
LEKCIA 11
 

 
Zdroje : 

4.Moj. 21: 4-9; 
Patriarchovia 

a proroci,  
str. 428 - 432 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Majte vieru 

Božiu“.  
(Marek 11:22) 

 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že mať 
vieru v Boha 

znamená veriť 
Mu a dôverovať 

Mu.  
Cítiť sa vďační 

za uzdravenie 
a z hriechov, 

ktoré nám Ježiš 
dáva skrze  našu 

vieru. 
Reagovať  

overovaním si 
viery tým, že 

v každodennom 
živote budú 

dôverovať Bohu. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Boha 
oslavujeme, keď 
v Neho veríme.“ 

 
 
 
 
 
 

UŠTIPNUTIE HADOM! 
 
Téma na tento mesiac 
Boha oslavujeme, keď Ho poslúchame.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Izraeliti znova reptajú. Nepáči sa im na púšti. Nechutí im manna. 
Nemajú dosť vody. Preto Boh od nich odníma svoju ochranu. 
V púšti žije mnoho hadov a mnohí izraeliti sú nimi uštipnutí 
a zomierajú. Ľudia oľutujú svoje reptanie nad nepodstatnými 
vecami. Mojžiš poslúcne  Božie nariadenia a vyrába bronzového 
hada, ktorého pripevní na palicu a vyzdvihne ho do výšky. 
Ktokoľvok uštipnutý hadom, kto poslúchne Boha a pozrie sa na 
bronzového hada je Bohom uzdravený. Mnohí sa pozreli, ale 
mnohí nemali vieru a nepozreli sa.   
       
Táto lekcia je o uctievaní. 
Keď veríme, že sa Boh o nás každý deň posatrá, keď vieme, že má 
moc a túžbu nás zachrániť, demonštrujeme tým našu vieru. Keď 
ukazujeme Bohu, že v Neho veríme, je to jedna z foriem, ako Ho  
uctievame.  
 
Obohatenie učiteľa 
Na púšti v Palestíne žije asi 35 druhov hadov.  Niektoré sú 
extrémne jedovaté. Hady žijú pod kameňmi alebo skalami, alebo 
v piesku na púšti. Niektoé vyhľadávajú moré územia, ako sú 
miesta okolo studní. Hady vzbudzujú pre svoju jedovatosť strach 
a často boli predstavované ako nástroj Božieho hnevu. (The 
Seventh –day Adventist Commentary, str. 1007.) 
„Na púšti sa premnožili jedovaté hady, nazývané „ohnivé“ pre 
strašný účinok ich uštipnutia, po ktorom nasledoval prudký zápal 
a náhla smrť. Tieto hady uštipli mnohých, pretože Božia ruka 
prestala izraelcov chrániť“.  
(Patriarchovia a proroci, str. 429) 
„Mnohí už zomreli a mnohí pochybovali, žeby ich obyčajný 
pohľad na kovového hada, ktorého Mojžiš pripevnil na koniec 
žrde, mohol uzdraviť.  Mnohí pre svoju nedôveru zahynuli. Mnohí 
však tomuto Božiemu optreniu uverili.“  
(Patriarchovia a proroci, str.430 
„Vyvýšenie hada bolo pre izraelcov veľmi poučné. Pred zhubným 
účinkom jedu v ranách sami nemali nijakú záchranu. Uzdraviť ich 
mohol len Boh. Mali prejaviť len vieru v toto Božie opatrenie. Ak 
chceli ďalej žiť, museli na hada pohliadnuť. Svojim pohľadom 
prejavili vieru, ktorú si Boh cenil. Nemali pochýb o tom, že had 
sám osebe nemá nijakú moc, ale že je symbolom Božieho Syna.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 430)   
 
Dekorácia miestnosti 
Pozri lekciu 10. 
 
