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Veršík na 

zapamätanie 
„Dobroreč moja 

duša Hospodinovi 
a nezabudni 

niektorého zo 
všetkých  jeho 

dobrodení. 
Žalm 103:2 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Boh je 

s nami v každej 
situácii. 

Cítiť radosť 
z jeho ochrany. 

Reagovať  
ďakovaním Bohu 
za to, že je stále s 

nimi. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Boha 
oslavujeme, keď 

mu v každej 
situácii 

dôverujeme.“ 
 

 
 
 
 
 

DEVÄŤ KRÁT NIE 
 
Téma na tento mesiac 
Tým, že Boha oslavujeme, vyjadrujeme mu, že ho milujeme.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Deväť krát Mojžiš a Áron žiadali faraóna, aby nechal Izraelitov 
odísť. Deväť krát faraón odmietol. Každé odmietnutie malo za 
následok ranu. Každá z rán útočila na určitú časť egyptského 
náboženstva. Boh oslabil vieru Egypťanov v ich vlastné božstvá 
a prinútil ich aby ho spoznali ako pravého Boha. Egypťania sa 
rozhodli ignorovať Boha a  ešte viac sťažovali Izraelitom život. 
Boh je so svojím ľudom a chráni ho od súženia. 
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Boh dal Egypťanom príležitosť spoznať ho a uctievať ho ako 
pravého Boha. Napriek tomu, že im ukázal, aké nepoužiteľné boli 
ich božstvá, rozhodli sa neposlúchnuť. My, taktiež, máme 
možnosť voľby. Keď sa rozhodneme nasledovať Boha, môže byť 
náš život zložitý, ale Boh bude s nami.  Pomôže nám presne tak, 
ako to urobil v prípade Izraelitov. Tým, že Boha oslavujeme, 
vyjadrujeme mu, že ho milujeme.  
 
Obohatenie učiteľa 
„ Skôr, ako Hospodin dopustí na nich jednotlivé rany, Mojžiš mal 
pred každou z nich faraóna upozorniť, o akú ranu ide a aký je jej 
účinok, aby mal kráľ možnosť rozhodnúť sa, či ju chce odvrátiť. 
Ak odmietne, potom každý ďalší trest bude prísnejší, kým jeho 
pýcha nebude pokorená a kým neuzná Stvoriteľa neba a zeme za 
jediného pravého a živého Boha.“  „Faraón . . . Božích 
služobníkov označil za podvodníkov a znova odmietol ich 
požiadavky. Aj keď ich posolstvo odmietol, Božia moc mu 
bránila, aby im nejako ublížil.“ „Egypťania boli zúfalí. Doterajšie 
rany, ktoré ich postihli, pokladali za neznesiteľné a napĺňali ich 
obavou z budúcnosti. Národ uctieval faraóna, ako božského 
zástupcu, ale mnohí boli teraz presvedčení, že faraón odporuje 
Bohu, ktorý všetky prírodné živly podriadil svojej vôli. Zotročení 
Izraeliti, ktorí sa tešili zo zázračnej Božej priazne, začínali veriť 
v oslobodenie. Dozorcovia sa ich neodvažovali utláčať, ako 
dosiaľ.“ „ Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach 
faraónových a v očiach ľudu. Egypťania si ho ctili. Kráľ sa 
neodvažoval ublížiť mu, pretože ľud v ňom videl toho jediného, 
kto má moc zastaviť rany, ktoré ich postihli.“ (Patriarchovia 
a proroci str. 257- 272) orig.  
 
 
 
 
 
 
 



UCTIEVANIE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Bzučiace muchy žiadne 
   B. Úplná tma šatka na zaviazanie očí pre 

každé dieťa 
   C. Búrka noviny 
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 
tabuľa na kriedu alebo na fixky, 
krieda/fixky 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv,  
nepriehľadný plastový pohár 
s červeným práškovým 
nápojom na dne, džbán s vodou, 
hračky – žaby, mucholapka, 
mäkké hračky zvierat, 
nalepovacie papierové štítky, 
papierové guličky z prípravnej 
aktivity C  
 
 

   Veršík na zapamätanie čierny papier, pero 
striebornej/svetlej farby 

   Štúdium Biblie Biblie  
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Boh, ktorý sa nemení 

 
dáždniky, dva alebo tri 
rozprašovače na vodu, 
 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Dôveruj Bohu v každej 
chvíli 

papierové taniere, kovové 
spinky (cvoky),  
fixky/voskovky 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 



         VYUČOVANIE LEKCIE 
 
Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú 
radosť, aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa 
podelili o skúsenosti z predchádzajúcej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa 
vlastnej voľby. 

