa staral o všetko, čo potrebovali. Odkiaľ mali potravu? A čo
voda? (Dovoľ deťom odpovedať.)
(Pridaj figúrku ML1 - Mojžiš.)
Keď táborili v Refidíme, ľudia boli smädní. Nebola tam žiadna voda, tak čo urobia?
„Vyviedol si nás z Egypta, aby si nás umoril smädom?“ sťažovali sa.
Mojžiš volal k Bohu: „Čo mám robiť s týmito ľuďmi? Sú pripravení ukameňovať ma
k smrti.“
(Nová scéna, umiestni figúrky ML5 - Mojžiš a ML3 - Izraelci a skala.)
Boh odpovedal: „Choď ku skale, ktorá sa volá Chóreb a ja budem s tebou. Udri do skaly svojou
palicou. Zo skaly potečie voda, aby sa ľudia mohli napiť.“
(Pridaj vodu.)
Keď Mojžiš poslúchol Boha, zo skaly začala veľkým prúdom vytekať voda! Ľudia mali
toľko vody, koľko potrebovali.
Predstav si, koľko potravy a vody potrebovali dva milióny ľudí! Boh ich nikdy
nesklamal tým, že by sa o nich nepostaral, aj keď oni Mu často nedôverovali. A teraz sa ten Boh,
ktorý sa o týchto ľudí tak dobre staral, chystal prehovoriť k nim.
ÚPSN Uvedomuješ si, že všetky dobré veci, ktoré v živote dostávaš, sú od Boha? Môžeš pochopiť,
ako veľmi Bohu záleží na tebe, keď dal svojho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista, aby za
teba zomrel? Určite chceš počuť, čo ti hovorí. Určite Ho chceš poslúchať.
Izraelci čakali, aby mohli počuť, čo im bude Boh hovoriť. Táborili v najdlhšej a najširšej
časti údolia v púšti a pred nimi bol vrch Sínaj, najvyšší vrch zo všetkých vrchov v púšti.
(Umiestni figúrky ML1-4 - Mojžiš a ľudia na vrchu Sínaj.)
Mojžišova myseľ musela byť plná spomienok na vrch Sínaj. (Zameraj sa na to, aby ti
deti odpovedali.)
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Spomínate si, čo sa stalo pri vrchu, keď sa Mojžiš staral o ovce svojho svokra?
(Povzbuď deti, aby odpovedali.) (Boh hovoril k nemu v horiacom kríku.)
(Zameň figúrku ML1 za ML6 - Mojžiš.)
Prečítajme si, aké zasľúbenie dal vtedy Boh Mojžišovi (2. Mojžišova 3, 12): „...Keď
vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.“ Presne to sa stalo. Izraelci sa utáborili
naproti vrchu Sínaj a Mojžiš vystúpil na vrch. Boh zavolal na neho z vrchu: „Povedz ľuďom: Sami
ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás vyviedol z Egypta. Poslúchajte ma a budete
mojím ľudom.“
(Vymeň figúrku ML6 za ML1.)
Mojžiš odovzdal vodcom a všetkým ľuďom posolstvo o tom, že majú poslúchať Boha.
Oni odpovedali: „Budeme robiť všetko, čo Boh povedal.“ Mojžiš sa potom vrátil na horu a povedal
Bohu, čo ľudia hovorili. Boh mu povedal: „O tri dni prídem k tebe na vrch Sínaj v hustom oblaku.
Ľudia budú počuť, čo ti poviem a tak ti budú veriť. Vrch ohraď, aby ľudia nemohli prejsť a uvidieť
ma.“ Tak izraelský ľud čakal. Čo im asi prebiehalo v mysliach? (Diskutujte.) Strach? Údiv?
Vzrušenie? Ak by si tam bol ty, ako by si sa asi cítil? (Diskutujte.)
ÚPSN Myslíš si, že dnes Boh už nehovorí k ľuďom? Možno nie takým spôsobom, ako hovoril
k Mojžišovi a k izraelskému ľudu, ale všetko, čo počuli, bolo zaznamenané do Biblie. Biblia
je niečo viac, ako len historická kniha, je to živé a večné Božie Slovo. Tieto slová sú dnes
pre teba. Boh sa nezmenil. Hovorí ku mne a k tebe cez svoje napísané Slovo.
Počas troch dní ľudia čakali, príchod Boha na vrch Sínaj a pripravovali sa tak, ako im Boh
prikázal.
ÚPSN Si pripravený, aby Boh mohol hovoriť s tebou? Keď si sám čítaš Božie Slovo, alebo keď
počúvaš niekoho, keď ťa vyučuje z Biblie, hovoríš si vo svojom srdci: „Pane, prosím, ukáž
mi, čo mi má povedať tvoje Slovo“? Hovoríš: „Ľutujem, že som urobil veci, ktoré sa Ti
nepáčili“? Myslíš si: „Pane, nemôžem uveriť, že Ty, ktorý si taký veľký, hovoríš ku mne,
ale chcem počúvať a poslúchať“?
Čo ti Boh povie zo svojho Slova? Ak nie si kresťan, objavíš v Biblii, ako môžeš prísť
k Pánu Ježišovi Kristovi a vďaka Jeho smrti a vzkrieseniu môžeš nájsť odpustenie a nový život. Ak
si kresťan, Boh bude hovoriť k tebe cez svoje Slovo, bude ti ukazovať, ako máš žiť, aby sa Mu to
páčilo a bude ťa viesť životom.
Čo sa chystal Boh povedať izraelskému ľudu?
(Pridaj oblak.)
Vrch Sínaj bol zahalený dymom, pretože Boh zostúpil naň v ohni. Celý vrch sa prudko
triasol. Zvuk trúby bol stále hlasnejší!
Počúvajte Božie Slová...
(Čítaj pomaly a zreteľne Prikázania. Zatiaľ ich nekomentuj.)
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
2. Neurobíš si žiadnu vyrezávanú podobu.
3. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha nadarmo.
4. Pamätaj na sviatočný deň, aby si ho svätil.
5. Cti svojho otca a svoju matku.
6. Nezabiješ
7. Nescudzoložíš.
8. Nepokradneš.
9. Nevyslovíš krivé svedectvo.
10. Nebudeš chamtivý.
(Keď hovoríš jednotlivé prikázania, pridávaj figúrky ML7-16.)
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Boh hovoril. Jeho ľud počul Jeho zákon.
Boh hovoril v minulosti niekedy priamo k ľuďom (tak ako na vrchu Sínaj), ale častejšie cez ľudí,
ktorých si vybral, ako Mojžiša. Všetko, čo povedal, je pre teba v Jeho Slove, v Biblii.
ÚPSN Myslíš si, že niektorí z Izraelcov zostali v ten deň vo svojich stanoch a mysleli si: „Nebudem
sa dnes unúvať počúvaním, čo Boh bude hovoriť - možno inokedy.“? Samozrejme nie, to sa
nikto neodvážil!
Boh hovorí. Počul si Jeho slová. Čo budeš robiť? Ak si kresťan, modlím sa, aby si
povedal: „Pane, ďakujem Ti za to, že hovoríš ku mne cez svoje Slovo, Bibliu. Pomôž mi
poslúchať.“
Ak nie si kresťan, môžeš povedať: „Pane, ďakujem Ti, že ku mne hovoríš a ukazuješ mi potrebu
Pána Ježiša ako môjho Spasiteľa. Dnes chcem prísť k Nemu.“
Zapamätaj si: Božie Slovo je pravda. (Ján 17, 17b)
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 1. LEKCIU:
1. Prečo máš dávať pozor na to, čo Boh hovorí? (Boh nás stvoril; je všemocný; má nás rád.)
2. Uveď dva príklady v čom mohli Izraelci vidieť Božiu moc, keď putovali púšťou? (Stĺp dymu
a ohňa; otvorenie Červeného mora atď.)
3. Ako Boh ukázal svojmu ľudu, že sa stará o nich? (Postaral sa o potravu a vodu.)
4. Kam Boh sľúbil prísť hovoriť k izraelskému ľudu? (Na vrch Sínaj.)
5. V čom ľudia videli na vrchu Božiu moc? (Boh hovoril k nim z ohňa a dymu, ktorý videli na
vrchu.)
6. Čo Boh povedal Izraelcom? (Dal im Desať prikázaní.)
7. Kde môžeme nájsť, čo nám chce Boh povedať? (V Biblii.)
8. Ako vznikla Biblia? (Boh hovoril k ľuďom ako napríklad Mojžiš a povedal im, čo majú
zapísať.)
9. Koľko z Biblie je pravda? (Všetko.)
10. Prečo by si sa mal zaoberať knihou, ktorá bola napísaná tak dávno? (Boh sa nemení.)
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2. LEKCIA
MODLÁRSTVO ĽUDU
Písmo:

2. Mojžišova 24, 12 - 18
2. Mojžišova 31, 18
2. Mojžišova 32
2. Mojžišova 34

ÚP:

Všetci neposlúchli Božie Slovo.

Aplikácia:

N: Za svoj hriech si zaslúžiš trest. Musíš sa obrátiť k Pánu Ježišovi Kristovi, aby si
bol zachránený.
S: Boh musí byť v tvojom živote na prvom mieste.

Úvod:
„Všemocný Boh hovoril na vrchu Sínaj k izraelskému ľudu.“
Sled udalostí: Boh volá Mojžiša na vrch prevziať kamenné dosky.
ÚPSN
Mojžiš trávi na vrchu s Bohom štyridsať dní a nocí.
Ľudia čakajú Mojžišov návrat. Chcú, aby im Áron urobil boha. ÚPSN
Áron robí zlaté teľa.
ÚPN
„Pozrite! Toto je váš boh, ktorý vás vyviedol z Egypta.“ ÚPN
Áron stavia oltár.
ÚPS
Boh povedal Mojžišovi, čo sa stalo v tábore Izraelcov a hovorí mu, že zničí ľud.
ÚPN
Mojžiš prosí za Izraelcov.
ÚPN
Mojžiš sa vracia do tábora.
Mojžiš rozbíja kamenné dosky.
Vyvrcholenie: Mojžiš konfrontuje Árona.
ÚPN
Záver:
Národ je zachránený, ale mnohí zomreli. „Všetci zhrešili...“ „Odplata za hriech je
smrť...“ Čo budeš robiť?
Verš na zapamätanie: Rímskym 3, 23: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“
Názorné pomôcky: Desať prikázaní (figúrky ML7-16), figúrky ML2-3, ML6, ML17, ML19-26
a ML28, flanelové pozadie s vrchom Sínaj, oblak.

