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Zdroje : 
2. Moj. 11,12; 

Patr. a proroci., 
str. 273 -280 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Anjel 

Hospodinov 
táborí vôkol tých, 

ktorí sa ho boja 
a vytrhuje ich. 

Žalm 34:8 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boh 
poslal svojho 
Syna, aby nás 

zachránil. 
Cítiť radosť 

z toho, že Boh 
pozná cestu 

z každého 
problému. 
Reagovať  

oslavou Boha za 
jeho vykúpenie. 

 
Hlavná 

myšlienka 
„Boha 

oslavujeme, keď 
mu ďakujeme za 

vyslobodenie 
z hriechov.“ 

ROZSUDOK SMRTI 
Téma na tento mesiac 
Tým, že Boha oslavujeme, vyjadrujeme mu, že ho milujeme.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Faraón odmietol reagovať na Božie varovania. Desiata rana je zo 
všetkých najkrutejšia – smrť prvorodených synov. Bol to čas, 
strachu a nádeje zároveň, bola to noc, na ktorú sa nedá zabudnúť. 
Po celé generácie táto udalosť má pripomínať, nielen 
vyslobodenie z Egypta, ale predovšetkým Božieho Syna, ktorého 
Boh poslal, aby nás vyslobodil z omnoho horšieho otroctva – 
z otroctva hriechu. 
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Boh použil desiatu ranu na to, aby svojmu ľudu demonštroval 
svoju lásku a dôsledky hriechu. Vyslobodil ich. Túto príležitosť 
taktiež využil na to, aby poukázal na svoj plán záchrany sveta od 
hriechu. My, taktiež, máme na výber. Boha oslavujeme, keď mu 
ďakujeme za vyslobodenie z hriechov  
 
Obohatenie učiteľa 
„Veľká noc mala byť sviatkom pamätným aj predobrazným. Mala 
pripomínať nielen vyslobodenie z Egypta, ale aj obracať zreteľ na 
ešte dôležitejšie vyslobodenie prostredníctvom Krista, ktorý 
vykúpi svoj ľud z otroctva hriechu. ...Veľkonočného baránka 
nestačilo však len zabiť; jeho krvou sa museli natrieť veraje dvier. 
Človek musí podobne pocítiť aj zásluhy Kristovej krvi. Musíme 
veriť, že Kristus zomrel nielen za svet, ale osobne za každého 
z nás.......“ 
„ Yzop použitý na kropenie krvou bol symbolom očisty...“ 

„ Pri príprave baránka nesmela byť zlomená ani jediná 
kosť. Podobne ani Božiemu Baránkovi, ktorý za nás mal zomrieť, 
nemala byť zlomená ani jediná kosť.“(Patriarchovia a proroci str. 
277) 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. Žiaci sobotnej školy - 
záchranári 

mäkké hračky 

   B. Muž cez palubu  dve záchranné vesty, povraz 
 

   C. Záchranná služba hasiaci prístroj 
 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba na zbierku, 
 kríž, malé prúžky papiera, 
pripínačky 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
z kartónu vyrobený rám dverí, 
kečup, vetvičky, krekery, 
papierové tanier, stoly, 
kufor/taška, oblečenie na 
zbalenie, hračka – baránok 
 

   Veršík na zapamätanie Osem balónov, prúžky papiera, 
Biblie 

   Štúdium Biblie 
 

Biblie  

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Zachránení 
 

tabuľa na kriedu alebo na fixky, 
krieda/fixky, guma s nápisom 
Ježiš, Sing for Joy 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Boží záchranný tím väčšie množstvo papierových 
kartičiek, nožnice, zicherky 
voskovky/fixky, dierkovač  
 

*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. Žiaci sobotnej školy - záchranári 
 Skôr, ako začne sobotná škola, umiestni mimo dosahu detí mäkké hračky. Pre každé 
štyri, alebo päť detí budeš potrebovať jednu hračku. Povedz: Dnes ráno sa stratilo (menuj 
hračku). Nájdete a zachránite ju? Nechaj deti, nech si nájdu spôsob, ako zachrániť 
zvieratko.  