1  
  Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  
A. Bzučiace muchy 
 Vytvor dve skupiny. Jednej skupine povedz: Vy ste roje múch. Môžete pred 
sebou vrtieť prstami a lietať okolo druhej skupiny, môžete pritom bzučať, no 
nemôžete sa ich dotknúť. Povedz druhej skupine: Môžete sa pokúšať pred druhou 
skupinou utiecť. Približne po minúte vymeň skupiny. 

 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa pýtaš: Aké to bolo, keď okolo vás lietali bzučiace 
muchy?  (iritujúce, chceli utiecť preč) Ako by ste sa cítili, keby to bol skutočný roj 
múch, ktorý by sa okolo vás hemžil? (Necítili by sa dobre. Cítili by sa ako s nočnou 
morou.) V našom dnešnom príbehu sa dozvieme, ako Boh poslal na niektorých ľudí 
roj bzučiacich múch a ako iných ochránil. Niektorým ľuďom to ukázalo, ako 
dôverovať Bohu. A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka:  

 
 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ 

SITUÁCII DÔVERUJEME.                                                       
 Povedzte to spolu so mnou. 
                

   B. Úplná tma 
Povedz: Vytvor dvojice a v každej zaviaž jednému dieťaťu oči.  
Povedz: Dokážete svojmu partnerovi pomôcť nájsť cestu ku 
dverám? Daj deťom niekoľko jednoduchých úloh podľa situácie. 
Potom zaviaž druhému oči druhému dieťaťu v každej dvojici. Opäť 
zadaj niekoľko jednoduchých úloh. Potom zaviaž oči všetkým deťom. 
Dokážete teraz všetci nájsť cestu ku svojej stoličke? Keď si 
sadnete, môžete si odviazať oči.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Aké to bolo, keď jeden z vás videl? Aké ľahké 
bolo robiť veci? (Váš partner mohol pomôcť, ale museli ste mu dôverovať.) Ako ste sa 
cítili, keď nemohol vidieť ani jeden z vás? (stratený, potrebovali pomoc, chceli sa vzdať) 
V našom dnešnom príbehu sa dozvieme o čase, keď Boh poslal na niektorých ľudí 
úplnú tmu. Ale iných ochránil a oni sa mu naučili dôverovať. A o tom je aj naša 
dnešná hlavná myšlienka:   
   

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ 
SITUÁCII DÔVERUJEME.                                                       

 Povedzte to spolu so mnou. 
 

Potrebuješ: 
 -  šatku na oči 
pre každé 
dieťa        



 
 
C. Búrka  
Vopred si priprav novinový papier skrčený do tvaru papierových gúľ, 
veľkých približne ako pingpongová loptička.  
Vytvor v miestnosti tmu. Požiadaj všetky deti, aby sa postavili na koniec 
miestnosti. Povedz: Predstavte si, že ste v búrke. Utekáte, aby ste našli 
úkryt. Keď si sadnete na svoju stoličku, ste doma  v suchu. Môžete sa 
pohybovať, pokiaľ je v miestnosti tma. Keď sa blýska ( zapni a vypni 
svetlo), musíte ostať stáť bez pohybu. Ako deti utekajú, maj 
pomocníka, ktorý ti pomôže do nich hádzať papierové gule.  
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Koľkí z vás boli zasiahnutí papierovou guľou? Čo ste si 
mysleli, keď ste boli zasiahnutí guľou, alebo keď ste počuli iných kričať? (hádali, čo 
sa deje, zmätení) Ako sa cítite pri búrke? (boja sa, páči sa im) V našom dnešnom 
príbehu sa dozvieme o búrke, v ktorej krúpy boli tak veľké, že zabíjali ľudí. No 
napriek tomu Boh ochránil svoj ľud pred búrkou a to im pomohlo naučiť sa 
dôverovať v jeho ochranu. Aj my môžeme v každej situácii takisto dôverovať Bohu. 
A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka: 
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ 
SITUÁCII DÔVERUJEME.                                                       

 Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
Poznámka: Modlitby a chvály sú na str. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
 -  noviny 



 

2   
Biblický príbeh 
 
 Preberanie príbehu 
Postavy: Mojžiš, Áron, Faraón, Egypťania.   
Vyber deti, ktoré budú hrať Mojžiša, Árona a faraóna. (Alebo 
požiadaj dospelých, ak to považuješ za vhodnejšie) Všetky ostatné 
deti môžu byť Egypťania.  

 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Mojžiš putoval dlhú cestu z Mediánskej zeme do Egypta. 
(Mojžiš pomaly kráča.) Kdesi zbadal svojho brata Árona, ako mu  
kráča v ústrety. (Bratia sa navzájom objímu.) „Boh ma poslal, aby 
som ti pomohol“, povedal Áron. Spoločne budú čeliť faraónovi. 
(Faraón sedí na tróne. Mojžiš a Áron kráčajú k nemu.) Mojžiš prišiel 
do miestnosti, kde mal faraón trón a povedal: „Mám pre teba odkaz 
od Boha. „Nechaj môj ľud odísť a priprav mi na púšti oslavu“.“ 
Faraón odpovedal: „Kto je Boh? Nepoznám ho, a nenechám ľudí 
odísť.“ (Faraón sa nahnevane pozerá a krúti hlavou) Faraón 
odmietol Mojžiša a Árona. Potom povedal ľuďom, aby Izraelitov 
nechali pracovať ešte ťažšie.  

Faraón každý deň prichádzal k rieke Níl oslavovať svojich bohov. Boh povedal Mojžišovi, 
aby sa tam stretol s faraónom. Mojžiš povedal faraónovi: „Boh hovorí, „Pretože si 
neprepustil môj ľud, premením vodu Níl na krv. Všetky ryby zahynú.“ “ Mojžiš vystrel 
svoju palicu a voda sa premenila  na krv. (Mojžiš vystrie svoju palicu, berie nepriehľadný 
pohár s nápojom červenej farby a nalieva ho do skleneného džbánu. Podrží džbán tak, aby 
ho všetci videli.) Faraón stále odmietal zmeniť svoj názor. (Faraón krúti hlavou.)  
O sedem dní neskôr Mojžiš opäť požiadal faraóna, aby prepustil Izraelitov. Faraón opäť 
povedal nie. (Faraón krúti hlavou). 
Potom Mojžiš povedal: „Boh hovorí: Pošlem záplavu žiab. Budú všade, v tvojej posteli, 
v tvojom jedle, v tvojich peciach.“ (Hoď hračku žabu medzi deti.) Čoskoro boli žaby 
všade. Faraón poslal pre Mojžiša a sľúbil, že prepustí Izraelitov. Ale tak skoro, ako žaby 
zdochli, faraón zmenil svoj názor. Znova Boh povedal Mojžišovi, aby išiel za faraónom. 
Znova faraón povedal nie. (Faraón krúti hlavou.) 
Mojžiš povedal: „Boh pošle roj komárov.“ A tak aj urobil. Komáre sa valili odvšadiaľ. 
Faraónov radca povedal: „Toto je prst Boží.“ Ale faraón nepočúval. Znova Boh poslal 
Mojžiša za faraónom. Faraón stále odmietal. Preto Mojžiš povedal: „Boh pošle húfy múch. 
Vaše domy budú plné múch, vzduch  nimi bude naplnený až bude čierny. Nenájdete 
úľavu.“ (Rozdaj mucholapky.) A stalo sa presne tak, ako Mojžiš povedal.  
Znovu faraón povedal: „Nechám tvoj ľud odísť, len už nezachádzaj ďalej.“ Ale len čo sa 
muchy rozpŕchli, faraón zmenil svoje rozhodnutie.  Opäť Mojžiš priniesol Boží odkaz pred 
faraóna. Povedal: „ Ak budeš naďalej zamietať, aby môj ľud odišiel a oslavoval Boha, 
všetky tvoje zvieratá ochorejú a zahynú.“  Nasledujúci deň egyptský dobytok zahynul, ale 
faraón naďalej zamietal prepustiť Izraelitov. (Rozdaj mäkké hračky zvierat, a nechaj deti, 
aby ich priniesli pred faraóna.) Nasledujúci deň vzal Mojžiš plnú hrsť prachu a vyhodil ho 
do vzduchu pred faraónom. (Predstieraj, že niečo hádžeš do vzduchu.) Čoskoro bola tvár  
každého posiata boľavými zapálenými vredmi. (Prilep papierové nálepky na deti.) Ale 
faraón stále nepočúval. (Faraón krúti hlavou.)  