 



     SPOLOČENSTVO 
 
 
 

 
  

 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. Kreslenie podľa 
pokynov 

papier, ceruzky, obrázky 
predmetov 
 

   B.Plačúca minca 
 

veľká minca 
malý balíček vreckoviek 
voda 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
kôš, alebo iná nádoba 
žiadne 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu gumený had, alebo hračka 
hada, alebo obrázok hada 

   Veršík na zapamätanie tabuľa na kriedu alebo na fixky, 
krieda/fixky, loptička 

   Štúdium Biblie Biblie 
 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. A. Vyvyšovanie Ježiša 
svedectvom 

palica 
 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min B. Hlinený had drevené paličky alebo 
palička na stláčanie jazyka 
od lekára, drôtiky, alebo 
ženilkové paličky 
modelovacia hmota - hlina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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 so 
skúsenosťami z minulotýždennej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

1  
 Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  
A. Kreslenie podľa pokynov 
 Povedz deťom, aby sa riadili tvojim pokynmi a aby nakreslili to, čo im povieš. 
Drž obrázok nejakého predmetu (neukáž deťom, čo je na ňom nakreslené) (auto, dom, loď, 
atď.) a pokús sa to opísať. Aby si deti zmiatol/a, snaž sa byť vo svojom opise technický 
natoľko, ako je to možné.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Myslíte si, že ste sa riadili mojimi pokynmi?  
Nech deti ukážu svoje obrázky a potom im ukáž svoj obrázok.  Vyzerá váš obrázok ako to, 
čo som popisoval/a? Myslíte si, že by ste to nakreslili lepšie, keby ste kopírovali originál?  
Čo by sa stalo, keby som vám ukázal/a každý krok?  Pomohlo by vám to?  
Táto aktivita znázorňuje, čo Boh robil pre izraelitov. Boh sa stále izraelitom pokúšal dať 
obraz seba, svojej lásky, a plánu, ako ich zahráni od hriechu. V našom dnešnom príbehu 
im dal veľmi nezvyčajný obraz seba.  Mali mať vieru a robiť to, čo im Boh povedal. Náš 
dnešný verš na zapamätanie je:  „Majte vieru Božiu.“ Marek 11:22)     
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
    B. Plačúca minca  

 Vopred poskladaj malý kúsok  papierovej vreckovky, tak, aby si ho 
dokázal/a schovať pod mincu, keď ho držíš pred sebou. Aby si mohol/a 
urobiť tento trik, namoč dostatočne papierovú vreckovku tak, aby 
nekvapkala, ale aby si ju mohol/a stlačiť pod mincou, aby to vyzeralo tak, že 
plače.  

Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Myslíte si, že dokážem rozplakať túto mincu? 
Prečo? Teraz demonštrujt trik tak, že stlačíš mokrú vreckovku, aby kvapka vody stiekla 
z mince.  
 
Zhrnutie 
 Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Zodvihnite ruky, ak ste pochybovali o tom , že 
dokážem rozplakať mincu. Prečo ste mi nedôverovali? Náš dnešný príbeh je 
o izraelitoch, ktorí dôverujú Bohu. Podmienkou pre to, aby boli uzdravení od niečoho 
bolestivého, bola obyčajná vec. Niektorí nemali dostatok viery na to, aby to spravili. 
Dnešný verš na zapamätanie je: „Majte vieru Božiu.“ (Marek 11:22)     
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou.  

Potrebuješ:  
- veľká minca 
- malý balíček 
vreckoviek 
voda  



 
  
 
 

 * 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   
„Father, I Adore You“ (Sing for Joy, No.21) 
„Holy, Holy“ (Sing for Joy, No.6) 
„Bless His Holy Name“ (Sing for Joy, No.9) 
„Trust and Obey“ (Sing for Joy, No.113) 
„Philippians 4:4“ (Rejoice in The Lord) (Sing for Joy, No. 23) 
„Come Into His Presence“ (Sing for Joy, No. 14) 
 
 
Zbierka 
Zdôrazni, ako misijné zbierky pomáhajú misionárom, ktorí učiad deti na 
celom svete radosti z oslavovania Boha.   
 
Modlitba 
Opýtaj sa detí na ich prosby, zapíš ich a spomeň každú z nich, keď sa budeš 
modliť.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- košík, alebo inú 
nádobu. 
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Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Príprava scény 
Povedz: Existuje vrtiace sa a zvíjajúce sa stvorenie, ktoré mnohí 
ľudia nemajú radi. Žije na púšti. Uhádnete, čo to je? Drž 
gumenného hada, plyšovú hračku hada, alebo obrázok. Je to toto 
zviera.  