 
Zhrnutie 

Opýtaj sa: Ako ste zachránili zvieratko? Potrebovali ste niekedy, aby vás niekto 
zachránil? Dnes ráno budeme počuť, ako Boh zachránil Izraelitov, a ako nám to 
pripomína, že nás zachraňuje od hriechu. A o tom je naša dnešná hlavná 
myšlienka: 
   

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       
Povedzte to spolu so mnou. 

                
   B. Muž cez palubu 
Povedz: Vopred nameraj dva 1,5m dlhé povrazy. Omotaj povrazy okolo 
každej záchrannej vesty. Vytvor dve skupiny. Nech sa postavia do dvoch 
radov a potom požiadaj jedno dieťa z každého radu, aby sa postavilo 
o 1,5m ďalej. Povedz: Prehnala sa tadiaľto strašná búrka, a vy všetci 
ste boli zmietnutí do mora. Toto je jediný pasažier, ktorý ostal na 
palube. Má záchrannú vestu. Hodí vám ju. Keď ju niekto chytí, môže 
utekať do bezpečia na loď, a potom hodiť záchrannú vestu niekomu 
ďalšiemu zo skupiny. Hádžte si záchrannú vestu dovtedy, kým budú 
všetci pasažieri zachránení.  
 
Zhrnutie 

Poskytni čas na diskusiu, keď sa opýtaš: Aké náročné bolo zachrániť posádku? Čo 
si myslíte, aké by to bolo, keby ste sa topili? Chceli by ste byť zachránení? Keď 
Adam a Eva zhrešili, Boh mal plán záchrany. Vďaka tomuto plánu, ak sa 
rozhodneme, môžeme byť všetci zachránení od hriechu. A o tom je naša dnešná 
hlavná myšlienka:   
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       
Povedzte to spolu so mnou. 
 
                

Potrebuješ: 
 - 2 záchranné 
   vesty  
- povraz      



 
 
C. Záchranná služba 
 Pozvi požiarnika na návštevu do vašej triedy aby porozprával 
o svojej práci a predviedol nejaké záchranárske ukážky. Nech sa deti 
pýtajú otázky.  
 
Zhrnutie 
 Poďakujte požiarnikovi za to, že prišiel, potom povedz deťom: Práca požiarnikov je 
veľmi dôležitá. Zachraňujú ľudí pred ohňom a zachránili už mnoho životov. Keď 
Adam a Eva zhrešili, Boh na to miesto vložil najväčšiu záchrannú misiu všetkých časov. 
A dôsledkom toho môžeme mať všetci dar večného života. Dnešná hlavná myšlienka 
hovorí:   

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       
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) 
„Praise Him, Praise Him“ (Sing for Joy, No. 12) 
„Alleluia“ (Sing for Joy, No. 23) 
„Phillippians 4:4“ (Sing for Joy, No. 23) 
 
 
Zbierka 
Povedz: Mnoho ľudí na svete potrebuje zachrániť od hriechu.  Keď 
dávame našu zbierku, pomáhame ľuďom učiť sa o Božom pláne 
záchrany.  
 
Modlitba 
Vopred priprav  kríž, dostatočne veľký na to, aby naň deti mohli 
pripínačkami pripnúť svoje priania. Každému dieťaťu daj ústrižok papiera. 
Povedz: Napíšte, alebo nakreslite niečo, čo by ste chceli, aby vám Boh 
odpustil, a niečo, za čo by ste Bohu chceli poďakovať. Keď dokončíte, 
pripnite váš papier na kríž. Zhromaždi deti okolo kríža. Poďakuj Bohu za 
jeho plán záchrany a za všetky nádherné veci, ktoré pre nás urobil.   
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu na 
zbierku 

Potrebuješ:  
- kartónový alebo  
  drevený kríž  
- ústrižky     
  papieraceruzky 
- pripínačky 

Potrebuješ: 
 - hasiaci   
   prístroj 
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Biblický príbeh 
 
 Preberanie príbehu 
 Ak máš väčšiu skupinu, možno budeš potrebovať požiadať  
dospelého, aby pomohol deťom s kufrom a balením oblečenia. 
Požiadaj nejakého muža, aby sa obliekol ako Mojžiš a povedal 
príbeh. Keď hovorí Boh, požiadaj niekoho, aby prečítal tieto riadky, 
alebo hlas nahraj.  
 