Potrebuješ: 
- kostýmy    
  biblických postáv 
- palica pre Mojžiša 
-  nepriehľadný   
   plastový pohár  
   s červeným   
   práškovým   
   nápojom na dne 
- džbán s vodou  
- hračky – žaby  
- mucholapka 
- mäkké hračky   
  zvierat 
- nalepovacie   
  papierové štítky 
- papierové guličky  
  z prípravnej    
  aktivity C  



 
Potom Boh povedal Mojžišovi, aby povedal faraónovi, že ak nenechá Izraelitov odísť, Boh 
pošle krupobitie. (Hoď papierové gule z prípravných aktivít C.) Keď prišla búrka, faraón sa 
bál, a sľúbil, že ľud prepustí. Ale len čo búrka pominula, rozmyslel si to. (Faraón krúti 
hlavou.)  
Boh poslal ešte dve rany. Kobylky prišli a požrali všetky zelené rastliny. A tri dni desila 
Egypťanov tma. Ale faraón stále odmietal nechať Izraelitov odísť.  
Každá rana útočila na egyptské božstvá. Oslavovali rieku Níl, žaby, a ďalšie stvorenstvá. 
Boh im ukazoval, že ich bohovia im nemôžu pomôcť.  
Deväť krát sa pokúšal Boh faraóna presvedčiť, ale deväť krát faraón povedal nie. Cez 
všetky rany, Boh chránil Izraelitov. Boh môže chrániť aj nás, nezáleží na tom, kde sme, 
alebo čo sa okolo nás deje.        
 
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Čo by ste si mysleli, keby ste boli Egypťania, ktorí zažili všetky rany? (báli 
by sa, želali by si, aby faraón prepustil Izraelitov) Čo by ste prežívali, keby ste videli, že 
rany nezasiahli Izraelitov?  (boli by prekvapení z Boha; vedeli by, že Boh bol silnejší, 
než bohovia z dreva a kameňov) Čo si myslíte, ako sa Izraeliti cítil? (bolo im ľúto 
Egypťanov, verili, že môžu Bohu dôverovať) Môžeme Bohu dôverovať v každej situácii.  
O tom je naša dnešná hlavná myšlienka. Povedzme si to spolu:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ SITUÁCII 
DÔVERUJEME.                                                       

 Povedzte to spolu so mnou. 

 
Verš na zapamätanie 
 Vystrihni 8 čiernych oblakov, dostatočne veľkých, aby ich 
všetci videli,  a napíš jedno slovo verša na každý z nich. 
(Nezabudni text.) Zamiešaj oblaky a rozdaj ich. (Veľké triedy: 
Použite viac ako jednu sadu. Malé triedy, daj každému dieťaťu 
viac, ako jedno slovo.)  
Požiadaj deti, aby pred sebou podržali slovo a zoradili sa podľa poradia podľa toho, ako si 
myslia, že majú byť slová zoradené. Ak deti nie sú v správnom poradí, prečítaj text 
a nechaj ich znovu zoradiť. Keď už vedia správne poradie, znova zamiešaj slová a opakuj 
aktivitu, pokiaľ deti budú verš vedieť.  
 
