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Veršík na 

zapamätanie 
„Milujte 

Hospodina, 
svojho Boha, 

a slúžte Mu 
celým svojim 

srdcom a celou 
svojou dušou.“ 
(5.Moj. 11:13) 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že sa 
rozhodujeme 

oslavovať Boha, 
keď sa Ho 

rozhodneme 
poslúchať. 

Cítiť sa loajálne 
voči Bohu v nebi. 

Reagovať  tým, 
že budú robiť 
rozhodnutia, 

ktoré vyvyšujú 
a poslúchajú 

Boha. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Oslavujeme 
Boha, keď sa Ho 

rohodneme 
poslúchať.“ 

 
 
 

SLOVÁ, KTORÉ SI TREBA 
ZAPAMÄTAŤ 
 
Téma na tento mesiac 
Oslavujeme Boha, keď Ho poslúchame.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Mojžiš predstavuje izraelitom svoje posledné posolstvo. Čoskoro 
pôjde na vrch Mt. Nébo, odkiaľ uvidí z diaľky zasľúbenú zem. 
Tam zomrie. Jeho posolstvo je o láske, ktorá pramení 
v poslušnosti a službe, ktoré sú dôsledkom veľkého Božieho 
požehnania. V tomto záverečnom príhovore im pripomína, ako ich 
viedol z Egypta a počas ďalších 40 rokov v divočine. 
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Boh požehnal svoj ľud na ceste do Zasľúbenej zeme. Napriek 
tomu, že znovu a znovu rebelovali, mal ich stále rád láskou, ktoá 
túžila po odpovedi lásky, loajality, služby a poslušnosti – 
všetkého, čo tvorí súčasť uctievania Boha. Boh nás vyzýva 
k rovnakému odovzdaniu sa aj dnes a ponúka nám rovnaké 
požehnania, keď Ho oslavujeme tým, že sa riadime Jeho 
prikázaniami.  
 
Obohatenie učiteľa 
„Mojžiš predstúpi pred ľud a oznámil mu posledné výstrahy 
a napomenutia. Z tváre mu žiarlo posvätné svetlo. Vlasy mal už 
síce biele, no ešte stále mal vzpriamenú postavu a tešil sa 
dobrému zdraviu. Zrak mal jasný a neskalený. Bola to významná 
chvíľa. Dojato predstavil izraelcom lásku a milosrdenstvo ich 
všemohúceho Ochrancu.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 463) 
„Zákony, ktoré dal Boh svojmu vyvolenému národu sú 
rozumnejšie, lepšie a humánnejšie než zákony 
najcivilizovanejších národov zeme. „ (Patrirchovia a proroci, str. 
465) 
„Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodine, svojho Boha, a budeš 
zachovávať a plniť všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam..., 
požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný 
bude plod tvojho života a plod vojho dobytka..., požehnaný bude 
tvoj kôš i tvoje koryto. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, 
a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Hospodin spôsobí 
porážku tvojich nepriateľov, ktorí by povstali proti tebe... 
Hospodin ti udelí svoje požehnanie, aby bol s tebou v tvojich 
zásobárňach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 465)   
„Mojžiš zakončil svoj prejav dojímavými slovami: „Nebesá i zem 
povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život 
i smrť, požehnanie i kliatbu, vyvoľ si teda život.“ 
 (Patriarchovia a proroci, str. 467) 



                                                                                 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. Najslávnejšie poseldné 
slová 

žiadne 

   B. Cvičisko hosť, ktorý príde rozprávať 
(podľa možnosti) 
 

* 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 kostýmy biblických postáv pre 
dospelých 

   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. „U“ je pre Uctievanie žiadne 
4 Zdieľanie sa do 15 min Do môjho srdca  šablóny srdca ( str. 144), 