LEKCIA:
Všemocný Boh hovoril na vrchu Sínaj k izraelskému ľudu. Aký to bol zážitok! Aké
hrozné a zároveň nádherné muselo byť, počuť Boží hlas. Teraz Boh povedal Mojžišovi: „Poď hore
na vrch a dám ti dve kamenné dosky, na ktoré som napísal Desať prikázaní. Môžeš ich použiť na
vyučovanie ľudí.“ Kto z vás si pamätá tieto prikázania?
(Keď deti odpovedajú, umiestňuj Prikázania - figúrky ML7-16.)
ÚPSN Boh dal tieto Prikázania izraelskému ľudu. Dnes ich Boh dáva tebe. Pamätaj si, Boh sa
nemení, Jeho požiadavky sú stále rovnaké. Nikdy nebudú zastaralé alebo neaktuálne.
Mojžiš a jeho pomocník Józua išli na vrch. Józua čakal a Mojžiš stúpal hore.
(Odstráň Prikázania. Pridaj oblak. Pohni figúrkami ML6 a ML19 – Mojžiša a Józuu posuň vyššie
a potom ich odstráň.)
Šesť dní zakrýval vrch oblak. Siedmy deň Izraelci uvideli oblak, ktorý vyzeral, ako keby
v ňom horel oheň. Zrazu z oblaku zavolal k Mojžišovi Boh!
Mojžiš bol s Bohom štyridsať dní a nocí. Aké zvláštne muselo to byť pre Mojžiša! Počas
tohto času Boh dával Mojžišovi pokyny na stavbu zvláštneho chrámu, ktorý sa volal svätostánok.
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Prv než Mojžiš opustil vrch, Boh mu dal dve veľké kamenné dosky, na ktoré napísal
Desať prikázaní. Biblia nám hovorí, že „boli napísané Božím prstom“ (2. Mojžišova 31, 18).
Čo sa stalo v tábore Izraelcov, keď bol Mojžiš na vrchu? Deň za dňom ľudia čakali na
Mojžiša, ale ten sa stále nevracal. Ľudia uvažovali: „Čo, ak Mojžiš na vrchu zomrel?“
(Umiestni figúrky ML2 a ML3 - Izraelci.)
Boli to tí istí ľudia, ktorí mali skúsenosti s veľkou Božou mocou a Jeho láskou. Pán Boh
skutočne hovoril k nim a predsa išli za Áronom. Počúvaj, čo povedali:
(Pridaj figúrku ML20 - Áron.)
Čítaj 2. Mojžišova 32, 1. „...Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami; lebo nevieme, čo sa
stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny.“
Ako rýchlo zabudli na príkazy, ktoré im povedal sám Boh! Čo hovorí prvé prikázanie?
(„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“) Ako pokračujú prikázania? („Neurobíš si žiadnu
vyrezávanú podobu.“) Chystali sa porušiť Boží zákon. Vieš, ako tomu hovorí Biblia? (Hriech.)
ÚPSN Hovoríš si: „Ako to mohli urobiť“? Pozri sa pozorne na Prikázania. Čo hovorí šieste?
„Nezabiješ.“ Vieš, že podľa slov Pána Ježiša ak niekoho nenávidíš v srdci, porušil si šieste
Prikázanie a zhrešil si. Stalo sa ti to?
Čo hovorí deviate Prikázanie? „Nevyslovíš krivé svedectvo.“ To znamená neklamať.
Mamka volá na Janka: „Ponáhľaj sa, Janko, nech neprídeš neskoro do školy.“ „Už idem,
mamka, budem tam za minútku.“ Bola to pravda? Nie! Janko bol ešte zavŕtaný v posteli. Trvalo mu
15 minút, kým prišiel na raňajky. „Janko, máš hotové domáce úlohy?“ „Bez problémov, mamka,
všetko mám hotové,“ odpovedá Janko. Neboli hotové! Janko sa chystal, že si ich v autobuse cestou
do školy odpíše od kamarátov.
DDD Poznáš niekoho, kto porušuje Božie prikázania ako aj Janko? Si to ty? Myslíš si: „Áno, ale
ja nechcem byť taký, chcem sa zmeniť! Čo mám robiť?“ Pozorne počúvaj biblickú lekciu.
Ak budeš mať po skončení otázky, príď za mnou a budeme sa rozprávať. Po skončení Klubu
si sadni dopredu a ja budem vedieť, že sa chceš so mnou rozprávať. Ukážem ti z Biblie, ako
sa môžeš odvrátiť od svojho hriechu k Pánu Ježišovi Kristovi. Keď každý z vás pozorne
a čestne rozmýšľa o Desiatich prikázaniach, vidí, že zlyhal v dodržiavaní mnohých z nich.
V skutočnosti nám Biblia v Rímskym 3, 23 hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej.“ Každý neposlúchol Boží zákon tak, ako izraelský ľud.
Áron určite mal ľuďom povedať, že ich plán je veľmi zlý a je proti Božiemu Slovu.
Áron povedal: „Zoberte zlaté náušnice a prineste mi ich.“
(Zameň figúrku ML20 za ML21 – Áron.)
Čo sa chystal urobiť? Roztavil zlato a rydlom vytvaroval z neho sochu zlatého teľaťa!
(Pridaj figúrky ML22-23 – zlatá socha.)
Árona si Boh vybral, aby pomohol Mojžišovi viesť Izraelcov von z Egypta do zeme,
ktorú im Boh zasľúbil. Jeho prácou bolo ukazovať ľuďom, čo Boh chce od nich a on im teraz
pomáhal neposlúchať Boha!
ÚPSN Čo Biblia hovorí v Rímskym 3, 23: „Všetci totiž zhrešili...“ To sa týka aj kazateľov,
učiteľov, vedúcich..., všetci sú vinní tým, že neposlúchali Božie Slovo.
Je len Jeden, kto žil na tejto zemi a vždy poslúchal Božie slová. Kto to bol?
Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný vo všetkom ako aj my, ale nikdy neupadol do pokušenia.
Nikdy sa nestalo, že neposlúchol Božie Slovo. Nemal žiadny hriech na rozdiel od teba, mňa a
Árona, ktorý počúval Izraelcov namiesto toho, aby poslúchal Božie Slovo.
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Ľudia sa tešili zo zlatého teľaťa, ktoré im urobil. „Pozrite! Toto je náš boh, ktorý nás
vyviedol z Egypta!“ Ako sa mohli odvrátiť od jediného pravého Boha, ktorý otvoril Červené more,
každý deň im posielal mannu a dal im vodu zo skaly?
ÚPN Na miesto Boha dali kus zlata. Nikdy sa ti ani nesnívalo, aby si nazval zlaté teľa svojim
Bohom, ale som zvedavý, čo je v tvojom živote na mieste Boha? Sú to tvoji kamaráti? Je pre
teba dôležitejšie potešiť svojich kamarátov ako potešiť Boha? Boh hovorí: „Milujte Ma
celým svojím srdcom.“ Možno si dnes strávil veľa času rozmýšľaním o tvojom obľúbenom
futbalovom mužstve. Koľko času tráviš rozmýšľaním o Bohu? Ak dávaš ostatných na
miesto Boha, neposlúchaš Jeho zákon.
Keď Áron uvidel, ako ľudia oslavujú zlaté teľa, postavil pred sochou oltár. „Zajtra
budeme mať zvláštnu slávnosť na oslavu Boha.“ Čo tým Áron myslel? Myslel si, že môže
oslavovať zároveň zlaté teľa aj Boha! Ešte len pred niekoľkými týždňami im Boh povedal, že On je
žiarlivý Boh a že nemajú oslavovať iných bohov alebo urobiť si modly, ktorým by sa klaňali
a oslavovali ich.
(Pridaj figúrky ML17 a ML24 – oltár a baránok.)
Domnievam sa, že boli ako dnešní ľudia, ktorí hovoria, že sú kresťania, ale myslia si, že
Boh je spokojný, keď v nedeľu idú so kostola oslavovať Ho a to, čo robia v ostatnom čase,
nemá s Bohom nič do činenia! Myslíš si to isté? Chlapci a dievčatá, ak veríte Pánu Ježišovi
ako svojmu Spasiteľovi, On musí byť na prvom mieste v každej časti vašich životov. Ak nie
je, porušuješ Jeho zákon, hrešíš proti Nemu. Potrebuješ povedať Pánovi, že je ti to ľúto
a poprosiť Ho o silu, dávať Mu prvé miesto vo všetkom.
Izraelci počúvali Árona, priniesli obete Bohu, sadli si jesť a potom robili všetky možné
hriešne veci.
Samozrejme Boh, ktorý vie o všetkom, vedel, čo ľudia urobili. Povedal Mojžišovi:
„Izraelci urobili vyrytú modlu z roztaveného zlata. Oslavujú zlaté teľa a obetujú mu obete.
Nazývajú sochu bohom, ktorý ich vyviedol z Egypta. Zničím ich a z teba a z tvojej rodiny urobím
veľký národ.“
ÚPS