Vždy, keď dnes poviem slovo had chcem aby ste zavrteli rukou zaťatou do päste 
a napodobňovali tak hada, a chcem, aby ste syčali. Povedz deťom, aby si to niekoľko krát 
vyskúšali.     
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
Koľkí z vás poznáte niekoho, kto má štyridsať rokov, alebo je starší? Štyridsať rokov! Je to 
dlhý čas! Predstavte si, že takýto človek bol bábätko, keď izraeliti odchádzali na púšť. Teraz 
má ten človek štyridsať rokov. Znamená to, že celý svoj život preži v stane na púšti!  A počas 
celej tejto doby sa ich topánky nezodrali, ich šaty sa nepotrhali ani nezostárli, mali dostatok 
jedla na jedenie, boli chránení pred slnkom počasdňa a pred chladnou púšťou počas noci. 
Nikdy nevideli na púšti jedovaté zvieratá. Viete prečo? Bolo to spôsobené Božou ochranou! 
Omrzelo by vás jesť mannu každý deň a nosiť rovnaké oblečenie a topánky a robiť rovnaké 
veci - kráčať po piesku – celých štyridsať rokov? Pravdepodobne áno. Ale bolo to lepšie, ako 
byť sluhom! Napriek tomu sa izraeliti začali sťažovať. Vykrikovali, „zober nás späť do 
Egypta!“ Dokážete aj vy takto vykrikovať? (Povedzte dťom, aby to opakovali dokola všetci 
spolu.) 
Uvažujte nad tým, čo vlastne hovorili. Mnohí z nich nevedeli nič o Egypte. Viete niečo 
o meste, kde vaši rodičia žili a vyrastali? (Poskytni priestor na odpovede.)  
Možnože viete o tom len málo, alebo vôbec nič. S istotou neviete, aké to je tam žiť, pokiaľ 
tam teraz nežijete. Možno izraelskí rodičia nepovedali svojim deťom, aké ťažké bolo byť 
otrokmi v Egypte. Možno im ich rodičia povedali len dobré veci o živote v Egypte. 
Akékoľvek boli dôvody, títo ľudia, ktorí sa sťažovali, si mysleli, že život v Egypte by bol 
lepší, ako putovanie po púšti.  
Mojžiš nevedel, čo má robiť. Poďme sa zahrať na to, že sme deti, ktoré s hrajú v našom stane. 
(Tlesknite si so svojim susedom. Keď sa deti sústredia, pokračuj.) Pozrite sa! Tam! (Ukáž do 
rohu.) Čo to je? (Napodobňujte zvuk a/alebo pohyby hada.) Niečo sa plazí do nášho tábora. 
Čo to je? „Hady!“, hovorí tvoja mama. „Vstávajte!“ „Poštípu vás a ich jed vás zabije!“ 
(Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.) 
„Ale my sme nikdy nevideli hadov,“  hovoríš. (Napodobňuj zvuk hada a/alebo jeho pohyby.) 
„Už je to štyridsať rokov, čo sme nevideli v našom tábore hada.“ (Napodobňujte zvuk hada 
a/alebo jeho pohyby.)   
Had práve poštípal tvoju matku. Ona plače a padá na zem. Veľmi ju to bolí. Rozmýšľaš, či 
zomrie, alebo či sa z toho dostane. A teraz had (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho 
pohyby.) práve poštípal tvojho priateľa. A práve teraz had (Napodobňujte zvuk hada a/alebo 
jeho pohyby.) útočí na teba! Čo sa stalo?  
Boh vyvýšil Jeho ochranu, aby nám pripomenul, aká úžasná bola Jeho starostlivosť až 
doteraz.  Zatvor si oči a predstav si hadov, (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.) 
ktorí sa plazia všade okolo tvojho stanu a vovnútri v tvojom stane – dokonca v tvojej posteli. 
Nemôžeš im utiecť! Sú jedovaté! Ľudia umierajú. Čo budeme robiť?  
 