 Postavy: Mojžiš,  Boží hlas, deti Izraelitov (rozdeľ deti do rodín 
– mama, otec, a dve alebo tri deti) . 

 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Ahoj, chlapci a dievčatá. Volám sa Mojžiš. Boh mi dal výnimočnú úlohu. Deväť 
krát som  išiel za faraónom a požiadal ho, aby nechal Izraelitov odísť. Deväť krát faraón 
povedal nie. Preto Boh poslal na krajinu rany. Voda sa premenila na krv. Žaby, komáre 
a muchy pokryli zem. Dobytok zahynul. Ľudia mali hrozné vredy.  Krupobitie zničilo 
väčšinu úrody, a kobylky požrali, čo ostalo. Počas poslednej rany bola tri dni tma. Po tom 
všetkom sa faraón rozhodol ma zabiť. Teraz mi Boh povedal  o poslednej, najhoršej rane zo 
všetkých. 

„ Bude to posledná rana. Potom vás faraón nechá odísť. O polnoci nechám Egyptom 
prejsť anjela smrti. Každé prvorodené dieťa v rodine zomrie. Ochránim svoj ľud, ak urobia, 
čo im prikážem.“ (Mojžiš volá Izraelitov, aby prišli a zhromaždili sa okolo.) „Izraeliti, poďte 
a počúvajte Božie nariadenia. Ak sa nimi budete riadiť, budete v bezpečí. Ak ich budete 
ignorovať, ľudia zomrú.“ „Každá rodina musí vybrať najlepšieho, ročného baránka. O štvrtej 
hodine , približne okolo západu slnka, otec v každej rodine zabije baránka, a odloží časť krvi. 
Potrite touto krvou boky a vrch rámu vašich vchodových dverí. Potom už nikto nesmie vyjsť 
až do rána z domu. „Boh pošle anjela smrti Egyptom. Prvorodení v každej rodine zahynú. To 
vám Boh sľubuje. Obíde však veraje dverí potreté krvou.  „Musíte upiecť baránka.  Jedzte ho 
s horkými bylinkami a nekvaseným chlebom. Oblečte si plášte a obujte si topánky, keď to 
budete jesť. Ak vám zvýši nejaké mäso, spáľte ho v ohni. Ak je vaša rodina príliš malá na to, 
aby zjedla celého baránka, pozvite inú rodinu a podeľte sa. Avšak obidve rodiny musia 
veraje dverí natrieť krvou baránka.  

Keď prišiel ten deň, Izraelské rodiny presne dodržali nariadenia. (Otec rodiny 
pantomímou prestavuje zabíjanie baránka. Deti vetvičkami natierajú krvou (Kečupom) rámy 
dverí. Prestrite stôl a položte naň krekery. Každý si vezme kúsok krekerov.) Všetci ostali 
v svojich domoch, kým počuli krik: (Mojžiš kričí)„ Boží ničiteľ prešiel krajinou. Prvorodení 
zo všetkých Egypťanov od najpokornejšieho služobníka po faraóna zomreli. Faraón konečne 
súhlasil s tým, o čo ho Boh žiadal. Boh chce a povedal nám, aby sme opustili krajinu.“ 
 Všetci sme rýchlo balili naše veci.(Hádžte veci do kufra.) Ľudia  si od svojich egyptských 
pánov pýtali zlato, striebro a dary. Smiali sa a kričali: „Sme slobodní! Napokon sme 
slobodní!“ (Všetci povedia: Sme slobodní!“) 

Toto jedlo sa stalo známe ako jedlo Veľkej noci. Židia  ju oslavujú každý rok, aby im 
pripomínala, ako ich Boh vyviedol z Egypta. Veľká noc je tiež pripomienkou zasľúbenia, že 
Ježiš príde a zomrie a naše hriechy. Práve tak, ako krv baránka zachránila prvorodených 
počas prvej Veľkej noci, Ježišova smrť zachráni všetkých od hriechov. Ak veríme, 
a milujeme Ježiša, sme slobodní, a môžeme sa rozhodnúť pre večný život vďaka jeho smrti.   