ÚPN Niektorí chlapci a dievčatá si myslia, že nezáleží na tom, keď neposlúchajú Božie Slovo.
Hovoria: „Je staromódne. Čo sa stane, keď nebudeš poslúchať!“ Záleží na tom. Každý sa
bude zodpovedať Bohu a Boh hovorí, že keď Ho neposlúchame, hrešíme a zaslúžime si
smrť. Smrť znamená byť na veky odlúčený od Boha na mieste trestu, ktoré Biblia nazýva
Peklom.
Som si istý, že veľakrát mal Mojžiš plné zuby sťažností a reptania Izraelcov, ale aj tak
prosil za nich Boha: „Bože, prosím, neznič svoj ľud. Svojou veľkou mocou si ich vyviedol
z Egypta.“
Boh odpovedal na Mojžišovu modlitbu za ľud a nezničil ich.
ÚPN Keby Boh konal s nami tak, ako si zaslúžime, nemali by sme žiadnu nádej, pretože všetci
sme sa previnili hriechom proti Nemu. On však vo svojej úžasnej láske našiel spôsob, ako
nám môže byť odpustené. Jeho jediný Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý je bez hriechu, zobral na
seba trest, ktorý sme si zaslúžili za hriech. Vďaka Jeho smrti a zmŕtvychvstaniu môžeme
mať odpustenie. Ak si uvedomíš, že si porušil Božie zákony, že si zhrešil proti Nemu, ešte
dnes môže ti byť odpustené. Ak je ti to naozaj ľúto a nechceš mať s hriechom nič do činenia,
obráť sa k Pánu Ježišovi. On zobral tvoj trest na seba a ty musíš teraz veriť v Neho celým
srdcom.
Boh hovorí vo svojom Slove... (Čítaj Skutky 3,19.)
„Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy...“
Mojžiš zišiel z vrchu s Desiatimi prikázaniami.
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(Pridaj figúrky ML6 a ML19 – Mojžiš a Józua.)
Keď na spiatočnej ceste stretol Józuu, Józua povedal Mojžišovi: „Znie to, ako keby bola
vojna medzi ľuďmi.“ Mojžiš vedel, že to nie je vojna. Povedal: „To nie je pokrik víťazstva, ani hlas
kriku porážky; hlas veseliacich sa počujem.“ (2. Mojžišova 32, 18)
(Odstráň figúrky ML6, ML19 a ML21 – Mojžiš, Józua a Áron. Pridaj figúrky ML25 a ML26 –
Mojžiš a Józua.)
Keď prišli bližšie, Mojžiš uvidel ľudí tancovať okolo zlatého teľaťa. Mojžiš bol na nich
veľmi nahnevaný. Boh hovoril k nim, dal im svoje zákony a oni Ho neposlúchali, na Jeho miesto si
dali zlatú modlu! Mojžiš odhodil kamenné dosky na úpätí vrchu a tie sa rozbili na kameňoch.
Zobral teľa, ktoré urobili a spálil ho v ohni; potom ho rozdrvil na prach, vysypal do vody a dal ju
piť Izraelcom.
(Vymeň figúrku Mojžiša ML25 za ML1. Pridaj ML27 - rozbité dosky.)
Mojžiš povedal Áronovi: „Čo ti urobil tento ľud, že si priviedol naň taký veľký hriech?“
(Odstráň figúrky. Umiestni figúrky ML28 a ML20 - Mojžiš a Áron.)
Áron odpovedal: „Nehnevaj sa tak. Vieš, aký hriešny je tento ľud. Požiadali ma, aby
som im urobil bohov, ktorí ich budú viesť. Tak som im povedal, aby mi dali svoje zlato. Keď som
ho hodil do ohňa, vyšlo zlaté teľa!“ Klamstvá! Výhovorky! Neuvedomil si Áron, že Boh vie presne,
čo sa stalo?
ÚPN Ako Boh videl všetko, čo sa stalo v tábore Izraelcov, tak vidí všetko, čo robíš, počuje
všetko, čo hovoríš a vie, čo si myslíš.
Izraelci a Áron sa zľakli Mojžišovho hnevu. Oveľa strašnejšie je čeliť Božiemu hnevu, ak
pokračuješ vo svojich hriechoch a odmietaš cestu odpustenia.
Boh vo svojej milosti nezničil izraelský národ a dal Mojžišovi ďalšie dve kamenné
dosky so svojimi prikázaniami. Avšak pretože tak veľmi zhrešili, veľa Izraelcov bolo zabitých!
Božie Slovo hovorí: „Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23.) Božie Slovo hovorí:
„Lebo odmena za hriech je smrť...“ (Rímskym 6, 23.) To znamená byť navždy oddelený od Boha.
Boh vo svojej láske urobil cestu, ako môžeš uniknúť trestu, ktorý si zaslúžiš a nájsť odpustenie. Pán
Ježiš Kristus je tou cestou. On je tvojou jedinou nádejou. Čo urobíš?
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 2. LEKCIU:
1. - 10. Na každú kartičku v tvare kamenných dosiek napíš jedno z Prikázaní, vždy vynechaj jedno
kľúčové slovo. Deti majú doplniť chýbajúce slová.
Napr.:
Nebudeš mať iných _ _ _ _ _ okrem mňa.
11. Koľkí z nás sú vinní porušením Božích zákonov? (Všetci.)
12. Kto jediný nikdy nebol neposlušný voči Bohu? (Pán Ježiš.)
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3. LEKCIA
PRIESKUM NOVEJ ZEME
Poznámky pre učiteľa:
1. Túto lekciu vyučuj na začiatku hodiny Klubu Dobrej zvesti. Štúdium použi ku koncu programu.
Cieľom štúdia prípadu je posilniť vyučovanie a aplikáciu pre spasené deti.
2. Keď učíš verš na zapamätanie, nech deti vedia, že im môžeš poradiť. Môžeš povedať niečo ako:
„Je Boh tvojou spásou? Dúfaš v Neho? Je tu niečo, čo ti bráni, aby si nemohol prísť k Pánu
Ježišovi? Nevieš, čo máš robiť? Ak si myslíš, že by som ti mohol pomôcť, prosím, príď za
mnou po skončení Klubu a spoločne sa pozrieme, čo na to hovorí Biblia.“
3. Do programu Klubu Dobrej zvesti vlož chvíľku, kedy povzbudíš kresťanské deti povedať
svojim kamarátom v škole atď., že potrebujú veriť v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.
Môžu im k tomu pomôcť letáky, ktoré si môžu zobrať a rozdať svojim kamarátom. V DM je
k dispozícii celý rad pekných letákov s výborným obsahom.

Písmo:

4. Mojžišova 13 - 14
5. Mojžišova 1, 29 - 46

ÚP:

Musíš veriť v Pána.

Aplikácia:

N: Musíš veriť v Pána Ježiša Krista, aby ťa zachránil.
S: Musíš veriť v Pána, aby ťa posilnil a pomohol ti žiť kresťanským životom.

Úvod:
„Konečne Izraelci prišli na okraj zeme, ktorú im Pán sľúbil.“
Sled udalostí: Izraelci sa boja vstúpiť do Kanaánu.
ÚPSN
Vyslanie dvanástich vyzvedačov.
Vyzvedači strávili 40 dní v Kanaáne.
ÚPS
Dvanásti sa vracajú a nesú ovocie z Kanaánu. ÚPS
Správy z výzved. Rozdiel medzi Kálébom a Józuom a ostatnými desiatimi.
ÚPN
Izraelci sa búria.
ÚPS
Boh hovorí.
Mojžiš prosí za Izrael.
ÚPN
Vyvrcholenie:Boh ušetril národ, ale potrestal ich neveru.
ÚPN
Záver:
Izraelci sa pokúšajú vojsť do krajiny.
Verš na zapamätanie:

Izaiáš 12, 2a: „...Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa.“

Názorné pomôcky: Figúrky ML1-4, ML26 a ML29-37; svätostánok a oblak.

LEKCIA:
(Umiestni figúrky ML1-4 - Mojžiš a Izraelci.)
Konečne Izraelci prišli na okraj zeme, ktorú im Boh sľúbil. Pamätáš si slová, ktoré Boh
hovoril Mojžišovi z horiaceho kríka? (Čítaj 2. Mojžišovu 3, 8.) „...Zostúpil som, aby som ho vytrhol
z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny
oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov,
Chivijcov a Jebúsejcov.“
Počas mnohých mesiacov znášali drsné podmienky púšte a teraz bola pred nimi bohatá,
úrodná krajina, o ktorej Boh sľúbil, že bude ich. Ach, bol tu problém! Čo ľudia, ktorí už žili
v krajine - Kanaánci, Chetejci, Amorejci, Perizejci, Chivijci a Jebúsejci? Ak Izraelci pôjdu do tejto
krajiny, títo ľudia budú musieť odísť! Izraelci mohli naozaj dúfať v Boha, veriť, že môže urobiť
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a urobí, čo sľúbil. Doposiaľ sa v tom veľmi neosvedčili! Ako sklamali v dôverovaní Bohu? (Skús
z detí dostať odpovede.)
(Voda, potrava, keď bol Mojžiš na Sínaji; atď.)
ÚPSN Rozmýšľajme o našich životoch. Veríš Bohu tak, ako treba? Predovšetkým veríš v Pána
Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána tvojho života? Ak áno, žiješ každý deň vo viere,
že ti pomôže a bude ťa viesť? Veríš, že dokončí svoj dokonalý plán, ktorý má s tvojím
životom?
Aj keď Izraelci toľkokrát sklamali Boha neverou, On ich nikdy nesklamal. Predsa však
ani teraz nemali istotu, že ich bude viesť do tejto novej zeme! Boh povedal Mojžišovi, aby určil
mužov, ktorí pôjdu na výzvedy do tejto zeme. Bolo vybraných dvanásť mužov, z každého
izraelského kmeňa jeden.
(Pridaj figúrky ML26 a ML29-32 – vyzvedači.)
Ich úlohou bolo ísť a poobzerať si krajinu: aká je, akí sú v nej ľudia a priniesť naspäť
niečo z plodín zeme.
Dvanásť vyzvedačov cestovalo po zasľúbenej krajine štyridsať dní. Videli, že pôda je
naozaj dobrá, úroda a ovocie vyzerali úžasne. Videli veľa ľudí, ktorí tam bývali; títo ľudia mali
postavené veľké, opevnené mestá.
(Pridaj figúrky ML33–35 – ovocie.)
Predstav si, aké vzrušenie muselo byť v tábore Izraelcov, keď videli vracať sa
vyzvedačov späť a keď videli, čo mali so sebou! Boli tam figy, granátové jablká a vetva s tak
veľkým strapcom hrozna, že ho museli niesť na palici dvaja muži.
Boh sľúbil tak veľa svojmu ľudu, keď Mu budú veriť. Čo zasľúbil Boh tebe, ak Mu budeš
veriť? Nájdime si to v Jeho Slove, v Biblii.
(Môžeš použiť „cvičenie mečov“ - tento nápad prispôsob veku a schopnostiam skupiny, ktorú
vyučuješ.)
Skutky 10, 43
Odpustenie
Skutky 3, 19 - 20
Nový život
Ján 3, 16
Večný život
Ján 14, 26
Svätý Duch
Ján 14, 1 - 2
Nebo
ÚPS

