
LEKCIA 9 
 
 

Zdroje : 
2. Moj. 17:1-7; 
Patr. a proroci., 

str. 297, 298 
 

Veršík na 
zapamätanie 

„Ak niekto žízni, 
nech príde ku 

mne a pije. 
Ján 7:37 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Boh 

môže naplniť 
naše potreby. 
Cítiť dôveru 

v Božiu ochotu 
naplniť naše 

potreby. 
Reagovať  

oslavou Boha za 
jeho dobrotu. 

 
Hlavná 

myšlienka 
„Chválime Boha  
za to, že napĺňa 
naše potreby.“ 

 
 

PRÚDY POŽEHNANIA 
Téma na tento mesiac 
Tým, že Boha oslavujeme, vyjadrujeme mu, že ho milujeme.  
 
Biblická lekcia v skratke  
 Izraeliti zakúsili Božiu ochranu od rán, vyslobodenie 
z prenasledovania Egypťanmi, a dar manny. Teraz nastala ďalšia 
skúška dôvery. Nemali vodu. Namiesto toho, aby sa obrátili 
k Bohu a predložili svoje potreby, sťažovali sa Mojžišovi. Boh 
mal pochopenie pre ich slabosť a naďalej zabezpečoval všetko, čo 
potrebovali.  
        
Táto lekcia je o uctievaní. 
Boh zabezpečil všetko, čo Izraeliti potrebovali. Keď nastali 
problémy, radšej sa sťažovali Mojžišovi, namiesto toho, aby 
priniesli svoje problémy pred Boha. Boh bol trpezlivý a naplnil 
ich potreby. Boh túži po tom, aby sme s našimi ťažkosťami prišli 
za ním, a aby na nás mohol vyliať svoje požehnania.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Boh sa stará o celé svoje stvorenstvo a udržuje ho. Ten, 
ktorý drží nespočetné svety vo vesmíre, súčasne dbá o potreby 
malého vrabčeka, ktorý si bezstarostne nôti svoju obvyklú 
melódiu. Keď ľudia idú za svojou každodennou prácou, alebo sa 
modlia, keď si večer líhajú, alebo ráno vstávajú, keď boháč 
hoduje v paláci, či keď si chudák sadá so svojimi deťmi 
k skromnému stolu, nebeský Otec to všetko pozoruje. Ani slza 
nespadne, aby si to Boh nevšimol a neunikne mu ani úsmev.“ 

„Keby sme tomu neochvejne verili, všetky zbytočné 
starosti by sa rozplynuli. V našom živote by nebolo toľko 
sklamania, koľko ho je teraz. Všetko totiž, veľké, či malé, je 
v rukách Boha, ktorého nepomýlia ani mnohonásobné starosti 
a nepredesí ho ani ich závažnosť. Potom by sme sa tešili 
z odpočinku duše, ktorý je mnohým dávno neznámy.“ (Cesta ku 
Kristovi str. 58.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. Obed bez vody sáčková polievka, papierové 
misky, lyžice, džbán, voda 

   B. Kamenné tváre  veľké kamene s hladkým 
povrchom, fixky 

   C. Štafeta s vodou 
 

2 veľké obdĺžnikové podnosy 
s vodou, 5 cm štvorce alobalu 
(pre každé dieťa jeden), 
igelitový obrus 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba na zbierku 
dažďové kvapky vystrihnuté z 
modrého papiera (šablóna na 
str. 143),ceruzky, kôš  

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
pastierska palica, 
spacáky/batohy pre Izraelitov 
na nosenie  

   Veršík na zapamätanie 10 plastových pohárov 
   Štúdium Biblie 

 
Biblie 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Denné potreby 
 

povraz, štipce na bielizeň, 
papier, voskovky/fixky   

4 Zdieľanie sa  do 15 min A. Uhasenie smädu plastové poháre, 
voskovky/fixky, lepidlo, kúsky 
látok  

   B. Pomocné ruky 
 

papier, nožnice, ceruzky 

*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. Obed bez vody  
 Povedz: Budeme mať spoločný obed. Rozdaj misky s troškou 
instantnej polievky na spodku. Popraj deťom dobrú chuť. Potom povedz: Čo 
je zle? Nepáči sa vám, čo som pripravila? Čo vám chýba?  (voda). 
Pozbieraj misky. Daj deťom pohár vody, aby sa napili.     
 