Štúdium Biblie 
 Vytvor dve skupiny. Každej z nich daj text. Ak je potrebné, nech ti pomôže 
dospelý. Nech prečítajú prvý text. Opýtaj sa: Prečo bolo v tom čase pre Izraelitov ťažké 
dôverovať Bohu? (Boli tak dlho otrokmi, že na Boha zabudli. Boli pod vplyvom 
Egypťanov a ich bohov.) Použi zvyšné texty, ale opýtaj sa: Ako Boh ochraňoval 
Izraelitov? (Rany ich nezasiahli.)  
2. Moj. 6:6-9 
2. Moj. 8:22,23 
2. Moj. 9:4-7 
2. Moj. 9:25,26 
2. Moj. 10:22,23 
 

Potrebuješ:  
- čierny papier 
- pero 

striebornej/ 
svetlej farby  



 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Aký rozdiel Boh urobil medzi Izraelitami a Egypťanmi?  (Boh ochránil 
Izraelitov) Prečo to Boh urobil? (Aby ukázal, že boli jeho vyvoleným ľudom. Aby 
pomohol  Izraelitom naučiť sa dôverovať jemu a jeho zasľúbeniam.) Môžeme Bohu 
dôverovať? Prečo? Pozri sa na Židom 13:8 a Malachiáš 3:6. Čo nám to hovorí o Bohu?  
(Že sa nikdy nemení. Môžeme mu dnes dôverovať.) Povezme spolu 
dnešnú myšlienku: 
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ SITUÁCII 
DÔVERUJEME.                                                       

 Povedzte to spolu so mnou. 
 

 
 
* Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to 
hodí). Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík 
z predchádzajúcej lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne 
privítaj návštevu. 
 
Návrh piesní   
„Come and Praise the Lord Our King“ (Sing for Joy, No. 5) 
„Psalm 66“ (Sing for Joy, No. 11) 
„God Is So Good“ (Sing for Joy, No. 12) 
„Alleluia“ (Sing for Joy, No.23) 
„Phillippians 4:4“(Sing for Joy, No. 23) 
 
 
Zbierka 
Povedz: Bez ohľadu na to, čo sa nám môže stať, nikdy nie sme sami. 
Vždy máme najmenej jedného priateľa, na ktorom môžeme byť 
závislí a dôverovať mu. Kto je to? (Ježiš) Niektorí ľudia o ňom 
nevedia, a nemajú nikoho, komu by mohli dôverovať. Keď dávame 
našu zbierku, pomáhame druhým ľuďom učiť sa o Ježišovi a o tom, 
že mu taktiež môžu dôverovať.  
 
Modlitba 
Povedz: Keď sa modlíme k Bohu, alebo k Ježišovi, oslavujeme ich 
tým. Vždy na našu modlitbu odpovedia, ale niekedy nie vždy na 
prvý krát. Niekedy je odpoveď áno, inokedy nie, a niekedy počkaj 
chvíľu. Napíš tieto tri odpovede na tabuľu. Vždy môžeme Bohu 
dôverovať, že odpovie na naše modlitby. Urobme si zoznam 
modlitieb a budeme sledovať, ako na ne Boh odpovie.  Vytvorte malé 
modlitebné skupinky. Odložte si zoznam a porozprávajte sa o ňom  na 
budúci týždeň.  
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu 

Potrebuješ:  
- tabuľu 
- kriedu/fixky 
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    Aplikácia lekcie 

 
Boh, ktorý sa nemení 
 Vopred si priprav dva, alebo tri rozprašovače na vodu, naplň   ich vodou a nastav 
tak, aby sprejovali na najjemnejší sprej. Porozprávaj sa s deťmi o zložitých situáciách, 
v ktorých sa nachádzajú. Vytvor dve skupiny. Jednej skupine daj dáždniky, druhej  fľaše 
s vodou. Deti so sprejom sa zmienia o zložitej situácii, a deti s dáždnikmi odpovedia: 
„Boh sa nikdy nemení. Dôverujem Bohu ,že mi pomôže.“ Potom vymeň úlohy.   
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Aké to bolo, keď sa na vás útočilo? (nie príjemné, zvláštne, zábavné) Čo ste 
si mysleli o tom, že ste chránení dáždnikom? Aké je to, keď sa Boh o nás stará? Ako 
vieme, že môžeme dôverovať Bohu, že nám v každej situácii pomôže? (Sľúbil nám, že 
nám pomôže a plní svoje sľuby.) Spomeniete si na chvíľu, kedy vás Boh ochraňoval? 
Povzbuď deti, aby sa podelili so skúsenosťou, ale nikoho nenúť. Ak nám Boh pomáhal 
v minulosti a pomáha našim priateľom, môžeme mu veriť, že nám pomôže aj teraz? 
Ako to viete? (Boh sa nikdy nemení. Plní svoje sľuby.) Povedzme spolu našu dnešnú 
myšlienku:  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ SITUÁCII 
DÔVERUJEME.  