Ak veríš, že Pán Ježiš je tvojím Spasiteľom, máš odpustenie hriechov. Vieš, že Boh
povedal, že ich zahodí preč a nikdy na ne nebude spomínať? Nie je nádherné, keď vieš, že Boh
Svätý Duch žije v tebe a ty máš teraz nový život, kde vládne Boh a nie Satan? Pomysli si, že
jedného dňa pôjdeš do Neba - to je Boží sľub.
Boh však nesľúbil, že byť kresťanom bude ľahké. V skutočnosti Biblia hovorí opak, že
Božie deti budú čeliť problémom a ťažkostiam ako Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi. Ak veríš
v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, musíš tiež veriť, že ti pomôže každý deň žiť pre Neho. Božie
deti nemôžu žiť pre Neho vo svojej vlastnej sile, musíš sa spoliehať na Božiu silu.
Izraelci mali zasľúbenie novej zeme, ale Boh im nesľúbil, že bude ľahké zabrať túto
zem. Nie, mali veriť v Jeho silu. Urobili to?
Predstav si vzrušenie na ich tvárach, keď počúvali, ako vyzvedači hovoria o Kanaáne,
kde rástlo toľko dobrej potravy. Myslím si, že výraz na ich tvári sa zmenil, keď počuli o veľkých
mestách, obklopených hradbami a o ľuďoch, ktorí sú veľmi silní!
„Budeme vedľa nich vyzerať ako kobylky!“ hovorili vyzvedači. Teraz jeden
z vyzvedačov, Káléb, povedal:
(Čítaj 4. Mojžišovu 13, 30.)
„Smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite premôžeme.“
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Józua, ďalší z dvanástich súhlasil, ale čo ostatných desať?
(Čítaj 4. Mojžišovu 13, 31.)
„Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my,“ povedali a ďalej
pokračovali v rozprávaní o veľkých nebezpečenstvách v kanaánskej zemi.
(Odstráň figúrky ML33-35 - ovocie.)
Aký bol rozdiel medzi Józuom a Kálébom a ostatnými vyzvedačmi?
ÚPSN Všetci vedeli, že mestá sú veľmi silné. Všetci si uvedomovali, že v tejto zemi žije veľa
divokých ľudí. Len Józua a Káléb boli ochotní veriť Bohu. Boh im povedal, že im krajinu dá
a oni vedeli, že pre Boha nie je nič priťažké.
Komu sa podobáš? Józuovi a Kálébovi alebo ostatným vyzvedačom? Možno si už veľa
rozmýšľal, čo by znamenalo stať sa kresťanom, ale čo tvoji kamaráti? Nechceš ich stratiť. Budú sa
chcieť ešte s tebou kamarátiť, keď budeš nasledovať Pána Ježiša Krista? Rozmýšľaš o ťažkostiach
života kresťana, ale viac ako čokoľvek iné potrebuješ vedieť, že tvoje hriechy sú odpustené a že si
pripravený pre Nebo. Si ochotný veriť Bohu ako Józua a Káléb?
Chceš dnes urobiť prvý krok? Povedz Pánu Ježišovi, že si uvedomuješ svoj hriech, že je
ti to naozaj ľúto a chceš v Neho veriť ako vo svojho Spasiteľa. Povedz Mu, že vieš, že môžeš veriť,
že On ti dá silu žiť pre Neho každý deň.
Na ktorú stranu sa prikloní izraelský ľud? Budú pripravení veriť ako Józua a Káléb,
alebo budú príliš vystrašení ako desiati vyzvedači na to, aby mohli ísť do zasľúbenej zeme?
Videli toľko dôkazov o Božej moci. Počuli Jeho hlas na vrchu Sínaj. Takže si mohli
uvedomiť, že Boh im môže dať túto krajinu.
Všetci ľudia v tábore sa sťažovali: „Prečo Boh chce, aby sme išli do Kanaánu?
Nepriatelia nás zabijú mečom! Vyberme si nového vodcu a vráťme sa naspäť do Egypta...“
ÚPS

Naspäť do Egypta, kde boli otrokmi!
Bol si v pokušení myslieť si, že ísť naspäť by bolo jednoduchšie? Urobil si krok viery
a veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána svojho života. Zistil si, že žiť pre Neho je veľmi
ťažké? Nemôžeš mať každý deň stíšenie kvôli svojmu bratovi alebo sestre? Si osamelý,
pretože kamaráti, ktorí sa s tebou hrávali v škole, ťa teraz už nechcú, lebo si kresťan?
Možno dokonca mamka a ocko si ťa doberajú, keď robíš chyby: „Mysleli sme si, že si
kresťan!“ hovoria stále znova.
Boh nikdy nesľúbil, že bude ľahké nasledovať Ho, ale sľúbil, že ťa nikdy nesklame. Ver
Bohu. Spomeň si, ako veľmi ťa miluje. Nedal svojho jediného Syna, aby zomrel za teba? Ver Mu,
že ti dá silu, aby si správne reagoval vo svojej rodine. Popros Ho, aby ti pomohol byť dobrým
svedkom. Ver Bohu, že ti dá v škole kamaráta, ktorý miluje Pána Ježiša.
Keď ťa Satan pokúša, aby si bol ako tých desať vyzvedačov, nepočúvaj ho. Nasleduj
príklad Józuu a Káléba. Tí povedali ľuďom: „Krajina, ktorú sme skúmali, je dobrá. Boh urobí to, čo
je pre nás najlepšie. Ak Boh chce, krajinu nám dá. Neobracajte sa proti Bohu! Nebojte sa. Boh nám
pomôže!“ Na znamenie pre neveriacich ľudí si Józua a Káléb roztrhli šaty.
Čo urobili Izraelci? Pohrozili Józuovi a Kálébovi, že ich ukameňujú. Potom k Mojžišovi
hovoril Boh.
(Zameň figúrku ML1 za ML36 - Mojžiš a Áron.) (Čítaj zo 4. Mojžišovej 14, 11 - 12.)
„Dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým
znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? Raním ho morom a vyhubím ho, teba však urobím
väčším a mocnejším národom, ako je on.“
To bolo už druhýkrát, keď Boh chcel zničiť Izraelcov. Čo sa stalo v poslednom prípade?
(Daj deťom príležitosť odpovedať.)
(Mojžiš prosil za nich.)
Znova Mojžiš prosil Boha, aby ľuďom odpustil.
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(Odstráň všetky figúrky. Pridaj figúrku ML37 – Mojžiš, svätostánok a oblak.)
„Ak zničíš svoj ľud, Egypťania sa o tom dopočujú a povedia: „Boh nebol schopný
voviesť ich do zeme, ktorú im sľúbil. Zabil ich na púšti. Ukáž svoju veľkú moc. Odpusť týmto
ľuďom, ako si im odpúšťal, keď opustili Egypt a až doteraz.“
Čo by sa stalo, keby Boh s Izraelcami nakladal, ako si zaslúžili? Nemali by žiadnu nádej.
ÚPN Čo však ty? Ak Boh bude s tebou nakladať, ako si zaslúžiš, nebudeš mať žiadnu nádej,
pretože to, čo si zaslúžiš, je trest za tvoju neposlušnosť.
Boh však vo svojej láske poslal svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý zobral
na seba tvoj trest, keď zomrel na kríži. Vďaka Kristovej smrti a zmŕtvychvstaniu od teba sa žiada
iba, aby si sa odvrátil od svojich hriechov a celým srdcom veril v Pána Ježiša.
Izraelci sklamali vo viere, ale Boh znovu odpovedal na Mojžišove prosby: (Čítaj 4.
Mojžišovu 14, 20.)
„Odpustil som podľa tvojich slov!“
Boh Izraelcov nezničil, ale pretože sklamali vo viere, veľa stratili!
(Odstráň svätostánok a oblak a figúrku ML37. Pridaj figúrky ML1-4 a ML29-32 – Mojžiš
a Izraelci.)
Boh povedal: „Pretože videli moju slávu a zázraky a predsa neposlúchali a pokúšali ma,
neuvidia kanaánsku krajinu. V Kanaáne budú žiť len Józua a Káléb. Ľudia budú žiť štyridsať rokov
na púšti. Všetci, ktorí majú viac ako dvanásť rokov a reptali proti mne, zomrú na púšti.“
ÚPN Čo sa ti stane, ak nebudeš veriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa? Možno budeš mať plno
kamarátov, v škole sa ti nebudú posmievať a môžeš si žiť tak, ako ti to vyhovuje. Čo stratíš?
Nebudeš mať odpustenie hriechov, Boh Svätý Duch nebude žiť v tebe, nebudeš mať nový
život a nikdy neprídeš do Neba.
Keď ľudia počuli Božie slová, boli smutní. Nasledujúci deň skoro ráno začali odchádzať
z tábora.
„Kam idete?“ pýtal sa Mojžiš.
„Vieme, že sme zhrešili. Ideme do Kanaánu,“ odpovedali. Nikdy sa nepoučia?
Mojžiš ich varoval: „Neposlúchli ste Boží príkaz. Boh nebude s vami. Prehráte bitku
s ľuďmi Kanaánu.“
Izraelci však išli na pohorie smerom ku Kanaánu. Amalekijci a Kanaánci, ktorí žili na
pohorí, zaútočili na nich a veľa ich bolo zabitých.
ÚPN Komu sa podobáš? Si ako desať vyzvedačov, bojíš sa vo svojom živote veriť Pánu Ježišovi?
Bojíš sa, že kresťanský život by mohol byť príliš ťažký?
Buď ako Káléb a Józua! Videli problémy, ale vedeli, že Boh je dostatočne mocný, aby
mohol konať.
Budeš veriť Pánu Ježišovi Kristovi, že ťa zachráni a dá ti silu čeliť všetkým ťažkostiam,
ktoré ťa stretnú na tvojej ceste?
„...Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa.“ (Izaiáš 12, 2a)
Štúdium prípadu
(Pozri poznámky pre učiteľov na strane 12.)
Julka uverila v Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána jej života. Jej učiteľ v Klube
Dobrej zvesti bol nadšený a naozaj Julke pomáhal, dával jej poznámky, čo má čítať v Biblii
a povzbudzoval ju, aby hovorila ostatným, že je kresťankou.
Julka o tom začala rozprávať svojim kamarátom v škole a bolo to krásne. Skutočne
objavila, že jeden z nich je kresťanom, ale bál sa povedať to niekomu.
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Na krúžok náboženstva v škole, prišli dve dievčatá. Bolo dobré stretnúť sa s inými
kresťanmi a učiť sa z Biblie.
Raz sa učiteľ opýtal Julky, či chodí do nejakej cirkvi. Keď povedala, že nie, učiteľ ju
pozval do tej, ktorú navštevoval on.
Julka chcela ísť, ale bála sa. Potrebovala povolenie od svojich rodičov a už dávno im
mala povedať, že je kresťankou!
Mamka a ocko nemali čas na Boha. Neochotne dovolili Julke, aby išla na krúžok
náboženstva v škole a varovali ju: „Nesmieš brať náboženstvo tak vážne!“
Čo teraz povedia? Zakážu jej ísť do Klubu Dobrej zvesti? A čo náboženstvo v škole? Čo
jej kresťanskí priatelia? Julka sa bála!
(Diskutuj s deťmi. Skús od nich dostať tieto odpovede:
1. Potrebuje sa modliť za svojich rodičov.
2. Nezabúdať, že Boh má nad všetkým kontrolu a nič pre Neho nie je ťažké.
3. Veriť Bohu, že jej dá odvahu hovoriť.
4. Ukazovať svojím životom, že miluje Pána.)

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 3. LEKCIU:
1. O akých veciach Boh hovoril Izraelcom, že ich budú mať v novej krajine? (Dostatok jedla –
ovocie, zelenina atď.)
2. Prečo Boh radil Mojžišovi vybrať vyzvedačov, ktorí pôjdu do kanaánskej krajiny? (Izraelci sa
báli vstúpiť do krajiny.)
3. Koľko vyzvedačov bolo vybraných? (Dvanásť.)
4. Čo priniesli vyzvedači naspäť z Kanaánu? (Figy, granátové jablká, hrozno.)
5. Čo povedali vyzvedači o mestách a ľuďoch v Kanaáne? (Veľké mestá, obklopené hradbami;
veľmi silní ľudia.)
6. Čo povedali Káléb a Józua? („Smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite
premôžeme.“)
7. Čo povedali ostatní desiati vyzvedači? („Nie sme schopní ísť proti ľuďom, pretože sú silnejší
ako my.“)
8. Prečo si boli Káléb a Józua takí istí? (Vedeli, že môžu veriť Pánovi.)
9. Koho počúvali Izraelci? (Desať vyzvedačov.)
10. Ako Boh potrestal Izrael za nedostatok viery v Neho? (Mali blúdiť štyridsať rokov v púšti.
Všetci, ktorí mali viac ako dvanásť rokov a reptali proti Bohu, mali zomrieť na púšti.)
11. Čo sa malo stať s Józuom a Kálébom? (Mali vstúpiť do zasľúbenej zeme.)
12. Čo hovorí Izaiáš 12, 2a? („...Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa.“)
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4. LEKCIA
MOJŽIŠ HREŠÍ PROTI BOHU
Poznámky pre učiteľa: Táto lekcia obsahuje veľa vyučovania pre spasené deti. Boh si to vo svojej
láske môže dobre použiť aj na presvedčenie nespasených detí, ale môžeš si pripraviť pre nich
špeciálne vyučovanie v inej časti programu Klubu Dobrej zvesti. Môžeš použiť piesne, v ktorých
jasne zaznie evanjelium.