Potrebuješ: 
- kostýmy  biblických   
  postáv 
- z kartónu vyrobený     
  rám dverí 
- kečup 
- vetvičky 
- krekery 
- papierové taniere 
- stoly 
- kufor/taška 
- oblečenie na zbalenie 
- hračka – baránok 



 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa pýtaš:  Koľkí z vás sú najstarším dieťaťom v rodine? 
Keby ste tam boli, čo by ste si mysleli, keby ste počuli o poslednej rane? Ako veľmi by 
ste si dávali pozor na to, aby ste potreli veraje dverí krvou baránka? Natreli by ste iba 
trochu, alebo veľa? Ako by ste sa cítili, keby ste počuli o tom, že anjel smrti obišiel váš 
dom? Prečo je Ježiš niekedy nazývaný „baránkom“? Môžeme byť šťastní, pretože Ježiš 
sa postavil na naše miesto a zomrel za naše hriechy, takže my, ako Izraeliti, môžeme byť 
oslobodení od hriechov. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  
  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       

 

 
Verš na zapamätanie 
 Napíš verš na zapamätanie po frázach na ústrižky papiera, každú frázu osobitne, 
podľa toho, ako je uvedené dole. Zroluj ústrižky a vlož jeden ústrižok do jedného balóna. 
Nafúkaj balóny. Nech deti prasknú balóny, pozbierajú papieriky, a pokúsia sa poskladať verš 
v správnom poradí.  Ak je to nesprávne, pomôž im nájsť verš v Biblii. Pomiešaj ústrižky 
a nech sa pokúsia odznova. Opakuj, pokiaľ vedia verš.  
„Anjel / Hospodinov/ táborí/ vôkol / tých, ktorí/ sa ho boja/, a vytrhuje ich./“ Žalm 34:8 
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Keď Adam a Eva zhrešili predstúpili pred Boha s problémom. Prečítajme si 
prvú časť Rimanom 6:23 a uvidíme, čo bol Boží problém. Čítajte spoločne. Čo to 
znamená?  (Keď robíme zlé veci, oddeľujeme sa od Boha, a musíme zomrieť.) Boh mal 
plán záchrany. Prečítajme si zvyšok textu.  Boh nám dal dar, ktorý berie preč dôsledky 
hriechu.  
Rozdeľ deti na štyri skupiny a daj každej skupine verš. Požiadaj ich, aby to prečítali 
a rozhodli sa, čo to znamená. Poskytni žiakom čas na odpovede.    
 
Rim. 5:8 
Ef. 2; 4,5 
1 Ján 1: 9,10 
Rim. 8:32 
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa každej skupiny: Čo hovorí váš verš? Čo to hovorí o Božom pláne 
záchrany? Čo si myslíte, keď viete, že Boh vás zachránil od hriechu? Boh zachránil 
Izraelitov v Egypte. Keď ich zachránil, dal im zvláštne jedlo, ktoré im malo 
pripomínať, že Ježiš prišiel zomrieť za ich hriechy. Aké jedlo to bolo? Pozri 2. Moj. 
12:13,14.  Keď Ježiš prišiel, dal nám ešte inú pamiatku, ktorá mala nahradiť Veľkú 
noc? (Večera Pánova.) Môžeme Bohu poďakovať, za to, že nám dáva pripomienky a za 
záchranu od hriechu. Povedzme spolu našu hlavnú myšlienku:  
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       
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    Aplikácia lekcie 