červený papier  
 

     
*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. Najslávnejšie posledné slová 
Povedz: Budeme hrať hru so slovami. Viete, čo sú zložené slová? Sú to dve slová spojené 
dokopy, ktoré vytvárajú jedno slovo. Ako napríklad spolužiak, nadstavba, spolujazdec, 
madzičas,...a pod. Dnes budeme hovoriť o posledných mojžišových slovách, ktoré 
povedal izraelským deťom. Ale teraz sa poďme zahrať túto hru. Ja poviem prvé slovo 
zloženého slova a vy máte povedať druhú časť, ktorá k nemu patrí. Uvidíme, ako rýchlo 
dokážete dokončiť slovo. Nechaj niektoré deti, aby sa striedali aj vo vymýšľaní začiatočných 
slov, aby ich ostatní dopĺňali.    

 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš:  Čo je zložené slovo? (Dve slová spojené dokopy 
tak, že vytvárajú jedno slovo.) Páčila sa vám táto hra? Bola ťažká? Keď chceme vyjadriť 
naše myšlienky, používame slová k tomu, aby sme rozprávali. Je to spôsob, ako dávame 
vedieť ostatným, o čom uvažujeme. Náš dnešný biblický príbeh je o Mojžišovi, ktorý 
rozprával izraelským deťom. Mal pre nich výnimočné posolstvo, ktoré hcel, aby si 
pamätali celý život. Dnešný verš na zapamätanie nám hovorí viac o tomto posolstve. 
Hovorí :  „Milujte Hospodina, svojho Boha, a slúžte Mu celým svojim srdcom a celou 
svojou dušou.“ (5. Moj. 11:13) Keď milujeme Boha a slúžime Mu, poslúchame Ho. Ak 
Ho poslúchame, oslavujeme Ho. Dnešná hlavná myšlienka je: 
 

 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  
      Povedzte to spolu so mnou 

 
                
   B. Cvičisko 
Vopred popros niekoho, kto má psa a chodil s ním na cvičisko, 
aby o tom porozprával ostatným. Popros ho, aby porozprával 
čo je to cvičisko, čo sa tam psy naučia, o výhodach cvičiska, 
atď.   
Povedz: Dnes máme hosťa, ktorý nám porozpráva o cvičisku pre psov. Počuli ste už 
niekedy o cvičisku? Kto obvykle chodí na cvičisko? Áno, psy. Hoci cvičisko, alebo škola 
poslušnosti pre ľudí by nebola zlým nápadom!    
 
Zhrnutie 
 Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Má niekto otázky, ktoré by sa chcel opýtať 
nášho hosťa? Poďakuj sa hosťovi. V čom je podobné to, čo sa psy naučia na cvičisku 
tomu, čo nás učia naši rodičia? Náš dnešný biblický príbeh je o Mojžišovi a o niečom, čo 
chcel naučiť izraelské deti. Mal výnimočné posolstvo o požehnaniach, ktoré by  mohli 
získať poslušnosťou Boha. Chcel, aby sa  

Potrebuješ: 
- hosť, ktorý príde 
rozprávať  



 
pamätali predovšetkým  to, že majú milovať a poslúchť Boha. Dnešný verš na 
zapamätanie je: :  „Milujte Hospodina, svojho Boha, a slúžte Mu celým svojim 
srdcom a celou svojou dušou.“ (5. Moj. 11:13) Keď milujeme Boha a slúžime Mu, 
poslúchame Ho. Ak Ho poslúchame, oslavujeme Ho. Dnešná hlavná myšlienka je:  

 
 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  

      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   
„Father, I Adore You“ (Sing for Joy, No.21) 
„God Is So Good“ (Sing for Joy, No.13) 
„Trust and Obey“ (Sing for Joy, No.113) 
„I Have Decided“ (Sing for Joy, No. 119) 
„Teach Me, Lord“ (Sing for Joy, No. 110)  
 
 
Zbierka 
Povedz: Keď prinášame Bohu našu zbierku, oslavujeme Ho.   
 