Písmo:

4. Mojžišova 20

ÚP:

Dávaj pozor na nepriateľov.

Aplikácia:

S: Satan je nepriateľom všetkých Božích detí. Potrebuješ byť v strehu pred jeho
útokmi.

Úvod:
„Chodil si niekedy stále dokola?“
Sled udalostí: Boží ľud je zasa na tom istom mieste, kde bol pred štyridsiatimi rokmi. ÚPS
Nie je tu voda, ľudia sa sťažujú.
ÚPS
Mojžiš sa modlí. Boh mu dáva príkazy, čo má robiť.
ÚPS
Mojžiš zhromažďuje ľudí, hovorí k nim v hneve. ÚPS
Mojžiš udrel na skalu, neposlúchol Boha.
ÚPS
Boh vyviedol zo skaly vodu.
ÚPS
Vyvrcholenie:Boží trest pre Mojžiša a Árona.
Záver:
Buď na pozore. Zapamätaj si, že Pán Ježiš, ktorý v tebe prebýva cez Jeho Svätého
Ducha, je väčší ako Satan, ktorý je vo svete.
Verš na zapamätanie: 1. list Jánov 4, 4b: „...väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“
Názorné pomôcky: Figúrky ML2-6, ML21, ML28 a ML37-44, pozadie s vrchom, svätostánok
a oblak, skala a voda.
LEKCIA:
Chodil si niekedy stále dokola? Možno ťa tatko zobral do lesa na prechádzku a troška ste
zablúdili. Povedal si: „Myslím, že sme tade už išli.“ Tatko povedal: „Nie, to je správna cesta.“
O niečo neskôr ste sa ocitli presne na tom istom mieste, a stále stratení!
(Umiestni figúrky ML2-3 a ML38-40 – Izraelci a pozadie s vrchom.)
Keď ti poviem, že Izraelci blúdili po púšti štyridsať rokov a teraz boli v Kádeš Barnea,
na hranici Kanaánu, na tom istom mieste, kde pred štyridsiatimi rokmi, čo si pomyslíš? Museli sa
stratiť! Blúdili stále dokola!
No dobre, určite sa nestratili, pretože Pán ich viedol. Ako?
(Dovoľ deťom odpovedať.) (Stĺpom ohňa a oblakom.)
Prečo ich Pán viedol po púšti stále dokola? Spomeň si, čo sa stalo pred štyridsiatimi
rokmi? Tu máš pomôcky.
(Umiestni prúžky so slovami Kanaán, Káléb, 10, 12, Józua, 2, Vyzvedači, 46 na flanelovú tabuľu
a povzbuď deti, aby stručne povedali, čo sa stalo.)
Izraelský ľud sa bál ľudí z Kanaánu. Neuvedomili si, že na nich útočí oveľa silnejší
nepriateľ - Satan - ktorý nechce, aby verili Bohu. Keby len boli na pozore pred týmto nepriateľom
a verili Bohu, že im dá víťazstvo nad ľuďmi Kanaánu tak, ako sľúbil!
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Boh ich potrestal. Všetci, ktorí sa sťažovali a reptali proti Bohu, zomreli na púšti. Nová
generácia Izraelcov, teraz už dospelých, bola naspäť na hraniciach Kanaánu. Určite sa už mohli
naučiť veriť Bohu a byť na pozore pred nepriateľom, Diablom.
ÚPS

Chlapci a dievčatá, keď sa odvrátite od svojich hriechov a veríte Pánu Ježišovi ako svojmu
Spasiteľovi, stávate sa Božími deťmi. Nepatríte Satanovi, dávajte si však pozor! On je Boží
a váš nepriateľ. Je veľmi nebezpečný a chytí sa každej príležitosti, aby ste nerobili to, čo sa
páči Bohu. Počúvaj, čo hovorí Biblia.
Čítaj 1. list Petra 5, 8: „...Buďte striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako
revúci lev, hľadajúc, koho by zožral.“

(Pauza. Pridaj figúrky ML21 a ML28 - Mojžiš a Áron.)
„Kiežby sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom! Prečo ste
vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť aby sme tam pomreli my i náš dobytok? Prečo ste nás
vyviedli z Egypta na toto hrozné miesto? Nie je vhodné pre obilie ani pre figy, vinič ani pre
granátové jablká, ani vody na pitie tu niet!“
Kto povedal takéto slová? Veril by si, že to bol izraelský ľud? Určite videli, čo sa stalo
ich rodičom a budú sa báť reptať a sťažovať sa! Určite sa poučili, že môžu veriť Pánovi, že sa
postará o nich. Trpeli počas štyridsiatich rokov v púšti hladom alebo smädom? Nie. Vieš, že počas
tých všetkých rokov sa ich topánky a šaty vôbec neobnosili? Napriek tomu všetkému robili to isté,
čo ich rodičia. Nechali miesto svojmu nepriateľovi, Diablovi a neverili Bohu.
Ak si jedným z Božích detí, pouč sa z chýb, ktoré robil ľud Izraela. Keď čítaš o iných
ľuďoch v Biblii, uč sa z ich životov. Počúvaj rady starších kresťanov, ako sú učitelia
nedeľnej školy a vedúci Klubu Dobrej zvesti. Uč sa od nich. Uč sa veriť Bohu a buď na
pozore pred tvojím nepriateľom, Diablom.
Čo robil Mojžiš v minulosti, keď sa Izraelci sťažovali? (Povzbuď deti, aby odpovedali.)
(Modlil sa.)
ÚPS

(Odstráň všetky figúrky. Umiestni figúrky ML37 a ML41 - Mojžiš a Áron a svätostánok a oblak.)
Ani teraz to nebolo inak. Mojžiš sa modlil k Bohu pred svätostánkom. Boh povedal
Mojžišovi: „Ty a Áron zhromaždite všetkých ľudí. Hovorte k tejto skale tak, aby to všetci ľudia
počuli. Zo skaly potečie voda. Daj vodu ľuďom aj ich zvieratám.“
Čo mal Mojžiš urobiť pred skalou?
(Nechaj deti odpovedať.) (Hovoriť k nej.)
Mojžiš a Áron zhromaždili všetkých ľudí pred skalou tak, ako Boh povedal. Teraz bol
Mojžiš veľmi nahnevaný.
(Odstráň všetky figúrky. Pridaj skalu a figúrky ML5, ML38 a ML42 - Mojžiš, Áron a Izraelci.)
Chlapci a dievčatá, dávajte si pozor na hnev. Často, keď sme nahnevaní, upustíme od
pozornosti a Satan spôsobí, že hrešíme.
V Biblii čítame, že Boh sa nahneval, ale Boh nikdy nezhrešil. Cítiš sa nahnevaný?
Zakázali ti tvoji rodičia niekam ísť, alebo niečo robiť s tvojimi kamarátmi? Rozmýšľaj! Je správne,
hnevať sa, keď rodičia ti prejavujú lásku a záujem o teba? Boh povedal: „Deti, poslúchajte svojich
rodičov.“ (Efezským 6, 1). Dávaj pozor! Satan chce, aby si neposlúchal Boha tým, že budeš mať zlý
postoj ku svojej mamke a oteckovi.
Hneváš sa na svojho učiteľa, pretože ti nariadil prepísať domácu úlohu? Rozmýšľaj! Je
správne, že sa hneváš? Urobil si tú prácu čo najlepšie? Dávaj pozor! Nedovoľ Satanovi, aby
zapríčinil, že budeš mať zlý postoj k svojmu učiteľovi.
Možno sa hneváš na niekoho, komu si veril a veľmi ťa sklamal. Buď ostražitý! Satan ťa
môže pokúšať, aby si urobil niečo, čo zraní tú osobu. Čo hovorí Boh?
ÚPS
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Čítaj Efezským 4, 32: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil
vám v Kristu.“
Možno si myslíš: „Do konca života mu nezabudnem, čo mi urobil!“ Buď ostražitý!
Nedovoľ Satanovi, aby zapríčinil tvoj hriech. Boh hovorí: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko
nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesta diablovi.“ (Efezským 4, 26 - 27) Pros Boha o silu
odpustiť a zabudnúť.
DDD Možno by ti pomohlo, keby si hovoril o tom, čo ťa hnevá. Ak sa chceš rozprávať so mnou,
príď po skončení Klubu. Budem vpredu.
Mojžiš potreboval byť na pozore. Ako verne a trpezlivo Mojžiš viedol Izraelcov. Diabol
však nikdy neprestane všímať si Božie deti. Nezáleží na tom, či si starý alebo mladý kresťan. Satan
ťa bude pokúšať, aby si zhrešil proti Bohu. Mojžiš bol taký nahnevaný a Izraelci mu dávali veľa
príčin k tomu, ale počúvaj jeho slová:
„Počúvajte ma, vy vzbúrenci. Chcete, aby som vám z tejto skaly dal vodu?“ Mojžiš
zdvihol svoju palicu a dvakrát udrel skalu!
Urobil Mojžiš, čo povedal Boh? Nie.
Oslávil Mojžišov postoj a jeho slová Boha? Nie.
Mohol Mojžiš vrátiť svoje slová naspäť? Nie.
Mojžiš nedával pozor na Satana a vo svojom hneve zhrešil proti Bohu.
Ak ja alebo ty v hneve povieš niekomu niečo zlé, čo mu ublíži, Satan sa raduje a Boh je
zarmútený.
Môžeme sa človeku ospravedlniť, môžeme poprosiť Boha o odpustenie, ale nemôžeme
odčiniť škodu.
ÚPS

(Pridaj vodu.)
Mojžiš vo svojom hneve neposlúchol Boha, ale On je milostivý. Dal zo skaly vodu.
Vytekala krištáľovo čistá voda a bolo jej dosť pre všetkých ľudí a ich zvieratá.
Možno si myslíš, že keď sklamal Mojžiš, akú nádej máš proti Satanovi ty! Áno, náš
nepriateľ je silný, silnejší ako ktokoľvek z nás, ale počúvaj, čo hovorí Boh.
Čítaj 1. list Jánov 4, 4b: „...väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“
(Odstráň skalu, vodu a figúrky ML5 a ML42 - Mojžiš a Áron.)
ÚPS

Veriaci chlapci a dievčatá, máte nepriateľa, ktorý je silnejší ako vy, ale náš Boh je
všemocný. Nikto nie je silnejší alebo mocnejší ako Boh. Keď Pán Ježiš Kristus zomrel na
kríži, porazil Diabla. Dôkaz jeho víťazstva je vzkriesenie. Ježiš žije! Satan je porazený, je na
strane prehrávajúcich. Ak si kresťan, si na strane vyhrávajúcich, ale nezabudni byť na
pozore. Diabol prehral bitku, ale bude bojovať proti Božím deťom, kým Pán Ježiš príde
znovu na túto zem.
Čo sa malo stať s Mojžišom a Áronom?