 
Zachránení 
 Povedz: Boh ochránil Izraelitov pred anjelom smrti a to tak, že 
natreli veraje dverí svojich domov krvou baránka. Prečo im nariadil, 
aby si každý rok pripomínali Veľkú noc? (Aby im pripomenul, že ich 
vyviedol z Egypta, a že Ježiš  príde zomrieť za ich hriechy.) Aké zlé veci 
niekedy robíme? Povzbuď deti do diskusie a napíš zoznam, ktorý môžu 
všetci vidieť. Čo môžeme robiť, aby sme tieto hriechy odstránili? 
(Pretože Ježiš za nás zomrel, Boh môže vymazať naše hriechy.) Daj 
každému dieťaťu možnosť prísť pred tabuľu, vymazať svoj hriech 
a povedať: „Chválim Boha za to, že ma zachránil od hriechu.“ 
   

    
 
Zhrnutie 
       Opýtaj sa: Ako sa vám páči Boží plán záchrany od našich hriechov? (šťastní, vďační)   
Čo vám tento plán hovorí o Bohu? Boh nás veľmi miluje. Zaspievajme si „His Banner 
Over Me Is Love“(Sing for Joy, No. 25.) Boh ukázal svoju lásku tým, že zachránil 
Izraelitov, a posiela Ježiša, aby nás zachránil od hriechu. Povedzme spolu našu dnešnú 
hlavnú myšlienku: 
  

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- tabuľu na  
  kriedu alebo  
  na fixky 
- kriedu alebo  
  fixku 
- zotiera  
  tabule   
  s nápisom  
  Ježiš 
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    Zdieľanie sa 
Boží záchranný tím 
 Rozdaj pomôcky. Vystrihni kruhy s priemerom 4,5 cm 
a dierkovačom urob navrchu dierku. Nech deti nakreslia do 
kruhu záchranné koleso a napíšu do stredu „Boží záchranný 
tím“. Zicherkou prevlečenou cez dierku pripni vizitky na deti.  
Opýtaj sa: Čo by sa stalo, keby sa Mojžiš nepodelil s Izraelitami o Boží plán záchrany? 
(Prvorodení v každej rodine by zomreli.) Čo sa stane, ak sa nepodelíme o Božie záchranné 
posolstvo so svetom  s druhými ľuďmi? (Nebudú o ňom vedieť. Nebudú pripravení, keď 
príde Ježiš.)  My všetci môžeme byť súčasťou Božieho záchranného tímu a povedať 
druhým o jeho pláne záchrany. Rozdeľ deti do dvojíc a nechaj ich vyskúšať si, čo povedia 
ľuďom, keď sa budú pýtať na ich „vizitku“.    
 
 Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo poviete, keď sa vás niekto opýta, čo znamená vaša vizitka? (Boh poslal 
svojho syna, aby zomrel za naše hriechy.) Prišiel Ježiš zachrániť iba niektorých ľudí? 
(Nie, Ježiš prišiel zachrániť všetkých.) Nechajme si na sebe naše vizitky, keď pôjdeme 
domov. Keď sa nás ľudia na ne opýtajú, môžeme každému povedať, že Boh ich chce 
zachrániť od hriechu. Povedzme si spolu našu hlavnú myšlienku:     
 

 BOHA OSLAVUJEME, KEĎ  MU ĎAKUJEME ZA VYSLOBODENIE 
Z HRIECHOV.                                                       

 
 
Ukončenie 
 Nech deti vytvoria kruh okolo kríža, ktorý ste použili pri modlitbe. Pomodlite sa, aby 
vám dal Boh príležitosť povedať druhým, že ich chce zachrániť od hriechu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- väčšie množstvo 
papierových kartičiek 
-nožnice 
- zicherky 
- voskovky/fixky 
- dierkovač  



                      Materiál pre žiakov 
 

 ROZSUDOK SMRTI 

 
Zdroje :  
2. Moj. 11,12; Patr. a proroci., str. 273 -280 
Veršík na zapamätanie: 
„Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.“ Žalm 34:8 
Hlavná myšlienka: 
„Boha oslavujeme, keď mu ďakujeme za vyslobodenie z hriechov.“ 
  
 

Hral si sa už niekedy na zajatca, ktorý bol niekde uväznený? Potom si bol vyslobodený 
alebo prepustený. Pre Izraelitov to nebola hra. Boli zajatí v Egypte, ale Boh mal plán, ako ich 
vyslobodí.  
 