Zhrnutie 
Opýtaj sa: V čom by sa váš život líšil, keby ste nemali vodu? Na čo ste dnes použili 
vodu? (na umývanie sa, umývanie zubov, na raňajky, atď.)  Čo by sa stalo, keby ste 
boli na púšti bez vody? Ako by ste sa cítili? Čo by ste robili? V našom dnešnom 
príbehu Izraeliti mali podobný problém. Uvidíme, ako Boh naplnil ich potreby. 
A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka:  
  

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                         
Povedzte to spolu so mnou.  

                
          B. Kamenné tváre  

      Nechaj každé dieťa vybrať si kameň a namaľovať na hladkú časť tvár.       
     Položte kamene tam, kde ich môžu všetci vidieť.  
 
 
 

Zhrnutie 
   Opýtaj sa: Koho ste namaľovali na svoj kameň? Prečo? Aké ťažké by bolo urobiť 
do kameňa dieru? (Veľmi náročné - potrebovali by ste špeciálne náradie.) Čo by sa stalo, 
keby ste zmačkli svoj kameň? (nič) Myslíte si, že by ste z vášho kameňa dostali nejakú 
vodu?  V našom dnešnom príbehu sa dozvieme, ako Boh použil skalu, aby zabezpečil 
vodu pre ľud. Boh aj dnes napĺňa naše potreby. A o tom je naša dnešná hlavná 
myšlienka.  
   

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                         
  Povedzte to spolu so mnou.  
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- sáčkovú   
  polievku 
- papierové 
  misky 
- lyžice 
- džbán 
- vodu 

Potrebuješ:  
- veľké kamene     
  s hladkým  
  povrchom 
- fixky 



 
 

C. Štafeta s vodou  
  Polož na dlážku igelitový obrus a na stôl dva podnosy 
s vodou. Rozdeľ deti na dve skupiny. Daj každému kúsok alobalu. 
Povedz: Vytvarujte si zo svojho alobalu loď. Keď poviem 
„Štart“, prvý človek v každom tíme položí svoju loďku na vodu 
a odfúka ju z jednej strany podnosu na druhú. Potom ďalší 
človek urobí to isté. Budeme pokračovať, pokiaľ sa všetci 
vystriedajú. Tím, ktorý premiestni svoje loďky na druhú stranu 
ako prvý, víťazí.   

 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Voda môže byť jeden zo spôsobov dopravy; čo iné ešte na to 
používame?  Čo by sa stalo, keby sme nemali vodu? Viete, aká časť vášho tela 
pozostáva z vody? (Približne 74%) Po tom, čo  Izraeliti odišli z Egypta, spotrebovali 
všetky zásoby vody. Boh ju pre nich zabezpečil neobvyklým spôsobom. Boh stále, aj 
dnes, napĺňa naše potreby. A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka:  
   

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                               
  Povedzte to spolu so mnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- 2 veľké 
obdĺžnikové 
podnosy s vodou 
- 5 cm štvorce 
alobalu (pre každé 
dieťa jeden) 
- igelitový obrus 



 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Postavy: Mojžiš,  Boží hlas, Izraeliti 

  
   Pozvi si niekoho, aby si obliekol kostým a aby hral rolu 
Mojžiša a aby čítal, alebo povedal príbeh. Nahraj hlas Boha, alebo nech 
ho niekto dospelý číta.  
 
Oble každé dieťa do biblického kostýmu a daj každému z nich, aby 
niečo niesli. Začnite tým, že predstierajú, ako skladajú svoje stany 
a balia svoje spacáky. 
 