(Umiestni figúrky ML2-4, ML6 a ML3-44 - Izraelci, Mojžiš, Áron a Eleázár.)
Boh povedal: „Neverili ste mi. Neposvätili ste ma pred ľuďmi, preto ich nebudete viesť
do kanaánskej zeme.“ Boh vymenoval pre ľudí nového vodcu. Ako ľúto muselo byť Mojžišovi.
Boh tiež povedal: „Zober svojho brata Árona a jeho syna Eleázára na vrch Hór. Áronove
špeciálne šaty daj Eleázárovi. Áron zomrie na vrchu.“
(Odstráň figúrky ML6 a ML43-44 - Mojžiš, Áron a Eleázár.)
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Chlapci a dievčatá, buďte na pozore. Jakub 4, 7 hovorí: „Poddajte sa teda Bohu, ale
vzoprite sa diablovi a utečie od vás.“ Zapamätaj si, že Pán Ježiš, ktorý prebýva v tebe cez svojho
Svätého Ducha, je väčší, ako Satan, ktorý je vo svete.
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 4. LEKCIU:
Papierové vrecká ozdob odlišnými nápismi „áno“ a „nie“. Deti musia na otázky
odpovedať „áno“ alebo „nie“. Za každú správnu odpoveď „áno“ alebo „nie“ udeľuj body a za
správne zodpovedané „prečo“ udeľ bodovú prémiu. Za každú správne zodpovedanú otázku
rozdávaj odmeny z vrecka.
1. Izraelci žili v púšti 40 rokov. (Áno. Prečo? Videli Božie zázraky, ale zlyhali vo viere. Všetci
dospelí zomreli na púšti a nová generácia mala ísť do Kanaánu.)
2. Izraelci mali byť na pozore pred nebezpečnejším nepriateľom, ako boli ľudia, ktorí žili
v Kanaáne. (Áno. Prečo? Satan bol ich nepriateľom.)
3. Nová generácia Izraelcov sa naučila veriť Bohu. (Nie. Prečo? Keď bol nedostatok vody,
sťažovali sa rovnako ako ich rodičia.)
4. Mojžiš vždy vedel správnu odpoveď na problémy Izraelcov. (Nie. Prečo? Mojžiš vždy hovoril
k Bohu, pretože vedel, že Boh im môže pomôcť.)
5. Keď si kresťan, nemusíš sa starať o Satana. (Nie. Prečo? Biblia nás varuje v 1. liste Petra 5, 8
„...buďte striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by
zožral.“)
6. Mojžiš si potreboval dávať pozor pred Satanom. (Áno. Prečo? Satan si nikdy neprestane všímať
Božie deti. Nezáleží na tom, či si starý alebo mladý.)
7. Mal Mojžiš udrieť do skaly? (Nie. Prečo? Pretože Boh mu povedal, aby len hovoril ku skale tak,
aby všetci ľudia počuli a videli Jeho zázrak vyvedenia vody zo skaly.)
8. Môžeme sa spoliehať na Pána Ježiša, že nám pomôže bojovať s naším nepriateľom. (Áno.
Prečo? Biblia hovorí: „Väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“)
9. Mojžiš nemohol ďalej viesť Izraelcov do kanaánskej zeme. (Áno. Prečo? Bol to Boží rozsudok
pre Mojžiša, pretože neposlúchol Boha.)
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5. LEKCIA
MEDENÝ HAD
Poznámky pre učiteľa:
1. Verš na zapamätanie vyučuj po biblickej lekcii, keď už deti počuli o pozadí verša a nebudú
potrebovať vysvetlenie o hadovi v púšti. Takto ti zostane viac času povedať im, čo znamená
veriť Pánu Ježišovi.
2. Čas pri vyučovaní verša využi na to, aby deti, ktorých sa to týka, vedeli, že im môžeš poradiť.
Môžeš povedať: „Možno si nikdy neuveril v Pána Ježiša a teraz naozaj chceš, ale nevieš, čo máš
robiť. Ak chceš o tom hovoriť so mnou po skončení tohto stretnutia, budem stáť vpredu (alebo
označ iné miesto). Môžeš prísť za mnou a ukážem ti v Biblii, ako môžeš byť spasený.“

Písmo:

4. Mojžišova 21, 1 - 9, 16 - 18
Ján 3, 1 - 16

ÚP:

Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený.

Aplikácia:

N: Musíš sa odvrátiť od svojich hriechov k Pánu Ježišovi Kristovi. Pozri sa na Neho.
On je tvoja jediná nádej.

Úvod:
„Pomoc!“ „Ó, nie!“ „Pomôž nám!“
Sled udalostí: V izraelskom tábore sú jedovaté hady.
Boh poslal hadov. Prečo?
ÚPN
Božia milosť Izraelcom.
ÚPN
Cesta okolo Edómu.
Izraelci sa búria proti Bohu.
ÚPSN
Boh trestá Izraelcov.
ÚPN
Ľudia prosia Mojžiša, aby sa modlil za nich.
ÚPN
Boh povie Mojžišovi, aby urobil medeného hada. ÚPN
Vyvrcholenie: Tí, ktorí sa pozreli na medeného hada, sú zachránení.
ÚPN
Záver:
Chceš dnes ísť Božou cestou? Pozri sa na Pána Ježiša Krista, ver v Neho celým
svojím srdcom.
Verš na zapamätanie: Ján 3, 14 - 15: „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený
aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“
Názorné pomôcky: Figúrky ML1-4 a ML45-52; môže byť scéna s vrchom.