Potrebuješ: 
- gumený had, 
alebo hračka 
hada, alebo 
obrázok hada 



 
Poďme pohľadať Mojžiša! Povedzme to spolu: „Nájdime Mojžiša!“ (Skandujte spolu.) 
Mojžiš, povedz Bohu, že nám je ľúto, že sme neboli vďační. Je nám ľúto, sme Ho 
neoslavovali. Modli sa Mojžiš! Popros Boha, aby nás chránil pred týmito hadmi! 
(Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.)  A tak sa Mojžiš modlil. Boh povedal, 
„Vyrob medeného hada (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.)  a vystav ho na tyč. 
Povedz ľučom, že ktokoľvek bol uštipnutý sa môže pozrieť na medeného hada 
(Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.)  a bude žiť.“ Matka narieka stoná. Pomôžme 
Mojžišovi s hadom, (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.) skôr než matka zomrie. 
Pomôžeme mu? Vezmime Mojžišovho hada (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.)   
A pripevnime ho na palicu. (Urobte to s pomôckami) Mojžiš vloží palicu do piesku. 
Ponáhľajme sa vyniesť matku von. Ak verí v Božiu moc a pozrie sa na medeného hada, 
ktorého Mojžiš vyrobil, (Napodobňujte zvuk hada a/alebo jeho pohyby.)  Boh ju vypočuje 
a ona bude žiť.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo Izraeliti povedali proti Bohu a Mojžišovi? 
Prečo hovorili tieto veci? Prečo Boh dopustil, aby hady poštípali Izraelcov? Ako Izraeliti 
oľutovali svoje hriechy? Čo povedal Boh Mojžišovi, že má urobiť? Čo sa stalo ak sa 
niekto, kto bol uštipnutý hadom pozrel na medeného hada na palici? Čo by sa stalo, 
keby si tam bol? Ako by si sa cítil, keby boli v tvojom dome hady? Keby ľudia v tvojom 
dome zomierali? Predstav si, že si bol uštipnutý. Ako sa cítiš, keď sa pozrieš na hada na 
palici? Čo sa s tebou stane? Zmení to naveky tvoj postoj voči Bohu? Bol to had na palici, 
kto zachránil ľudí? (Nie) Čo ich zachránilo? (Ich viera v Boha ich zachránila. Verili, že 
budú uzdravení a Boh ich uzdravil) Čo sa ľudia z tohto naučili? (Ak verili  v Boha, Boh sa 
o nich postaral; Boh mal moc ich uzdraviť, ale museli v Neho uveriť; že dlho predtým 
dokázal udržať hadov v bezpečnej vzdialenosti od nich. Ľudia mali ukázať svoju vieru v Boha 
tým, že poslúchali Jeho nariadenia. Museli mu dôverovať. Museli veriť, že ich môže uzdraviť. 
Oslavovali Boha tým, že ho poslúchali a verili v Neho. Pamätajte si našu dnešnú hlavnú 
myšlienku. Povedzme ju spolu: 
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou. 

 
Verš na zapamätanie 
Napíš verš na zapamätanie tak, aby ho všetci videli. Potom verš nahlas 
prečítaj. „Majte vieru Božiu.“ (Marek 11:22) Nechaj deti, aby prečítali 
verš spolu s tebou a potom ho zotri.  
Hoď jednému dieťaťu loptičku a požiadaj ho, aby povedalo prvé slovo 
verša. Potom toto dieťa hodí loptičku ďalšiemu a ten pokračuje druhým 
slovom verša a tak ďalej. Pokúste sa hádzať loptičku tak, aby nespadla. 
Pokračujte, pokým všetky deti vedia verš na zapamätanie a potom ho 
povedzte spolu.    
 
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Vedeli ste, že had na tyči niečo predstavuje? Poďme sa pozrieť, 
čo o tom hovorí Biblia. Nechaj deti nájsť Ján 3:14,15 a Ján 12:32,33. Vyber 
dve deti, aby prečítali texty nahlas. (Ak je potrebné, dospelí pomáhajú.) 
Porozprávajte sa o význame textu. Uisti sa, že deti rozumejú významu textu, 
predtým, než budete pokračovať.   