 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 (Mojžiš opretý o palicu.) Boh mi povedal, že je znova čas pokračovať v ceste. (Ukáž 
na deti) Ľudia sa už naučili baliť a stavať svoje stany. Život na púšti sa veľmi líši od života 
v Egypte. V Egypte pracovali ako sluhovia, a stavali paláce a chrámy. Teraz sme ako 
kočovníci, presúvame z miesta na miesto a nasledujúc Božie vedenie. Boh na nás pohliadol 
mnohými rozličnými spôsobmi. Ochránil nás, keď prišli rany na Egypt. Keď nás faraón 
prenasledoval, otvoril nám more a vytvoril únikovú  cestu. Pred niekoľkými týždňami sme 
nemali chlieb; teraz nám Boh zaobstaral mannu. Ak sa pozriete hore, môžete si byť istí, že 
ideme správnou cestou. Veľký oblak nás vedie, a je znamením Božej prítomnosti. V noci to 
vyzerá ako ohnivý stĺp. Odháňa divé zvieratá a udržiava nás v teple. Noci na púšti sú veľmi 
chladné. (Mojžiš vedie deti po miestnosti, zatiaľ čo nesú svoje batohy.)  Púšť nie je 
priateľským miestom. Je tu počas dňa tak horúco, že by ste na kameňoch mohli takmer variť 
bez ohňa a bleskov. (Mojžiš si z čela zotiera pot.)  V noci je tu veľmi chladno. (Strasie sa.) 
Musíte sa dobre zabaliť, aby ste si udržali teplo. Tu je náš nový tábor. Refidim. (Deti 
predstierajú, že stavajú svoje stany.)  
Všetci sú unavení, smädní a zaprášení po dlhej ceste. Kravy múkajú (zamúkaj ako krava) 
a dožadujú sa vody. Ovce a kozy tiež bľačia a žíznia. (zamékaj ako ovca) Somáre híkajú a 
dupú svojimi nohami kvôli vode.(zahíkaj ako somár)  Iba ťavy nevyzerajú, že by im prekážal 
nedostatok vody. Uchovávajú si zásoby vody vo svojich telách a dokázali bez nej nejaký čas 
vydržať.  

(Deti začínajú hľadať vodu, potom idú za Mojžišom a mávajú päsťami) Každý hľadá 
v okolí, ale nevyzerá to tak, že tu je nejaká voda. Myslím, že odo mňa očakávajú, že nájdem 
vodu. Opýtam sa ich, čo odo mňa chcú.   

(Mojžiš sa pozrie na Izraelitov.) „Môžem vám pomôcť?“  
(Deti Izraela: )  „Daj nám piť. Sme smädní. Naše rodiny sú smädné. Naše zvieratá sú 

smädné. Musíme mať vodu.“ 
(Mojžiš: ) „Boh naplní všetky vaše potreby. Po všetkých veciach, ktoré ste videli, že 

Boh pre vás urobil, určite viete, že Boh nás sem priviedol. Prečo proti mne reptáte? Prečo 
pokúšate Boha?“ 

(Deti Izraela: ) „Prečo si nás vyviedol z Egypta? Všetci zahynieme.“ 
(Mojžiš sa otáča a modlí sa.) „Bože, čo mám s týmito ľuďmi robiť? Sú takmer 

pripravení ma ukameňovať.“ (Boží hlas: ) „Choď dopredu a vezmi so sebou niektorých 
vodcov.“ „Prines palicu, ktorú si použil, keď som obrátil rieku Níl na krv. Pôjdem pred tebou 

 

Potrebuješ: 
- kostýmy   
  biblických  
  postáv 
- pastiersku  
  palicu 
- spacáky/batohy 
  pre Izraelitov  
  na nosenie  



 
 a postavím sa na vrchu Goréb. Udri do skaly a vyjde z nej voda.“ 
(Mojžiš volá ľudí.) „Poďte, nasledujte ma, a uvidíte, čo pre vás Boh urobí.“ (Znázorni 

udretie do skaly, potom odskoč nabok) „Voda. Boh vám dal vodu.  Dostatok vody pre 
každého! Ďalší krát Boh naplnil naše potreby. Buď Bohu sláva!“ 