Modlitba 
Opýtaj sa detí na to, akým spôsobom ich Boh požehnal v ich životoch. Vo svojej modlitbe 
poďakuj za požehnania, ktoré dáva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- košík, alebo inú 
nádobu 
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Biblický príbeh 
 
Preberanie príbehu 
Postavy: Mojžiš (dospelý, ktorý bude rozprávať príbeh), deti, ktoré 
budú harť izraelitov 

 
Príprava scény 
Obleč sa ako Mojžiš, albo popros dospelého muža, aby to urobil a povedz alebo prečítaj 
príbeh. Povedz deťom, aby išli za tebou jedenkrát okolo miestnosti a aby si sadli pred tebou 
na dlážku.  
Povedz: Kvôli svojej netrpezlivosti voči izraelitom a pretože udrel do skaly, aby vydala 
vodu namiesto toho, aby s ňou hovoril, ako mu prikázal Boh, Boh povedal Mojžišovi, že 
nemôže vstúpiť do zasľúbenej zeme. Hrajte, že ste izraelské deti, a práve sa chystáte 
vstúpiť do krajiny, ktorú vám Boh zasľúbil. Poďme si vypočuť Mojžišove posledné 
slová.        
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Mojžiš sa túžobne pozerá ponad rieku Jordán na Zasľúbenú zem. Je smutný, pretože tam 
nebude môcť ísť.  Úpenlivo porosí Boha, aby ho mu dovolil ísť  spolu s ostatnými ľuďmi. Ale 
Boh hovorí Mojžišovi, aby o tom už viac nehovoril.  
 A tak už Mojžiš  viac neprosí, ani sa nsťažuje. Akceptuje Božiu múdrosť a vôľu. Teraz Mojžiš 
premýšľa o vás, deťoch  Izraela.  Kto vás teraz  bude viesť? Kto sa o vás bude starať tak, ako 
sa staral on? Modlí sa, a prosí Boha, aby ustanovil dobrého vodcu. Boh počuje  Mojžišovu 
modlitbu, a hovorí Mojžišovi, že chce Jozuu, aby bol vašim novým vodcom. Jozua je múdry 
muž a  muž viery.  Mojžiš je šťastný s výberom Jozuu.  
Boh od Mojžiša chcel, aby urobil ešte jednu, poslednú vec. Mnoho rokov prešlo odvtedy, kedy 
Boh prvý krát dal svojmu ľudu desať Božích prikázaní. 
Väčšina dospelých boli vtedy malé deti, keď Mojžiš vystúpil na horu a dostal od Boha desať  
prikázaní. Vtedy nechápali, čo sa deje, a čo to zanmená. Boh chce od Mojžiša, aby ešte jeden 
krát povedal, a vysvetlil zákony, ktoré Boh chce, aby dodržiavali, pretože majú práve vstúpiť 
do Novej zeme.  
Mojžišova tvár žiari svätým svetlom. Jeho biele dlhé vlasy mu padajú na ešte stále mocné 
ramená. Jeho čisté a múdre oči sa pozerajú na tisícky pred ním stojacich ľudí. Toto sú jeho 
posledné slová, ktoré im hovorí.  
S veľkými emóciami začína rozprávanie. Rekapituluje ich minulosť, rozpráva o tom, ako boli 
sluhami v Egypte a ako ich Boh zachránil. Pripomína im veľké zázraky, ktoré Boh urobil, aby 
mohli utiecť cez Červené more. Zabezpečoval jedlo a vodu  a viedol ich  ohnivým 
a oblakovým stĺpom.  Hovorí im o hriechoch ich rodičov, ktorí reptali, sťažovali sa a uctievali 
modly. Pripomína im 40 rokov putovania po púšti, pokým mohli vstúpiť do Kanáánu. Mojžiš 
takisto rozpráva o Božej trpezlivosti a láske voči nim, o Jeho odpúšťaní a milosti.  
Mojžiš im hovorí, že pravidlá, ktoré im dal Boh sú múdrejšie, ako pravidlá všetkých národov. 
Majú byť príkladom Božej múdrosti a starostlivosti pre ostatné národy. Vraví im o nádherných 
veciach, ktoré na nich čakajú v Kanááne.  
Potom im Mojžiš ešte raz opakuje zákony. Stále sa obáva,  že zabudnú a odídu od Boha. Preto 
im pripomína nádherné zasľúbenia, ktoré môžu byť ich, ak budú poslúchať Boha, a o zlorečení, 
ktoré na nich príde, ak nebudú poslúchať. Hovorí o poťehnaniach spojených s bohatstvom  
a hojnosťou, o rodine , o jedle, o vodcovstve  a o ochrane pred nepriateľmi.  
 