Potrebuješ: 
- tabuľa na 
kriedu alebo 
na fixky, 
krieda/fixky, 
loptička 
  

Potrebuješ: 
- Biblie 
 



 
      
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Teraz už viete, čo predstavuje had a palica?  
(Čas, kedy v budúcnosti Ježiš zomrie na kríži pre nás všetkých.) Áno, Ježiš aplikuje túto 
udalosť na svoju vlastnú smrť. Ježiš „vyvýšený na kríži“ nás uzdravuje z nášhyo 
hriechu. Vyvyšovať Ježiša vo všetkom znamená žiť tak, ako žil On a je to istotne súčasť 
uctievania. Čo si myslíte, prečo si Boh vybral tento symbol?  (Vyvýšiť Ježiša, tak, ako bol 
vyvýšený had na púšti nás uzdravuje.) Ako nás to uzdravuje?  (Dáva nám to večný život. 
Keď v Neho veríme, a žijeme tak, ako od nás chce, On nás uzdravuje z našich hriechov.) 
Takže my máme veriť tomu, že Ježiš nás uzdraví z našich hriechov. Máme sa pozerať 
na Neho. Keď veríme v Ježiša, oslavujeme Ho tým. To mi pripomína našu dnešnú 
hlavnú myšlienku:  
       

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
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    Aplikácia lekcie 

 
B. Scenáre 
Keď prečítaš jednotlié scenáre, po každom z nich sa opýtaj detí, ako daná osoba ukazuje vieru 
v Boha vo svojom živote.  
 

1. Tomášovi rodičia si naželajú, aby mal hračky, o ktorých druhí hovoria, že majú 
„magickú moc“, alebo hračky, ktoré vyzerajú násilne. Tomášovi kamaráti sa 
s takýmito hračkami môžu hrať. Tomáš nevie, čo je na nich zlé. Ale rozhodne sa 
poslúchať svojich rodičov. Preto si nekupuje žiadne z takýchto hračiek za svoje 
peniaze.  

2. Sabrinina trieda ide na výlet do ZOO. Má byť teplý a slnečný deň, ale ráno je chladné. 
Sabrinina mama jej hovorí, aby si obliekla sveter. Sabrina ho nechce, pretože neskôr 
ho bude musieť nosiť v rukách. Napriek tomu Sabrinina mama chce, aby si ho 
obliekla. Sabrina si dáva na seba sveter keď vychádza von z dverí.  

3. Callie nerada zaspáva večer v tme. Keď sa bojí, často výjde z postele a snaží sa nájsť 
jedného zo svojich rodičov. Bolo jej povedané, aby to nerobila. Jej otec sa s ňou 
modlieva predtým, než ide spať. Pomáha jej v tom, aby dokázala povedať svoj 
obľúbený verš o tom, ako sa Boh o ňu stará. Jej otecko odchádza z miestnosti 
a pripomína jej, aby ostala v posteli. O niekoľko minút má Callie pokušenie opäť výjsť 
z postele, ale namiesto toho si znova a znova opakuje biblický verš. Čoskoro zaspáva. 

4. Ruben je chorý. Jeho maminka mu dala lieky, ktoré mu nechutia. Myslí si, že chutia 
hrozne. Jeho mama mu vysvetľuje, že ich porebuje brať, aby sa cítil dobre. Keď je čas 
na to, aby si zobral ďalšiu odmerku lieku, prehĺta ho bez toho, aby sa sťažoval.       

 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo deti v jednotlivých scenároch robili, čo bolo 
rovnaké? (Poslúchali napriek tomu, že nechceli, alebo nerozumeli tomu, prečo to musia 
urobiť.) Keď poslúchame, upevňujeme našu vieru. Keď sa nenaučíme poslúchať našich 
rodičov aj napriek tomu, že nie vždy rozumieme, prečo chcú od násurčité veci, budeme  



 
mať v budúcnosti problém s poslúchním Boha. Potrebujeme sa rozhodnúť poslúchať 
našich rodičov. Musíme sa rozhodnúť poslúchť Boha, aby sme mali vieru, aj napriek 
tomu, že nevidíme, alebo nerozumieme, čo sa stane.  Čo ešte môžeš robiť, aby si 
posilňoval svoju vieru? Čo ti pomáha, aby si posilňoval tvoju vieru?  
Prečítajme si spolu Židom 11:1 „Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením 
toho, čo nevidíme.“ Keď veríme v Boha, ukazujeme, že Mu dôverujeme, a veríme, že 
nám dokáže pomôcť napriek tomu, že nie všetko sa vyvíja tak, ako by sme chceli.  Našou 
vierou  Bohu spôsobujeme radosť a ukazujeme Mu našu lásku. Oslavujeme Ho a to nás 
vedie k našej dnešnej hlavnej myšlienke:   
   