4       
    Zdieľanie sa 
 
Dôveruj Bohu v každej chvíli 
 Pomôž deťom vyrobiť papierové hodiny. Opýtaj sa: Ktorú hodinu máte 
najradšej? Čo merajú hodiny? (čas v hodinách, minútach, a sekundách) Koľko hodín 
má deň? Koľko dní má rok? Niekedy sa dejú také veci, že sa nám zdá, akoby išiel čas 
veľmi pomaly. Spomeniete si na ťažkosti, ktoré musíme počas dňa zvládať? Povzbuď 
deti do diskusie.  
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na diskusiu, keď sa pýtaš: Keď máme problém, alebo ťažké chvíle, ku 
komu sa môžeme obrátiť?  (K Bohu, k Ježišovi) Ako si môžeme byť istí, že nám 
pomôže? (V Biblii máme napísané príbehy o tom, ako pomohol iným v minulosti.) Čo 
nám Biblia hovorí o Bohu? (Že sa nikdy nemení.) Napíšme si na naše hodiny: 
„V každej chvíli môžem Bohu dôverovať.“ Opýtaj sa: S kým sa podelíte o tieto 
hodiny? Ako tomu človeku vysvetlíte, že tiež môže dôverovať Bohu? (Boh sa nemení. 
Štúdiom Biblie sme zistili, že v minulosti pomohol mnohým ľuďom.) Áno, môžeme mu 
dôverovať práve tak, ako Izraeliti. Povedzme spolu našu dnešnú myšlienku:  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU V KAŽDEJ SITUÁCII 
DÔVERUJEME.                                                       

Ukončenie 
Vytvorte kruh. Zaspievajte si „Trust and Obey“ (Sing for Joy, No. 113) ako modlitbu. 
Popros Boha, aby  deťom pomáhal dôverovať mu v nasledujúcom týždni. 
 

Potrebuješ: 
- papierové taniere 
- kovové spinky (cvoky) 
- fixky/voskovky 

Potrebuješ: 
- dáždniky 
- dva alebo tri  rozprašovače  
  na vodu   (fľaše) 



                      Materiál pre žiakov 
 

 DEVÄŤ KRÁT NIE 
Zdroje : 
2. Moj .4-10; Patr. a proroci., str. 257-272 
Veršík na zapamätanie 
„Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých  jeho dobrodení.“ Žalm 103:2 
Hlavná myšlienka 
 „Boha oslavujeme, keď mu v každej situácii dôverujeme.“  
 
Spravil si niekedy niečo zlé a musel si prísť znova pred ľudí? Ak áno, budeš rozumieť tomu, 
ako sa Mojžiš cítil. Utiekol z Egypt, pretože zabil človeka. Teraz mu Boh povedal, aby sa 
vrátil. Starý faraón už bol mŕtvy. Ale boli tam iní, ktorí si pamätali, čo vykonal.  
 