Potrebuješ: 
- kostýmy 
biblických 
postáv pre 
dospelých 



 
Ale Mojžiš tiež hovorí o zlorečení a možnosti straty ich zeme. O nepokoji a nebezpečí, o živote 
v strachu a smútku, a o chorobách.  
Mojžiš končí svoj prejav piesňou.. Hovorí sa tam o nádhernom spôsobe, ako im  Boh 
v minulosti ukázal svoju lásku. A hovorí sa tam tiež o budúcich udalostiach a o konečnom 
víťazstve a o druhom Kristovom príchode. Mojžiš prikazuje ľuďom, aby sa naučili naspamäť 
túto pieseň. A aby ju naučili svoje deti a aby ju opakovali v skupinách počas bohoslužby 
a aby ju spievali, keď pracujú. Nechce, aby zabudli jeho posledné slová, ktoré im hovorí. 
A Bíoh takisto nechce, aby sme na Neho zabudli a na Jeho prikázania. Boh chce, aby same sa 
rozhodli Ho poslúchať.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Prečo Mojžiš hopvoril posledný krát k ľuďom? 
(Mali práve vstúpiť do Kanánu a on už s nimi nemal ísť.) S čím si robil starosti? (S novým 
vodcom, ktorý ich mal viesť a s tým, že zabudnú na Boha.) Vymenujte niektoré veci, ktoré 
Mojžiš povedal ľuďom. (ich história, Božia ochrana a zázraky, pamätanie si a rešpektovanie 
Božích zákonov, Božie požehnanie, ak poslúchali, Božie zlorečenstvá, ak boli neposlušní, 
atď.) Čo chcel Mojžiš, aby sa ľudia naučili, a aby naučili svoje deti? (Pieseň o zákone.) Je 
poslušnosť ľudí formou oslavy Boha?  (áno) Pripomína mi to našu dnešnú hlavnú 
myšlienku. Pamätáte si ju? Povedzme ju spoločne:  

 
 

 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  
      Povedzte to spolu so mnou    

 
Ak máte dostatok času, prečítajte si spolu a porozprávajte sa o „Piesni Mojžišovej.“ 5. Moj. 
32  

 
Verš na zapamätanie 
Nauč deti nasledujúci verš na zapamätanie pomocou slov a pohybov. Opakujte dovtedy, kým 
sa deti naučia verš.  
„Milujte  prekrížte si ruky na hrudi 
Hospodina, ukážte hore 
svojho Boha, 
a slúžte Mu  natiahnite ruky s otvorenými rukami 

smerom hore, ako keby ste niekomu 
niečo dávali 

celým svojim srdcom  
a celou svojou dušou.“         ukážte na srdca 
(5. Moj. 11:13) dlane spolu, potom otvoriť 
    

 
Štúdium Biblie 
Popros dospelých, aby pomáhali pri tejto aktivite s čítaním tým, ktorí ešte nevedia čítať. 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Dnes sa rozprávame o poslúchaní Božích 
prikázaní. Zopakujme si desať Božích prikázaní spolu. Otvorte si Biblie v 2. Moj. 20: 1-
17.   Povedz dobrovoľníkom, aby sa striedali v čítaní veršov. Povedz: Viete o tom, že je 
ďalšie prikázanie, ktoré je najväčším prikázaním? Viete, ktoré to je? Pozrime sa do 
Matúša 22: 36 -40. Nechaj niekoho prečítať tieto verše nahlas. Povedzte mi svojimi 
vlastnými slovami, čo tieto verše hovoria. Budeme šťastní, keď dodržiavame tieto  