 
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
   
 

4       
    Zdieľanie sa 
 
A. Vyvyšovanie Ježiša svedectvom 
Povedz: Niektorí izraeliti pravdepodobne museli presvedčiť 
svojich priateľov a rodiny, aby sa pozreli na hada. 
Pravdepodobne hovorili, „urobte to, čo vám Boh a Mojžiš 
povedali, aby ste spravili. Ja som to spravil, a som v poriadku. 
Prosím, poslúchnite. Chcem, aby ste žili.“ 
Bol to spôsob, ako svedčili o tom, čo pre nich Boh urobil. Zoberte si kúsok papiera 
a napíšte, alebo nakreslite niečo nádherné, čo Boh pre vás urobil. Pomôž deťom, aby 
premýšľali. Dospelí môžu pomáhať, ak je to potrebné.  
   
Zhrnutie 
Povedz: Zložte papier tak, aby nikto nevidel, čo je na ňom. Potichu v duchu poproste 
Boha, aby  vám pomohol uvažovať o človeku, ktorý potrebuje vedieť to, čo ste napísali, 
alebo nakreslili. Keď vám napadne meno, napíšte ho na papier. Teraz vložte svoje 
papiere do svojej Biblie, alebo do vrecka. Zdvihnite svoju ruku, aby ste sľúbili, že 
ukážete svoj obrázok tomu človeku tento týždeň. Pamätajte si, že povedať o tom, čo pre 
vás Boh urobil je spôsob, ako môžete vyvýšiť Boha pred ľuďmi okolo seba. Tak, ako 
hovorí naša dnešná hlavná myšlienka:  
 
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.“  
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
B. Hlinený had 
Povedz: Poďme urobiť hada na palici, podobne ako to urobil aj Mojžiš. Ukáž deťom, ako 
majú zviazať palice spolu, aby vytvorili jednoduchý kríž. Potom povedz deťom, aby vyrobili 
hada z hliny a aby ho obtočili okolo kríža, ktorý vyrobili.  
 

Potrebuješ: 
- drevené paličky alebo 
palička na stláčanie jazyka 
od lekára, drôtiky, alebo 
ženilkové paličky 
modelovacia hmota - hlina 



 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš:  Videli ste už niekedy symbol hada na palici? 
Možno v poliklinike alebo v nemocnici, alebo na iných zdravotníckych miestach? 
Uvažovali ste už nad tým niekedy? Teraz viete, odkiaľ tento symbol pochádza. Zoberte 
i svojho hada domov a darujte ho niekomu, komu porozprávate o izraelitoch a hadovi 
na palici. Taktiež môžete povedeť o svojej viere v Ježiša. Povedzme teraz ešte raz spolu 
našu dnešnú hlavnú myšlienku:   
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ V NEHO VERÍME.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
Ukončenie 
Poporos Boha, aby pomáhal každému dieťaťu v tvojej sbobotnej škôlke veriť v Neho, že sa 
o nich bude vo všetkom starať,  a že im pomôže žiť tak, ako On chce, aby žili.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Materiál pre žiakov 
 

 UŠTIPNUTIE HADOM 
 
Zdroje : 
4. Moj. 21: 4-9; PP, str. 428 - 432 
Veršík na zapamätanie 
„Majte vieru Božiu“. (Marek 11:22) 
Hlavná myšlienka 
„Boha oslavujeme, keď v Neho veríme.“ 
  