  Mojžiš putoval dlhú cestu z Mediánskej zeme do Egypta. Niekde v púšti jeho 
brat Áron kráčal oproti nemu. „Boh ma poslal, aby som ti pomohol“, povedal Áron. 
Spoločne budú čeliť faraónovi. 
Po stretnutí s Izraelskými vodcami vošli Mojžiš a Áronom do faraónovho paláca. Mojžiš 
rozprával bravúrne. „Mám pre teba odkaz od Boha.“ Boh hovorí: „Nechaj môj ľud odísť 
a priprav mi na púšti oslavu“.“ Faraón odpovedal: „Kto je Boh? Nepoznám ho, a nenechám 
ľudí odísť.“ Mojžiš zopakoval: „Nechaj ľud odísť. Inak Boh odpovie násilnou ranou.“  
Ale faraón odmietol Mojžiša a Árona. Potom povedal strážnikom, aby Izraelitov nechali 
pracovať ešte ťažšie. Faraón každý deň prichádzal k rieke Níl oslavovať svojich bohov. 
Boh poslal Mojžiša k rieke. Tam povedal faraónovi: „Ak neposlúchneš Boha a nenecháš 
Izraelitov odísť, stane sa niečo hrozné. Voda sa premení na krv. Všetky ryby zahynú.“ 
Faraón odmietol. Potom Mojžiš vystrel svoju palicu a voda sa premenila  na krv. Ale 
faraón stále odmietal zmeniť svoj názor. 
 O sedem dní neskôr Mojžiš opäť požiadal faraóna, aby prepustil Izraelitov, 
a nechal ich na púšti oslavovať Boha.. Faraón opäť povedal: „Nie.“ Mojžiš odpovedal: 
„Boh hovorí toto: Pošlem záplavu žiab. Budú všade, v tvojej posteli, v tvojom jedle, 
v tvojich peciach.“ A to sa aj stalo. Čoskoro boli žaby všade! Faraón poslal pre Mojžiša. 
„Vezmi preč tieto žaby, a ja prepustím Izraelitov“, sľúbil. Čoskoro boli všade po celej 
krajine porozhadzované mŕtve žaby. Ale tak skoro, ako žaby zdochli, faraón zmenil svoj 
názor. Znova Boh poslal Mojžiša za faraónom. Znova faraón povedal nie. A Mojžiš sľúbil: 
„Boh pošle roj komárov.“ Čoskoro boli komáre všade, otravovali ľudí aj zvieratá.  
Faraónovi radcovia povedali: „Toto je prst Boží.“ Ale faraón nepočúval ani ich. Potom 
Boh opäť poslal Mojžiša za faraónom, keď oslavoval pri rieke svojich bohov. Mojžiš ho 
znova požiadal. A faraón stále odmietal. Preto Mojžiš doručil ďalší odkaz. „Boh pošle húfy 
múch. Vzduch  nimi bude naplnený až bude čierny.“ A stalo sa presne tak, ako Mojžiš 
povedal. Preto faraón poslal pre Mojžiša a povedal: „Nechám tvoj ľud odísť, len už 
nezachádzaj ďalej.“ Ale len čo sa muchy rozpŕchli, faraón zmenil svoje rozhodnutie.  
Mojžiš prišiel opäť pred faraóna a povedal: „Ak budeš naďalej zamietať, aby môj ľud 
odišiel a oslavoval Boha, všetky tvoje zvieratá ochorejú a zahynú.“  Nasledujúci deň 
egyptský dobytok zahynul, ale faraón naďalej zamietal prepustiť Izraelitov. 
Nasledujúci deň vzal Mojžiš plnú hrsť prachu a vyhodil ho do vzduchu pred faraónom. 
Ako to urobil, bola tvár každého posiata boľavými zapálenými vredmi. Ale faraón stále 
nepočúval.  
Potom Boh povedal Mojžišovi, aby povedal faraónovi, že ak nenechá Izraelitov odísť, Boh 
pošle hrozné krupobitie. Keď prišla búrka, faraón sa bál. Poslal pre Mojžiša a povedal: „ 
Nechám tvoj ľud odísť, len popros svojho Boha, aby zastavil túto búrku.“  Ale len čo búrka 
pominula, rozmyslel si to znova. Boh poslal ešte dve rany. Kobylky prišli a požrali všetky 
zelené rastliny. Potom tri dni desila Egypťanov tma. Ale faraón stále odmietal nechať 
Izraelitov odísť.  



 
Deväť krát poslal Boh ranu na Egypt.  Egypťania uctievali rieku Níl a  ďalšie stvorenstvá, 
zahrnuté v ranách. Boh im ukázal, že ich bohovia im nemôžu pomôcť.  
Deväť krát dal Boh faraónovi šancu rozpoznať, že Boh Izraelitov je pravý Boh.   A deväť 
krát faraón odmietol. 
Deväť krát Boh ukázal Izraelitom, že je ich Bohom. Takže mu mohli úplne dôverovať. 
Ako to vedeli? Skrze rany, Boh ich zachovával v bezpečí.        
 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Mojžiš putoval dlhú cestu naspäť cez 

Egyptskú púšť. Čo by si potreboval, keby 
si putoval púšťou?  Kde a ktorá je 
najväčšia púšť na svete?  