Potrebuješ: 
- Biblie 



 
prikázania? (ˇano, pretož Boh nás vytvoril a vie, čo nás robí najšťastnejšími.) Oslavujeme 
Boha tým, že dodržiavame tieto prikázania? (áno) Povedzme spolu ešte raz našu dnešnú 
hlavnú myšlienku:  
 

 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  
      Povedzte to spolu so mnou    
 
 

3  
    Aplikácia lekcie 

 
„U“ je pre Uctievanie 
Ukáž deťom dve nasledovné gestá:  
Uctuievanie - približne na šírku ramien a vo výške hlavy drž od seba zodvihnuté ruky, tak, 
aby znázorňovali písmeno U. 
Neuctievanie – urob X prekrížením rúk na hrudi.  
Prečítaj deťom zoznam nasledovných aktivít a nechaj deti rozlíšiť, či aktivita ukazuje Bohu, 
že Ho máme radi – nech ukážu U pre uctievanie, alebo nech urobia X aby ukázali, že že 
aktivita nie je uctievaním Boha. Pridaj vlastné aktivity, alebo požiadaj deti, aby sa striedali 
v tom, že budú pre ostatných hovoriť svoje návrhy aktivít.  
 
ťahať mačke chvost 
ísť v sobotu do zboru 
pomôcť susedovi pohrabať lístie 
ukradnúť kamarátovi hračku 
neposlúchať otca 
modliť sa a spievať oslavné piesne Bohu 
urobiť dobrú prácu v zbore 
klamať učiteľovi 
podeliť sa s priateľom o desiatu 
priniesť chorému človeku kvety 
navštíviť v sobotu chorého človeka 
vypiť veľa vody 
upiecť koláče pre opusteného človeka 
hádzať kamenene do kačiek 
rozprávať sa drzo s mamou 

užívať si zbieranie mušlí na brehu mora 
podvádzať na písomke z matematiky 
radovať sa z toho, že kamarát dostal nový 
bicykel 
modliť sa pred spaním 
ponúknuť novému susedovi aby si prečítal 
tvoju Bibliu 
pozerať v televízii súťažnú šow 
sťažovať sa a nariekať 
jesť na obed samé nezdravé jedlá 
byť kamarátsky voči tvojmu novému 
spolužiakovi 
poslúchť radšej rodičov, ako kamarátov 
čítať menšiemu dieťaťu knihu 
 

  
     
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Ako Bohu ukazujeme, že Ho milujeme? 
Uctievať Boha znamená, že Mu dôverujeme. Veríme, a poslúchame to, čo nám hovorí. 
Čo vám napadne, keď poviem Uctievanie? Mnoho ľudí rozmýšľa iba o sobotnej 
bohoslužbe. Áno, uctievame Boha v sobotu, ale taktiež Ho oslavujeme počas celého 
týždňa tým, ako žijeme. Ak Ho poslúchame, a správame sa k ľuďom okolo nás s úctou 
a rešpektom, oslavujeme Ho. Jeden z najlepších spôsobov, ako oslavovať Boha, alebo 
ukázať Mu, že Ho milujeme, je to, že robíme, čo nám hovorí v svojom Slove, v Biblii.  
Porozmýšľajte o výhodách z dobrých situáciíí, o ktorých sme sa rozprávali pred 
chvíľou? (Rodičia a učitelia budú z vás šťastnejší, ľudia vás budú rešpektovať, svedčíte  
 



 
 
o tom, že ste kresťania, je lepší pocit poslúchnuť, než sa dostať do problémov, byť milým 
naplní vašu myseľ dobrými vecami, mať pokoj vo svojom srdci, atď.)  Povedzme spolu 
našu dnešnú hlavnú myšlienku:       
 

 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  
      Povedzte to spolu so mnou    

 
4       
    Zdieľanie sa 
 
Do môjho srdca 
Vopred si priprav kópie šablón srdca na červený papier (pozri str. 144) . Nech každé dieťa 
vystrihne srdce z papiera a napíše svoje meno na čiaru.   
 