LEKCIA:
„Pomoc!“, „Ó, nie!“, „Pomôž nám!“, „Prosím, pomôž nám!“
Všade v izraelskom tábore bolo počuť hrozné výkriky a plač.
„Dajte ich preč!“
„Ó, nie! Uštipol ma! Pomôžte mi!“
Čo sa stalo?
(Umiestni figúrky ML45-51 - Izraelci a hady.)
V tábore boli hady, smrteľne jedovaté hady. Ľudia boli uštipnutí a zomierali.
Odkiaľ prišli hady? Prečo zrazu napadli tábor? Počúvaj, čo hovorí Biblia.
Čítaj 4. Mojžišovu 21, 6: „I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov a tie štípali ľud
a mnoho ľudu z Izraela pomrelo.“
Boh poslal hadov! Prečo?
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(Odstráň figúrky.)
Boh ukazoval Izraelcom stále znova svoju lásku a moc. Môžeš mi povedať nejaké
príklady?
(Žiadaj odpovede od detí.) (Záchrana z Egypta; otvorenie Červeného mora; zaopatrenie potravy,
oblečenia, vody.)
Ako Izraelci reagovali na všetko, čo urobil Boh pre nich? Boli vďační, ale ak sa objavil
nejaký problém alebo ťažkosť, začali fňukať a sťažovať sa Mojžišovi a Áronovi. V skutočnosti sa
vlastne sťažovali Bohu, a tým hrešili.
ÚPN Čo ty a ja? Mysli na všetko, čo Boh urobil pre nás (Zaopatrenie oblečenia, domova, rodiny
atď.) Všetky tieto dary sú od Boha. Sme vďační, alebo sú chvíle, kedy vyzeráme ako
Izraelci?
Čo takto jedlo? „Nie, mama, zasa! Veď vieš, že nemám rád dusené mäso! Dnes by som
si dal hamburger a hranolky.“ Je ti to povedomé? Mama strávila čas prípravou výživného mäsa pre
teba a ty sa len sťažuješ. Je tento postoj správny alebo nesprávny? Je nesprávny, je hriešny.
Počúvaj, čo hovorí Božie Slovo.
Čítaj 1. Tesalonickým 5, 18a: „Za všetko ďakujte...“
Čo prázdniny? Možno ťa mamka a ocko zobrali autom do hôr. „Nudím sa tu, prečo
musíme stále toľko chodiť? Nemohli sme ísť niekam, kde je väčšia zábava? Napríklad k moru, aj
moji kamaráti tam išli!“ Nepovedal si to aj ty? Poteší Boha takýto postoj k mamke a ockovi? Nie. Je
to nesprávne, je to hriešne.
Možno sa nakoniec až tak neodlišujeme od Izraelcov! Hrešili proti Bohu tak, ako to
robíme ty a ja.
(Umiestni figúrky ML2-4 - Izraelci.)
Cesta púšťou bola ťažká. Keď išli okolo krajiny Edóm, možno ich udierala do tváre
hrozná piesočná búrka, v hrdlách ich pálila horúčava a smäd. Mysleli si: „Prečo ideme touto cestou?
Cez krajinu Edóm by to bolo kratšie.“
Nedávno porazili niektorých svojich nepriateľov, preto si asi mysleli, že kráľ Edómu a
jeho armáda nebude znamenať žiadnu hrozbu.
Museli si spomenúť, že to bol Boh, ktorý im dal víťazstvo a bol to Boh, ktorý ich viedol
radšej okolo krajiny Edóm, ako cez ňu.
Uhádneš, čo sa stalo potom?
(Pridaj figúrku ML1 - Mojžiš.)
„Prečo si nás vyviedol z Egypta?“
„Nie je tu voda.“
„Hnusí sa nám táto mizerná potrava.“
Ako to mohli povedať? Boh im dával mannu, bez ktorej by zomreli. Ako mohli povedať,
že sa im hnusí Boží dar?
ÚPSN Boh nám dal jeden oveľa väčší dar. Vieš, čo to je?
Čítaj Ján 3, 16a: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal...“
Boh dal tento najvzácnejší dar zo všetkých darov, svojho Syna, aby bol naším
Spasiteľom, aby sme mohli žiť. Bez Ježiša Krista nemali by sme žiadnu nádej, pretože naše hriechy
nás navždy oddeľujú od Boha.
Čo si povedal na Boží dar? Dúfam, že tu sú takí, ktorí povedali: „Ďakujem ti... ó,
ďakujem ti, Bože, za Ježiša,“ pretože v Neho veríte ako Spasiteľa a Pána svojho života.
Obávam sa, že niektorí z vás sú ako izraelský ľud. Nepotrebuješ Boha vo svojom živote,
nepotrebuješ Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Keď odmietneš Božiu milosť, hrešíš proti Nemu práve tak, ako to robili deti Izraela.
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(Pauza. Odstráň figúrky ML1-4. Umiestni figúrky ML45-51 - Izraelci a hady.)
Zvuky v izraelskom tábore sa zrazu zmenili. Namiesto fňukania a sťažovania sa bolo
počuť hrozný krik. Všade sa plazili hady. Bol to Boží trest pre ľudí za ich hriechy. Biblia hovorí, že
Boh je milujúci, láskavý a trpezlivý. Biblia tiež hovorí o Božej svätosti a spravodlivosti. Nemôže
prehliadnuť hriech.
Boh bol k izraelskému ľudu taký dobrý a trpezlivý a oni sa aj tak búrili proti Nemu,
preto ich potrestal.
ÚPN Chlapci a dievčatá, dajte si pozor, vy ste tiež vo veľkom nebezpečenstve, keď sa budete
búriť proti Bohu. Boh vo svojej láske urobil cestu, aby ste mohli žiť. Jeho Syn je tou cestou.
Pán Ježiš, ktorý bol úplne bez hriechu, zobral na seba trest, ktorý si si zaslúžil za svoj
hriech. On zomrel, aby tí, ktorí veria v Neho, mohli žiť. On je tvoja jediná nádej. Nemysli si,
že Boh bude prehliadať tvoj hriech, že môžeš ďalej žiť, ako chceš a nezáleží na tom. Boh,
ktorý potrestal svoj ľud na púšti, potrestá tých, ktorí odmietli Jeho cestu spasenia
a pokračujú vo svojom hriechu.
Izraelci si uvedomili, že to, čo sa im stalo, bolo preto, že sa búrili proti Bohu, preto
kričali k Mojžišovi:
(Pridaj figúrku ML1 – Mojžiš.)
„Zhrešili sme!“
„Popros Boha, aby dal hadov preč!“
ÚPN Povedal si niekedy Bohu: „Zhrešil som, prosím, odpusť mi.“?
Ak vieš, že si vinný tým, že si nešiel Božou cestou, že si porušil Jeho zákony a tým, čo si
povedal a čo si si myslel, potrebuješ Jeho odpustenie.
Počúval Boh Mojžišovu prosbu za izraelský ľud? Áno, Boh počúval a povedal
Mojžišovi, čo má robiť, aby tí, ktorí boli uštipnutí hadmi, mohli byť zachránení. Zdá sa to čudné!
Boh povedal: „Urob hada z medi. Daj ho v púšti na stĺp a tí, ktorí boli uštipnutí hadom,
môžu sa pozrieť na medeného hada a môžu žiť.“
O veľa, veľa rokov neskôr prišiel za Pánom Ježišom muž, ktorý sa volal Nikodém.
Chcel vedieť, ako môže byť spasený. Neuštipol ho had, ale ako my všetci, neposlúchal Boha.
Zhrešil a potreboval byť zachránený od trestu za hriech.
Počúvaj, čo povedal Pán Ježiš.
Čítaj Ján 3, 14 - 15: „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka,
aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“
ÚPN Keď Boh povedal Mojžišovi, aby povýšil na púšti medeného hada, aby tí, ktorí sa na neho
pozrú, boli zachránení od smrti, dal nám úžasný obraz svojho plánu, ako zachrániť mužov,
ženy, chlapcov a dievčatá z ich hriechov. Jeho vzácny Syn, Pán Ježiš Kristus, bude
povýšený na kríž. Jediný, kto nezhrešil, bude trpieť v mukách na krutom kríži namiesto teba.
Dobrou správou je, že Kristus zaplatil svojou smrťou za všetky naše hriechy a tretí deň vstal
z hrobu. Ježiš je dnes živý. Čo povedal Nikodémovi?
„Ktokoľvek (to znamená aj ty) v Neho verí, nebude súdený, ale bude mať večný život.“
Mojžiš poslúchol Boha. Urobil medeného hada, dal ho na stĺp a postavil ho na púšti. Čo
robili izraelskí ľudia?
(Umiestni figúrku ML52. - stĺp s hadom.)
Niekto povedal: „Dnes nie, možno inokedy sa pozriem na hada.“
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Iní povedali: „Pozerať sa na hada na stĺpe? Nikdy! Čo sa môže stať?“
Neviem, či tam boli aj takíto ľudia. Určite nikto nebol taký hlúpy!
Viem si predstaviť, že tí, ktorí boli uštipnutí, si uvedomili, že Boh im dal spôsob, ako
môžu byť spasení a toto bola ich jediná nádej. Možno im pomáhali priatelia alebo príbuzní, ale
vedeli, že musia ísť na miesto, kde uvidia hada na stĺpe, aby boli zachránení.
ÚPN Chlapci a dievčatá, ak ste si uvedomili, že ste zhrešili proti Bohu a potrebujete byť
zachránení, potom neodkladajte. Choďte Božou cestou dnes, práve teraz. Pozrite sa na Pána
Ježiša Krista. Verte Mu celým svojím srdcom, lebo len On vás môže zachrániť. Pamätajte
na Ježišove slová:
„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý
veriaci mal v Ňom večný život.“ (Ján 3, 14 - 15)
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 5. LEKCIU:
1. Za aké veci mohli byť Izraelci vďační Bohu? (Chvíle, keď im Boh dal vodu zo skaly, Jeho
prítomnosť v oblaku, Božie Slová na dvoch kamenných doskách, ochrana pred nepriateľmi,
zasľúbenie dobrej krajiny.)
2. Za čo môžeš ďakovať Bohu ty? (Šaty, domov, rodina, Biblia, Jeho Syn.)
3. Ako Izraelci zhrešili proti Bohu? (Sťažovali sa.)
4. Čo povedali o chlebe, ktorý im Boh dával? („Hnusí sa nám táto mizerná potrava.“)
5. Keď sa sťažuješ, čo tým robíš? (Hrešíš.)
6. Ako Boh potrestal Izraelcov? (Tábor napadli jedovaté hady, veľa ľudí bolo uštipnutých.)
7. Čo Izraelci kričali k Mojžišovi? („Zhrešili sme!“ „Popros Boha, aby dal tie hady preč!“)
8. Aké inštrukcie dal Boh Mojžišovi? (Urobiť medeného hada a dať ho na stĺp na púšti. Tí, ktorí
boli uštipnutí hadom, mohli sa pozrieť na medeného hada a žiť.)
9. Ako had zobrazuje to, čo sa malo stať s Pánom Ježišom? (Mal byť povýšený na kríž, aby sme
my mohli byť zachránení.)
10. Čo musíš robiť ty, aby si bol zachránený? (Pozerať sa na Pána Ježiša. Veriť v Neho celým
svojím srdcom.)
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6. LEKCIA
MOJŽIŠ A PREMENA
Poznámky pre učiteľa: 6. lekciu vyučuj na začiatku svojho programu. Potom nech nasleduje čas
na chvály, zamerané na Božiu dobrotu.
1. Vyber piesne, ktoré hovoria o Božej dobrote.
2. Na ilustráciu dôkazov o Božej dobrote použi plagáty alebo fotografie - napr. obrázky, ktoré
ukazujú krásu stvorenia, fotografie členov rodiny atď. Pripomeň deťom, že najväčším dôkazom
Božej dobroty je Jeho dar spasenia cez Pána Ježiša Krista.
3. Majte čas na modlitbu. Povzbuď deti, aby pri modlitbe chválili Boha a ďakovali Mu za Jeho
dobrotu k nim.
4. Daj deťom malé zápisníčky so zasľúbeniami z lekcie, ktoré ukazujú na Božiu dobrotu, alebo ak
to čas dovolí, urob to v Klube Dobrej zvesti. Povzbuď deti, aby si pripisovali zasľúbenia, ktoré
objavia pri svojich stíšeniach.

Písmo:

4. Mojžišova 27, 12 - 23
5. Mojžišova 31, 1 - 8, 11 - 12
5. Mojžišova 34
Lukáš 9, 28 - 36

ÚP:

Boh je dobrý.

Aplikácia:

N: Boh vo svojej dobrote dal pre teba svojho Syna. Musíš v Neho veriť.
S: Poznaj Božiu dobrotu k tebe. Dal ti kresťanských vedúcich, svoje zasľúbenia,
Nebo atď.

Úvod:
„Ubehlo štyridsať rokov odvtedy, keď izraelský ľud opustil Egypt...“
Sled udalostí: Božia dobrota k Izraelcom počas štyridsiatich rokov v púšti.
Mojžiš sa modlí za vodcu pre ľud.
Boh povedal Mojžišovi, aby ustanovil Józuu. ÚPS
Božie zasľúbenia izraelskému ľudu a Józuovi. ÚPS
Mojžiš vystupuje na vrch Nebó a vidí zasľúbenú krajinu.
Mojžiš zomiera.
ÚPSN
Pán Ježiš berie Petra, Jakuba a Jána na vrch, aby sa modlili.
Vyvrcholenie: Pán Ježiš je premenený. Objavia sa Mojžiš a Eliáš a hovoria s Ním.
Učeníci sa zobudili. Peter chce postaviť tri stany.
Záver:
Zakryl ich oblak. Boh prehovoril.

ÚPSN

Verš na zapamätanie: Žalm 100, 5a: „Lebo dobrý je Hospodin, naveky trvá Jeho milosť.“
Názorné pomôcky: Figúrky ML1-2, ML6, ML26, ML37-38 a ML53-61; svätostánok a oblak;
môže byť pozadie s vrchom.