 
Stalo sa ti už, že ťa rodičia požiadali, aby si urobil niečo, čo sa ti bvôbec nechcelo urobiť? 
Možno si nerozumel tomu, prečo od teba chcú, aby si to urobil. Ale poslúchol si ich, pretože si 
im veril. Veril si, že chcú pre teba len to najlepšie.  
Niečo podobné sa stalo Izraelitom. Prečítaj si viac.  
  Boží ľud blúdil púšťou štyridsať rokov. Izraeliti už raz boli na okraji zasľúbenej zeme. Ale 
Boh pre ich neposlušnosť a pre ich slabú vieru  poslal naspäť na púšť. No neopustil ich.  
Každý deň počas štyridsiatich rokov mali mannu, ktorú mohli jesť. Mali vodu, ktorú mohli 
piť. Ich topánky a odev nebol zničený. Nohy ich neboleli a nenapúchali im.  Netrpeli žiadnou 
chorobou, neotravovali ich hady, ani škrpióny.  
A teraz boli Izraeliti opäť blízko zasľúbenej zeme. Tak blízko, že mohli vidieť chladné údolia 
a zelené polia. Mysleli si, že nebolo spravodlivé, že museli stráviť na púšti štyridsať rokov. 
Jeden druhému sa sťažovali. A potom sa začali sťažovať Mojžišovi.  „Prečo si nás vyviedol 
z Egypta, aby sme zahynuli v tejto divočine?“ –  reptali. „Nemáme vodu! Nemáme chlieb! 
A už sme prejedení manny!“ Neocenili, čo urobil Boh, aby ich uchoval nažive.  Nezaujímalo 
ich, že im dal oblečenie, ktoré si mohli obliecť. Boli nešťastní z toho, že museli v horúcej 
prašnej púšti tráviť celý čas. Obviňovali Boha z toho,že spôsobil všetky ich ťažkosti. Chudák 
Mojžiš. Všetko toto musel počúvať  už predtým. Pokúšal sa poukázať na Božie vedenie. 
Pokúšal sa im pripomenúť mnohé z vecí, ktoré pre nich Boh urobil. Ale nepočúvali ho. Zdalo 
sa, že jediné, čo dokážu robiť, je sťažovať sa. Napokon sa Boh rozhodol, že ich prestane 
chrániť a nechá ich, aby videli, čo sa stane.  Jedovaté hady, ktoré žili na púšti okľúčili ich 
stany. A mnohých Izraelitov uštipli. Takmer v každom stane bol niekto, kto bol mŕtvy, alebo 
zomieral. Nikto nebol v bezpečí pred smrteľným hadím jedom. Koho uštipli, čoskoro zomrel.  
Netrvalo ľuďom dlho, kým si uvedomili, ako zle sa správali. „Zhrešili sme, keď sme reptali 
proti Bohu“, povedali Mojžišovi. „Prosíme“, úpenlivo žiadali, „modli sa k Bohu, aby odňal od 
nás hadov“. 
Mojžiš sa modlil, a Pán ho vypočul. Boh mu povedal, aby urobil bronzového hada a upevnil 
ho na palicu. Ten, kto bol uštipnutý, a  pozrie sa na bronzového hada, bude žiť. Mojžiš urobil 
hada, ako mu Boh prikázal. A ľudia, ktorí sa naňho pozreli, boli Bohom uzdravení.  
Ale niektorí ľudia neverili, že pohľad na palicu s hadom ich môže uzdraviť. Rozhodli sa 
neposlúchnuť Božie nariadenie a nepozreli sa na palicu. Pretože nemali vieru, pretože 
nedôverovali Bohu, nemohol ich uzdraviť, a tak čoskoro zomreli.  
Had na púšti bol symbolom Ježiša umierajúceho za naše hriechy. Kovový had sám o sebe 
nemal silu uzdravovať. Bola to viera v Boha, ktorá mu umožnila uzdraviť ich. O niekoľko 
rokov neskôr  sa Ježiš zmienil o svojej smrti. Biblia nám hovorí, čo povedal: „A ako Mojžiš 
povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, 
nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:14)  Naša viera v Ježiša povýšeného na kríž, nám 
pomáha pochopiť, že Ježiš zomrel , aby sme mohli žiť naveky s Ním. A tak, majte vieru 
v Boha. A verte tomu, čo vraví Biblia.    



 
 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• Prečítajte si spolu s rodinou príbeh z lekcie 

na tento týždeň. Prečo Boh povedal 
ľuďom, že sa majú pozrieť na hada?  
Uzdravuje ľudí pozeranie sa na hada? Ako 
to vieš?  