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Kto by nám rád prečítal, čo nám hovorí srdce? 
Áno, je to náš verš na zapamätanie. A vy ste tam dopísali svoje meno, aby ste ukázali 
Ježišovi, že Mu chcete slúžiť celým srdcom. Keď to robíte, rozhodujete sa Ho poslúchať. 
A to Ho robí veľmi šťastným. Vezmite si domov svoje srdce a darujte ho niekomu, 
pričom mu porozprávajte o tom, ako chcete slúžiť Ježišovi z celého srdca a snažiť sa čo 
najviac Ho poslúchať. Zaspievajme si spolu „Into My Heart“ (Sing for Joy, No. 125). 
Teraz spolu povedzme našu dnešnú hlavnú myšlienku ešte raz:  Opýtaj sa:  
 
 

 OSLAVUJEME BOHA, KEĎ SA HO ROZHODNEME POSLÚCHAŤ.  
      Povedzte to spolu so mnou    
 
Ukončenie 
V krátkej modlitbe popros Boha, aby pomohol deťom uctievať Ho tým, že budú poslúchať. 
Poďakuj Bohu za výhody a za požehnania, ktoré nám dáva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- šablóny srdca ( str. 144), 
červený papier  



                      Materiál pre žiakov 
 

SLOVÁ, KTORÉ SI TREBA 
ZAPAMÄTAŤ 
 
Zdroje : 
5. Moj. 4 - 6,28; PP str.462 - 468 
Veršík na zapamätanie 
„Milujte Hospodina, svojho Boha, a slúžte Mu celým svojim srdcom a celou svojou dušou.“ 
5.Moj. 11:13 
Hlavná myšlienka 
„Boha oslavujeme, keď sa rozhodneme Ho poslúchať.“ 
 
Hovoria ti tvoji rodičia niekedy „Nezabudni vyniesť odpadky“?Alebo „Nezabudni nakŕmiť 
psa“? Pripomínajú ti, že máš poslúchť. Deti Izraela boli tak blízko Zasľúbenej zeme, že mohli 
skoro vojsť – ale bez Mojžiša. Čo im povedal? 
 