• Nakresli šťastnú tváričku a napíš na ňu 
verš na zapamätanie.  Umiestni je na také 
miesto, kde ju môžeš každý deň vidieť. 
Použi ju, keď budeš dnes počas rodinnej 
pobožnosti učiť svoju rodinu verš na 
zapamätanie. 

• Poďakuj Bohu za slnko a za dážď.  
Nedeľa 
• Prečítaj a porozprávaj sa počas pobožnosti 

so  svojou rodinou o 2. Moj. 7: 8-24.  Čo 
sa stalo, keď Mojžiš a Áron navštívili 
faraóna?  Ak je to možné, podeľ sa 
o červený džús. Čo by sa stalo, keby si 
z neho trochu vylial na niečo biele? Páčilo 
by sa ti, keby si musel prať v červenej  
vode?  

• Nájdi dlhú palicu, ktorá podľa teba vyzerá 
ako had. Zober ju so sebou k pobožnosti 
a vysvetli, čo sa stalo Mojžišovi.  

• Poďakuj Bohu za to, že môžeš piť vodu.  
 Pondelok 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 8:1-19. Aký 
druh žiab žije vo vašom okolí? Vyrob 
zvuk, ktorý vydávajú žaby.  Nauč svoju 
rodinu vydávať zvuk (kŕkanie) , ktorý 
robia žaby. Urobte to spolu.  Aké to bolo, 
keď v Egypte kŕkalo milión žiab v tú istú 
chvíľu?  

• Zahrajte sa hru na skákanie (kto doskočí 
ďalej) s priateľom, bratom, alebo sestrou. 

• Poďakujte Bohu za ryby v moriach a za 
zvieratá, ktoré stvoril.   

Utorok 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 8:20-30 a 9: 1-
17. Čo je zaujímavé na očiach múch?  
Dokážeš nakresliť tvoje oko, a oko 
muchy?  

• Postav sa chrbtom k niekomu, kto je 
približne rovnako vysoký a rovnako ťažký 
ako ty.   Nakloňte sa obidvaja dopredu 
a posaďte sa chrbtom k chrbtu na dlážku.  
Môžete si navzájom dôverovať?  

• Popros svojich rodičov, aby ti porozprávali 
nejakú skúsenosť o tom, ako dôverovali 
Bohu.  

• Modli sa o to, aby si sa naučil Bohu ešte 
viac dôverovať.  

Streda 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 9: 8-35. 
Choďte spolu von a vyhoďte do vzduchu 
hrsť prachu. (Uistite sa, že nikto nestojí 
blízko.)  

• Nájdi baterku a v tmavej miestnosti ju 
zapni a vypni.  Zisti, čo spôsobuje 
skutočné blýskanie.  

• Napíš zoznam vecí, ktorých sa skutočne 
bojíš. Pomodli sa, aby ti Boh pomohol 
dôverovať mu v takýchto situáciách.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si dnes spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 10. Do plytkej 
nádoby vlož trochu piesku. Nazbieraj 
zopár vetvičiek a kameňov. Potom vytvor 
scénu, ako keby kobylky požrali všetko 
zelené.  

• Na tri minúty si zaviaž oči a pokús sa 
prejsť po izbe. Potrebuješ pomoc? Poďakuj 
Bohu za svetlo.     

Piatok 
• Spolu s rodinou si zopakujte všetky rany, 

a to tak, že zahráte pantomímu. Sleduj, kto 
prvý dokáže uhádnuť, ktorá je to rana. 
Požiadaj každého, aby ti povedal, čo to 
znamená dôverovať Bohu. 

• Povedzte spoločne verš na zapamätanie.  
Myslíš skutočne vážne to, čo si hovoril?  

• Zaspievajte pieseň na oslavu Boha 
a poďakujte mu za to, že chráni vašu 
rodinu.   
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