  Boh dal Mojžišovi výnimočnú úlohu. Deväť krát išiel za faraónom, a požiadal ho, 
aby nechal Izraelitov odísť. Boh poslal na túto krajinu hrozné rany. Voda sa premenila na 
krv. Žaby, komáre a muchy pokryli zem. Dobytok zahynul. Ľudia sa trápili hroznými, 
škaredými vredmi.  Krupobitie zničilo väčšinu úrody, a kobylky požrali, čo ostalo. Počas 
poslednej rany bola tri dni tma. Ľudia sa báli vyjsť z domov.   

Po tom všetkom sa faraón rozhodol zabiť Mojžiša, ak ho ešte raz uvidí. Vtedy Boh 
povedal Mojžišovi o poslednej, najhoršej rane zo všetkých. Boh povedal: „ Bude to posledná 
rana. Potom vás faraón nechá odísť. O polnoci nechám Egyptom prejsť anjela smrti. Každé 
prvorodené dieťa v rodine zomrie.  

Ochránim svoj ľud, ak urobia, čo im prikážem. Mojžiš zvolal všetkých ľudí. 
„Izraeliti, poďte a počúvajte Božie nariadenia, ktoré nám Boh dal. Ak sa nimi budete riadiť, 
budete v bezpečí. Ak ich budete ignorovať, ľudia zomrú.“ „Každá rodina musí vybrať 
najlepšieho, ročného baránka. O štvrtej hodine , približne okolo západu slnka, otec v každej 
rodine zabije baránka. Časť krvi odložíte. Potrite touto krvou boky a vrch rámu vašich dverí. 
Potom už nikto nesmie vyjsť až do rána z domu. „Boh pošle anjela smrti Egyptom. 
Prvorodení v každej rodine zahynú. Ale nikto nezomrie v domoch s krvou na rámoch dverí. 
Tieto domy anjel obíde.“ 

„Musíte upiecť baránka.  Jedzte ho s horkými bylinkami a nekvaseným chlebom. 
Oblečte si plášte a obujte si topánky, keď to budete jesť. Ak vám zvýši nejaké mäso, spáľte 
ho v ohni. Ak je vaša rodina príliš malá na to, aby zjedla celého baránka, pozvite inú rodinu a 
podeľte sa. Avšak obidve rodiny musia veraje dverí natrieť krvou baránka.  

Keď prišiel ten deň, Izraelské rodiny presne dodržali nariadenia. Všetci ostali 
v svojich domoch, kým počuli krik: „ Boží ničiteľ prešiel krajinou.“ 
Prvorodení zo všetkých Egypťanov od faraóna, až po najjednoduchšieho služobníka zomreli.    
           Faraón konečne súhlasil s tým, o čo ho Boh žiadal. Povedal Izraelitom, aby odišli 
z krajiny. Každý nadšene balil, čo mu patrilo. A tiež si od svojich egyptských pánov pýtali 
zlato, striebro a dary. Smiali sa a kričali: „Sme slobodní! Napokon sme slobodní!“  

Toto jedlo sa stalo známe ako jedlo Veľkej noci. Izraeliti ju oslavujú každý rok, aby 
im pripomínala, ako ich Boh vyviedol z Egypta. Židia ju oslavujú dodnes. Veľká noc je tiež 
pripomienkou zasľúbenia, že Ježiš príde a zomrie a naše hriechy. Práve tak, ako krv baránka 
zachránila prvorodených, Ježišova smrť zachráni všetkých od hriechu. Ak veríme, 
a milujeme Ježiša, sme slobodní, a môžeme sa rozhodnúť pre večný život vďaka jeho smrti.   

Aký nádherný je Boh!      
 
 
 



 
 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Izraeliti museli presne dodržiavať Božie 

pokyny. Boh nám dal určitý pokyn 
o zachovávaní soboty. Nájdi ho v 2. Moj. 
20: 8-11 a podeľ sa o to so svojou rodinou. 