LEKCIA:
Ubehlo štyridsať rokov odvtedy, keď izraelský ľud opustil Egypt. To je dlhý čas, oveľa
dlhší, ako je tvoj doterajší život. Dlhší, ako sú životy mnohých vašich mamičiek a oteckov! Počas
týchto rokov Boh nesklamal nikdy svoj ľud. Izraelci znova videli, že ich Boh je dobrý.
(Pýtaj sa detí na príklady.)
Mojžiš žil oveľa dlhšie ako štyridsať rokov. Môžeš vyrátať jeho vek? Štyridsať rokov
strávil v Egypte, štyridsať v Midjanskej krajine a štyridsať na púšti.
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(Umiestni figúrku ML1 - Mojžiš.)
Mojžiš vedel, že nikdy nevstúpi do krajiny, ktorú Boh zasľúbil Izraelcom. Prečo?
(Povzbuď deti, aby odpovedali.)
Vedel, že skoro zomrie a obával sa o Izraelcov. Čo sa stane s nimi bez vodcu? Mojžiš sa
modlil:
(Vymeň figúrku ML1 za ML37 - Mojžiš pred svätostánkom a oblakom.)
„Vyber pre svoj ľud vodcu. Tvoj ľud potrebuje niekoho, kto by ich viedol, ako pastier vedie svoje
ovce.“
(Vymeň figúrku ML37 za ML1-2 a ML38 - Mojžiš a Izraelci.)
Boh odpovedal Mojžišovi: „Vezmi Józuu pred Eleázára a pred všetkých ľudí. Povedz
Józuovi: „Boh ťa vybral, aby si viedol ľud.“ Keď ťa Izraelci budú počuť, budú Józuu poslúchať.“
Aký dobrý je Boh! Miloval izraelský ľud, hoci Ho veľakrát neposlúchli a búrili sa proti Nemu. Mal
pre nich vodcu.
(Pridaj figúrky ML26 a ML53 - Józua a Eleázár.)
ÚPS Ako Izraelci potrebovali niekoho, kto by ich viedol Božími cestami, potrebujú dnes niekoho
aj kresťanskí chlapci a dievčatá. Potrebujete ľudí, ktorí vám pomôžu poznávať Božiu cestu
pre váš život.
Zapamätaj si, že máš nepriateľa, ktorý chce, aby si išiel nesprávnou cestou. Satan má
veľa spôsobov, ako ťa pokúšať, aby si sa odchýlil od Božieho plánu pre tvoj život. Môže si
použiť televízne programy, časopisy, dokonca tvojich priateľov, aby si robil alebo myslel na
veci, ktoré sa nepáčia Bohu.
Boh, ktorý je taký dobrý, dal ti vodcov. Učitelia nedeľnej školy, kazatelia a učitelia
Klubu Dobrej zvesti ti môžu pomôcť v tvojom kresťanskom živote. Počúvaj, čo hovoria, dávaj
pozor na ich rady, nasleduj ich príklad.
Čo vieš o Józuovi?
(Nechaj deti reagovať.)
Józua by mohol byť dobrým vodcom. Počúvaj, aké slová dal Boh Mojžišovi pre ľudí.
Čítaj 5. Mojžišovu 31, 6: „Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin,
tvoj Boh kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!“
Aký dobrý bol Boh, keď dal tieto slová zasľúbenia a povzbudenia Józuovi a ľuďom.
ÚPS Aký dobrý je Boh dnes k svojim deťom. Keď čítame Jeho Slovo, Bibliu, nachádzame veľa
zasľúbení. Pozrime sa na niektoré.
(So staršími deťmi použi na nájdenie týchto veršov „cvičenie mečov“. Ak je tvoja
skupina zložená z mladších detí, maj niektoré z veršov vhodne znázornené.)
Ján 3, 36a:
„Kto verí v Syna, má večný život...“
Ján 10, 27 - 28:
„Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich znám a nasledujú mňa. Ja im dávam večný život,
a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“
Žalm 32, 8:
„Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad
tebou.“
Židom 13, 5b: „Neopustím ťa, ani nezanechám.“
(Rozmýšľaj o veriacich deťoch v tvojej skupine. V ktorých oblastiach potrebujú povzbudenie?
Možno budeš cítiť, že potrebuješ použiť iné verše, ktoré sa budú viac týkať ich potrieb.)
Aký dobrý je Boh k nám! Aký dobrý bol k izraelskému ľudu! Aký dobrý bol Boh
k Mojžišovi!
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Mojžiš pripomenul ľuďom, aby oslavovali Boha a poslúchali Ho a potom vyšiel sám na
vrch Nebó.
(Odstráň figúrku ML1. Pridaj figúrku ML6 - Mojžiš.)
Z vrchu Boh ukázal Mojžišovi prekrásnu krajinu Kanaán od severu až na juh a od
východu až po západ. Nebol Boh dobrý, keď v tento deň dovolil Mojžišovi, aby videl krajinu?
Mojžiš už nezišiel dole z vrchu. Zomrel na vrchu Nebó. Kto pochoval Mojžiša? Biblia
nám hovorí, že nikto nebol s ním, ale sám Boh pochoval Mojžiša! (5. Mojžišova 34, 6.)
Mojžiš nikdy nevošiel do krajiny Kanaán, ale Mojžiš je v Nebi, ktoré je ďaleko lepšie,
ako akákoľvek krajina na tejto zemi.
UPS Ak poznáš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, určite ťa bude zaujímať, že Boh tam pripravuje
miesto pre teba. Počúvaj, čo povedal Pán Ježiš.
Čítaj Ján 14, 2: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám
bol povedal: Idem vám pripraviť miesto.“
UPN Možno nemáš istotu, či sa to týka aj teba. Možno sa bojíš, pretože nevieš, či je Pán Ježiš
tvojím Spasiteľom. Rozmýšľaj znova o zasľúbeniach, o ktorých sme rozprávali pred
chvíľou. Pamätáš sa, čo hovorí Ján 3, 36a? „Kto verí v Syna, má večný život...“
Od Boha si zaslúžime iba Jeho trest za náš hriech. Vo svojej dobrote Boh urobil cestu,
ako tebe aj mne môže byť odpustené. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn bez hriechu, zaplatil za náš hriech
svojím životom. Ak sa dnes, teraz, v tejto minúte spoľahneš na Neho celým svojím srdcom, Božím
zasľúbením pre teba je, že máš večný život.
Veľa storočí po Mojžišovej smrti zobral Pán Ježiš troch svojich učeníkov - Petra, Jakuba
a Jána - na vrch, modliť sa. Učeníci však čoskoro zaspali.
(Odstráň všetky figúrky. Umiestni figúrky ML54-57 - Ježiš a spiaci učeníci.)
Keď sa Ježiš modlil, Jeho tvár žiarila ako slnko! Jeho šaty sa leskli vo svetle! Bolo to,
ako by sláva, ktorú mal v Nebi, bola teraz na zemi.
(Odstráň figúrku ML54. Pridaj figúrky ML58-60 - Ježiš, Mojžiš a Eliáš.)
Zrazu stál vedľa Ježiša na vrchu Mojžiš spolu s Eliášom, iným mužom, ktorý je
s Bohom v Nebi. Kde boli teraz? V krajine Kanaán! Aká zvláštna česť pre Mojžiša: byť s Ježišom,
Božím Synom, v zasľúbenej krajine! Aký dobrý je Boh.
Tu na vrchu mali Mojžiš a Eliáš výsadu hovoriť s Pánom Ježišom o najdôležitejšej
udalosti, ktorá sa mala stať. Čo to bolo? Hovorili o smrti Pána Ježiša Krista na kríži.
ÚPSN Nie je to úžasné? Boh Syn opustil Nebo a prišiel na tento svet, aby trpel a zomrel ako
zločinec na krutom rímskom kríži za takých hriešnikov, ako boli Izraelci a ako si ty a ja!
Pretože zomrel a vstal z mŕtvych, hriech a Satan boli porazení. Vďaka Jeho smrti môžeme
byť zachránení. Keby nebolo Jeho smrti, nemali by sme žiadnu nádej, len istotu, že budeme
potrestaní za svoj hriech.
DDD Možno naozaj chceš poprosiť Pána Ježiša, aby ťa zachránil, ale nemáš istotu v niečom. Rád
ti pomôžem radou z Biblie. Keď Klub skončí, príď za mnou a budeme sa rozprávať. Budem
stáť pri stole (alebo označ nejaké iné vhodné miesto).
Aký dobrý bol Boh k Mojžišovi, ktorý bol s Pánom Ježišom na vrchu. Uznávaš, že Boh
je dobrý aj k tebe? Mal si výsadu počúvať tieto úžasné pravdy z Biblie. Na svete sú milióny tých,
ktorí nevedia nič o Ježišovi!
Keď Mojžiš a Eliáš odchádzali, traja učeníci sa zobudili.
(Odstráň figúrky ML55 - spiaci učeníci. Pridaj figúrku ML61 - zobudení učeníci.)
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Predstav si, akí boli prekvapení a vystrašení! Peter nevedel, čo povedať, preto sa opýtal,
či by mohli postaviť na vrchu tri stany - jeden pre Ježiša, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša.
Zrazu ich však zakryl oblak a z oblaku povedal Boh: „Toto je môj milovaný Syn. Počúvajte Ho!“
(Odstráň figúrky ML59 a ML60 - Mojžiš a Eliáš.)
Keď oblak zmizol, učeníci videli len Pána Ježiša. Aký dobrý bol k nim Boh, že mohli
vidieť a počuť také nádherné veci. Náš Boh je dobrý!
Žalm 100, 5a: „Lebo dobrý je Hospodin, naveky trvá Jeho milosť.“
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 6. LEKCIU
Na farebnú nástenku urob dva zvislé stĺpce so šiestimi políčkami. Na dolnú časť každého stĺpca
napíš „Egypt“. Na vrch každého stĺpca napíš „Domov“. Rozdeľ triedu na dve družstvá. Keď dieťa
z družstva odpovie na otázku správne, urobí pohyb z „Egypta“ smerom k „Domovu“. Na označenie
použi dva špendlíky so zástavkami. Družstvo, ktoré príde „Domov“ ako prvé, víťazí.
1. Aký dlhý čas strávil izraelský ľud na púšti? (Štyridsať rokov.)
2. Koľko rokov mal Mojžiš, keď dosiahol hranice zasľúbenej zeme? (120 rokov.)
3. Prečo Boh povedal Mojžišovi, že nemôže vojsť do Kanaánu? (Mojžiš neposlúchol Boha tým,
že udrel do skaly.)
4. Za čo Mojžiš prosil Boha pre Izraelcov? (Za nového vodcu.)
5. Koho vybral Pán pre túto úlohu? (Józuu.)
6. Prečo kresťanskí chlapci a dievčatá potrebujú vodcov? (Aby ich učili a ukazovali im Božiu
cestu pre ich životy.)
7. Doplň túto vetu: „Buďte _ _ _ _ _ _ a udatní, _ _ _ _ _ _ _ sa.“ Z 5. Mojžišovej 31, 6. (Mocní;
nebojte.)
8. Doplň túto vetu: „...Hospodin, Tvoj Boh, kráča s tebou;
_ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ ťa.“ Z 5. Mojžišovej 31, 6. (nenechá, neopustí.)
9. Čo mohol Mojžiš uvidieť z vrchu Nebó? (Zasľúbenú krajinu.)
10. Čo zvláštne bolo na Mojžišovej smrti? (Boh ho pochoval.)
11. Kto sa objavil pri Pánu Ježišovi, keď bol premenený? (Mojžiš a Eliáš.)
12. Mojžiš a Eliáš hovorili s Pánom Ježišom o Jeho smrti. Prečo bola Jeho smrť taká dôležitá?
(Len vďaka Jeho smrti môžeme byť zachránení.)

Šablóny pre flanel:
Odkopíruj šablóny v takom meradle, aby sa hodili na tvoju veľkosť flanelovej tabule, potom
ich prenes na flanel.
Skala - lekcie 1 a 4
Voda - lekcie 1 a 4
Ohnivý oblak - lekcia 1
Búrkový oblak - lekcie 1 a 2
Táto šablóna môže byť použitá ako búrkový oblak pre lekcie 1 a 2 a ohnivý oblak pre lekciu
1. Každý podľa toho aj vyfarbi.
Svätostánok a oblak - lekcie 3, 4 a 6
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