• Nauč svoj verš na zapamätanie svoju 
rodinu. Opýtaj sa ich, čo to znamená.  

• Zaspievajte si pred modlitbou niekoľko 
oslavných piesní. Poďakujte Bohu za jeho 
uzdravujúcu moc.  

Nedeľa 
• Ak je to možné, choďte s rodinou na 

návštevu do ZOO, alebo niekam, kde je 
možné vidieť hady. Alebo pohľadaj 
informácie v knihách, aby si sa o nic 
dozvedel viac. Aký pocit máš z hadov? 
Prečo?  

• Nakresli obrázok Mojžiša, držiaceho 
palicu s hadom, a ľudí, ktorí sa naňho 
pozerajú. Nakresli tiež niekoľko ľudí, ktorí 
boli uštipnutí.  

• Hľadaj možnosti, ako budeš počas tohoto 
týždňa veľmi rýchlo poslúchať svojich 
rodičov, a to aj vtedy, keď nebudeš 
rozumieť tomu, prečo od teba chcú, aby si 
urobil niektoré veci. 

 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítajte a porozprávajte 

sa počas pobožnosti o 4. Moj. 21:4 -9. 
Prečo Izraeliti reptali? Čo sa stalo kvôli 
tomu, že reptali príliš veľa? Čo im Boh 
povedal, aby urobili, kerď chceli byť 
uzdravení? Ako ukázali svoju vieru? Ako 
vieš, či máš vieru v Boha?  

• Zopakujte si spolu verš na zapamätanie. 
Popros rodinných členov, aby ti 
porozprávali o čase, kedy bola ich viera 
veľmi silná. Pomodli sa za to, aby si mal 
ty, aj tvoja rodina stále vieru v Boha.  

Utorok 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Ján 3:14,15 a Ján 
12:32,33. Koho reúprezentoval kovový 
had? Ako je nazvaný Ježiš v 14 verši? 
Prečo bol Ježiš vyzdvihnutý na kríž? Ak 
miluješ Ježiša za to, že zomrel na kríži, 
aby ťa zachránil od tvojich hriechov, napíš 
sem svoje meno. 

 

Streda 
• Nájdi si pre seba tichú chvíľku, aby si sa 

stretol s  Ježišom. Nájdi si miesto, kde 
môžeš byť sám. Poďakuj Ježišovi za tri 
veci, a zaspievaj Mu svoju obľúbenú 
pieseň. Povedz Mu, prečo v Neho veríš.  

• Ukáž svojej rodine hada na kríži, ktorého 
si vyrobil v sobotnej škole. Povedz im, čo 
nás to učí o Ježišovi.  

Štvrtok 
• Popros niekoho z tvojej rodiny, aby ti 

pomohol nájsť niekde symbol medicíny – 
hada na palici. (medické knihy aleboé 
časopisy, v ambulancii, v nemocnici, 
v lekárni, atď.) Povedz o tom niekomu. 
Opýtaj sa svojej rodiny: Aký symbol 
v súčasnosti používanme pre uzdravenie? 

• Pomodli sa za Božie požehnanie pre 
niekoho, kto je chorý.  

 Piatok 
• Počas pobožnosti si zahrajte príbeh 

z lekcie tohoto týždňa. Kto bude Mojžiš? 
Kto bude Boží hlas? Kto bude uštipnutý 
hadom?  

• Prečítajte si ešte raz spoločne  Ján 
3:14,15.Kedy bol Ježiš povýšený, kým bol 
ne tejto zemi? Čo znamená vyvyšovať 
Ježiša v súčasnostri? Ako Ho môžeš ty 
a tvoja rodina vyvyšovať?  

• Pred modlitbou zaspievaj „Trust and 
Obey“ (Sing for Joy, No.113), alebo 
„Philippians 4:4“ (Rejoyce in the Lord“) 
(Sing for Joy, No. 23). Poďakuj Ježišovi za 
to, že z teba a za tvoju rodinu zomrel na 
kríži. Pomodlite sa za to, aby vaša viera 
bola vždy pevná.  
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