  Mojžiš sa túžobne pozeral ponad rieku Jordán na Zasľúbenú zem. Je smutný, pretože 
tam nepôjde. Úpenlivo porosí Boha, aby ho tam nechal vojsť spolu s ostatnými ľuďmi. Ale 
Boh hovorí Mojžišovi: „Viac o tom nehovor. Uvidíš krajinu, ale nevojdeš tam.“  A tak sa už na 
to viac nepýta. Akceptuje Božiu múdrosť a vôľu. Ale teraz Mojžiš premýšľa o deťoch Izraela. 
Kto ich bude viesť, ak on nemôže? Kto sa o nich bude starať? Modlí sa, a prosí Boha, aby 
ustanovil dobrého vodcu. Boh hovorí Mojžišovi, že povedie ľud Jozua. Jozua pomáhal 
Mojžišovi odvtedy, čo zomrel Áron. Mojžiš vie, že Jozua je múdry muž a  muž viery. Preto sa 
Mojžiš teší z Božieho rozhodnutia.  
Boh od Mojžiša chcel, aby urobil ešte jednu, poslednú vec. Mnoho rokov prešlo odvtedy, čo 
prví ľudia počuli na Sínaji desať Božích prikázaní. Väčšina dospelých boli vtedy malé deti. 
(Alebo sa dokonca este nenarodili.) Nemohli rozumieť tomu, čo sa stalo na Sínaji. Niekoľkí 
z nich boli dosť veľkí na to, aby tomu rozumeli. Preto Boh hovorí Mojžišovi, aby ešte raz 
verejne vyhlásil tento zákon. Boh chce, aby sa Jeho ľud riadil Jeho zákonom, keď osídli novú 
zem. A tak Mojžiš zvoláva ľud. Mojžišova tvár žiari svätým svetlom. Jeho biele dlhé vlasy mu 
padajú na ešte stále mocné ramená. Jeho čisté a múdre oči sa pozerajú na tisícky pred ním 
stojacich ľudí. Toto sú jeho posledné slová, ktoré im hovorí. S veľkými emóciami začína 
rekapitulovať ich príbeh. Boli sluhami v Egypte a Boh ich zachránil. Pripomína im veľké 
zázraky, prostredníctvom ktorých ich Boh ochraňoval. Pripomína im, ako utiekli cez Červené 
more. Počas celej ich cesty im Boh zabezpečoval jedlo a vodu. Chránil ich v oblaku 
a v ohnivom stĺpe. Hovorí im o hriechoch ich rodičov, ktorí reptali, sťažovali sa a uctievali 
modly. Pripomína im 40 rokov putovania po púšti, pokým mohli vstúpiť do Kanáánu. Mojžiš 
takisto rozpráva o Božej trpezlivosti a láske voči nim, o Jeho odpúšťaní a milosti.  
Mojžiš im hovorí, že pravidlá, ktoré im dal Boh sú múdrejšie, ako pravidlá všetkých národov. 
Vraví im o nádherných veciach, ktoré na nich čakajú v Kanááne. Potom im Mojžiš ešte raz 
opakuje zákony. Stále sa obáva,  že zabudnú a odídu od Boha. Preto im pripomína nádherné 
zasľúbenia, ktoré môžu byť ich, ak budú poslúchať Boha. Hovorí o zasľúbení bohatstva 
a hojnosti. Boh ponúka množstvo jedla, dobrých vodcov, a ochranu pred nepriateľmi.  
Ale Mojžiš tiež hovorí o kliatbe a možnosti straty ich zeme, ak nebudú poslúchať. Nebudú mať 
pokoj ani bezpečie. Budú žiť v strachu a smútku, a v trápení nad rôznymi chorobami.  
Mojžiš končí svoj prejav piesňou. Môžete si o tom prečítať v 5. Mojižovej 32. Hovorí sa tam 
o nádhernom spôsobe, ako im  Boh v minulosti ukázal svoju lásku. A hovorí sa tam tiež 
o budúcich udalostiach a o  víťaznom druhom príchode Krista. Mojžiš vraví: „Prikážte svojim 
synom, aby činili a ostríhali všetky slová tohoto zákona.Lebo to nie je prázdne slovo, ale je 
vašim  životom. Žite ich teraz a po všetky dni, ktoré prídu.“ 



 
Ľudia sa učia naspamäť túto pieseň, aby ju naučili svoje deti. Chcú si ju navždy zapamätať. 
Pomôže im zapamätať si, čo pre nich Boh urobil. Po tomto Mojžiš vyšiel na horu Nébo, do 
zeme Moába. Odtiaľ sa pozrel ešte raz na Zasľúbenú zem.  „A tak zomrel Mojžiš, služobník 
Hospodinov, v zemi Moábovej, podľa rozkazu Hospodinovho.“ (5.Moj. 34:5) „Nezostal však 
dlho v hrobe. Sám Boží Syn a anjeli, ktorí Mojžiša pochovali, zostúpili z neba, aby spiaceho 
svätého vzkriesili. Vyšiel z hrobu oslávený, a vstúpil so svojim Osloboditeľom do Božiehio 
mesta.“ (Patriarchovia a proroci, str. 478,479)          
 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Nájdite si si s rodinou ticjé miesto, 

a prečítajte si 5. Moj. 4:1-4. Kto hovorí? 
Komu? Čo je posolstvom odkazu?  