• Choď na prechádzku.  Predstieraj, že si 
Izraelita. Obleč si plášť, alebo sveter 
a vypi pohár vody. Prečo Boh chcel, aby 
Izraeliti pili vodu tak, že budú mať pritom 
oblečené plášte? Aké bolo Veľkonočné 
jedlo?   

• Zaspievaj oslavnú pieseň a potom poďakuj 
Bohu za jeho ochranu.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o 2. Moj. 11. 
Čo znamená prvorodený? Kto je 
prvorodený vo vašej rodine? Kto bol 
prvorodeným v rodine tvojej mamy? 
V rodine tvojho otca?  

• Nakresli anjela a napíš naňho verš na 
zapamätanie. Použi ho k tomu, aby si svoju 
rodinu naučil tento verš. Zaves ho na 
miesto, ktoré často vidíš.  

• Pomodlite sa v rodine za prvorodeného.   . 
 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o  2. Moj. 12: 1-7. Zo 
starej krabice vyrob rám dverí. Použi 
vetvičky a červenú farbu, alebo kečup, na 
natretie rámu.  

• Pozri sa na rámy dverí v tvojom dome. 
Aké sú vysoké? Dokáže sa niekto v tvojej 
rodine dotknúť vrchu dverí? Keby si bol 
Izraelitom, čo by si robil, keby si 
nedočiahol na vrch rámu dverí?  

• Poďakuj Bohu za svoj domov. 
Utorok 
• Spolu s  rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 12: 8-13.  
• Nakresli päť ovečiek. Ich telá pokry 

chumáčikmi  vaty. Pripevni ovečky 
rozlične dlhými kúskami povrázku na 
vešiak, a zaves ich tak, aby sa vo vzduchu 
hýbali.   

• Popros svoju mamu, či by si mohol 
ochutnať tri rozličné druhy korenín, ktoré 
používa v kuchyni pri varení. Aký je 
rozdiel medzi pečením, varením a jedením 
jedál? Porozprávajte sa o najobľúbenejších  

 

 
 
 
 
• jedlách a potom poďakujte Bohu za dobré 

veci, ktoré môžete jesť. 
Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 2. Moj. 12: 14-20.  
• Ak je to možné, vložte droždie, alebo 

kvasnice do teplej vody. Čo sa stalo?  
• Popros mamu, aby ti pomohla pripraviť 

nekvasený chlieb. Zamiešaj spolu 100 mg 
celozrnnej múky, ¾ čajovej lyžičky 
rastlinného oleja, a ½ čajovej lyžičky soli. 
Pridaj 75 ml studenej vody. Nechaj postáť 
päť minút. Rozdeľ na šesť rovnakých 
dielov. Rukami vytvaruj placky. Peč 5-7 
minút pri teplote 225˚C. Podeľ sa 
s nekvaseným chlebom so svojou rodinou 
počas pobožnosti. Prečo je tento chlieb 
nekvasený?   

Štvrtok 
• Spolu s rodinou si prečítaj a porozprávaj sa 

o 2. Moj. 12: 31-36. Pascha bolo zvláštne 
jedlo. Pomôž svojej rodine naplánovať , 
aké výnimočné jedlo pripravíte na piatok 
večer.  Vyrob kartičky s menami tvojich 
rodičov a súrodencov a použi ich v piatok 
pri večeri.  

• Naplánujte si návštevu múzea a pozrite si 
vzácnosti z histórie vašej krajiny.  

• Modlite sa za ľudí, ktorí nemajú slobodu 
pri uctievaní Boha.  

Piatok 
• Počas pobožnosti si zopakuj so svojou 

rodinou lekciu z tohto týždňa a  spoločne 
si ju zahrajte. Požiadaj každého člena 
tvojej rodiny, aby si premyslel, za čo by 
chcel chváliť Boha. Povedzte spolu verš na 
zapamätanie. 

• Keď Izraeliti konečne opustili Egypt, 
chválili Boha. Zaspievajte „Praise Him“ 
(Sing for Joy, No. 15), alebo inú oslavnú 
pieseň. Potom chváľte Boha za sobotný 
deň.   
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