• Daruj niekomu srdce, ktoré si vyrobil 
v sobotnej škole. (Alebo vystrihni červené 
papierové srdce, a napíš naň verš na 
zapamätanie.) Povedz tomu človeku 
o Mojžišovom poslednom príhovore 
k Izraelitom. Ak to tak skutočne myslíš, 
povedz niekomu, že chceš darovať svoje 
srdce Ježišovi, aby si mohol poslúchť Jeho 
zákon. Potom sem napíš svoje meno.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 4: 15 – 31. 
Kto hovorí? Aké posolstvo odovzdal 
Izraelitom? Je toto posolstvo pre dnešný 
Boží ľud?  

• Zahrajte sa  hru „Doplňovanie slov“. 
Porozmýšľaj o slove, ktoré je zložené z 
dvoch slov, ktoré majú samostatný 
význam. (Napríklad spolu – žiak, spolu – 
jazdec, nad – stavba, nad – počet, mezdi - 
ľudský......) Povedz prvú časť slova, 
a ostatní ho budú dopĺňať tak, aby vzniklo 
zložené slovo. 

• Poďakuj Bohu za dar jazyka. 
Pondelok 
• Spolu s rodinou si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 4:32 -40. 
Pozri sa znova na verš 32. O akom 
incidente Mojžiš hovorí? (Pozri verš 35.) 
Chce Boh, aby sme tieto veci vedeli aj 
v súčasnosti? Ako vieš? 

• Zisti niečo o výcvikových školách pre 
psov. (Pozri v encyklopédii, alebo 
v knižnici.) V čom sa podobá výcvik psov 
s tým, ako ťa učia tvoji rodičia?  

• Popros Boha, aby ti pomáhal byť stále 
poslušným.    

Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o 5.Moj. 6. Čo sú 

rodičia povinní robiť? Prečo? Čo sa stane, 
keď ľudia „Zabudnú na Boha?“ 

• Zaspievaj „Trust and Obey“ (Sing for Joy, 
No. 113). Potom sa pomodli so svojou 
rodinou, aby ste stále dôverovali Bohu. 

Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 28: 1 - 14. 
Vymenuj päť požehnaní, ktoré dostanú tí, 
čo poslúchajú Boha. Sú tieto požehnania aj 
dnes pre nás?  

• Opýtaj sa členov svojej rodiny, ako dnes 
poslúchali Boha. Spolu s rodinou napíšte 
zoznam spôsobov, ktorými môžete vo 
svojom živote oslavovať Boha.  

• Ak to tak skutočne myslíš, zaspievaj 
Rozhodol som sa“. Potom sa pomodli, aby 
ti Boh pomohol stále Ho poslúchť.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 5. Moj. 28: 15 – 20. 
Čo povedal Mojžiš, že sa môže stať 
Izraelitom? Prečo sa to mohlo stať? 

• Zahrajte sa spolu hru na odmenu. Jedna 
osoba požiada druhých, aby niečo urobili 
a potom ich za to odmení. (Ako napríklad 
dá im arašidy za odmenu) Porozprávajte sa 
s rodinou o tom, aký je to pocit rýchlo 
poslúchnuť. 

Piatok 
• Prečítajte si spolu s rodinou 5. Moj. 34: 1 – 

8. Aký bol Mojžiš starý v tom čase? 
Zopakuj si posledné dva odstavce  príbehu 
z lekcie na tento týždeň.  Kde je teraz 
Mojžiš? Čo by si sa ho rád opýtal keď sa 
s ním stretneš? Napíš si zoznam otázok 
a ukáž ho svojej rodine.  

• Prečítaj si pieseň Mojžišovu v 5. Moj. 32. 
• Pomodli sa za to, aby tvoja rodina patrila 

medzi tých, ktorí budú vidieť Ježiša 
a Mojžiša v nebi.  
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