Boh napĺňal potreby Izraelitov počas celej ich cesty, po mnoho rokov. A Boh napĺňa aj 
naše potreby.  
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Čo by sa stalo vo vašej domácnosti, keby ste nemali vodu? Čo by ste robili 
a hovorili, keby ste boli jedným z Izraelitov? Ako by ste sa správali predtým, než Mojžiš 
udrel do skaly? Potom? Prečo si myslíte, že sa Izraeliti sťažovali? Čo by im pomohlo, 
aby verili, že Boh sa postará? (zázraky, ktoré Boh urobil, aby ich ochránil a postaral sa 
o nich) Stará sa Boh dnes o naše potreby? Ako to vieme? Poďakujme sa mu, keď 
povieme našu dnešnú hlavnú myšlienku:    
 

  CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                         
  Povedzte to spolu so mnou.   
 

Verš na zapamätanie 
Priprav si vopred 10 plastových pohárov, a napíš na spodok každého 
z nich  jedno slovo z verša na zapamätanie. Nezabudni text. Zoraď 
poháre tak, aby boli v správnom poradí. Povedz: Pohár studenej 
vody je počas horúcich dní  vždy výborný. Poďme zistiť, čo hovorí 
Biblia o smäde.  
Nech deti po jednom prichádzajú dopredu, aby otočili pohár a prečítali nahlas slovo verša. 
Keď budú všetky poháre obrátené, nechaj triedu niekoľko krát prečítať verš. Potom otoč 
poháre naspäť  zamiešaj ich a nechaj deti zoradiť ich v správnom poradí. Opakuj, pokiaľ 
budú deti vedieť verš. Verš na zapamätanie je: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne 
a pije.“ Ján 7:37    

 
Štúdium Biblie 
Vytvor štyri malé skupinky. Prideľ jednotlivé texty skupinkám a požiadaj ich, aby si 
zosumarizovali text pre triedu. Ak je potrebné, nech ti pomôže dospelý.  
Luk. 12: 6,7 
Mat. 6: 25 - 27 
Luk. 12:27 - 31 
Mat. 7: 7 - 11  
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Máme nejaký dôvod, aby sme sa strachovali o to, čo potrebujeme? Prečo? 
Ako viete? Čo hovorí Ježiš o strachovaní sa? Prečítaj nahlas Mat. 6:25. (strachovať sa 
nemá zmysel) Čo Boh zasľúbil? (že naplní naše potreby) Čo nám pripomínajú vtáky 
a kvety? (Božiu starostlivosť. Boh na nich dohliada. My máme väčšiu hodnotu, než oni. Boh 
sa stará aj o nás.) Prečo nám Boh dáva toľko dobrých darov? (Miluje nás a chce, aby 
sme boli šťastní.) Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku: 
   

   CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.     
 
                                                   

Potrebuješ:  
- 10 plastových 
pohárov 



 
* 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) 
„Praise Him, Praise Him“ (Sing for Joy, No. 12) 
„God Is So Good“ (Sing for Joy, No. 12) 
„Come Into His Presence“ (Sing for Joy, No. 14) 
„Alleluia“ (Sing for Joy, No. 23) 
„Phillippians 4:4“(Sing for Joy, No. 23) 
 
Zbierka 
Povedz: Boh nám zabezpečuje všetko, čo potrebujeme, ale nie vždy to, 
čo chceme. Jedným zo spôsobov, ako oslavujeme Boha je dávanie 
naspäť mála z toho, čo sme dostali, aby sme pomohli naplniť potreby 
ďalších ľudí.  
 
Modlitba 
Vopred priprav  kópie šablón kvapiek vody, pre každé dieťa jednu (pozri 
str. 143). 
Povedz: Boh nám dáva mnoho nádherných darov, vrátane vody. 
Napíšte, alebo nakreslite na svoju kvapku vody niečo, za čo by ste 
chceli Bohu poďakovať.  Pozbieraj kvapky do košíka. Nech sa deti 
postavia do kruhu okolo košíka. Vo svojej modlitbe poďakujte Bohu za to, 
že napĺňa všetky vaše potreby.  

 
3  
    Aplikácia lekcie 

 
A. Denné potreby 

Vopred si priprav povraz krížom cez triedu vo výške, kam deti dočiahnu. 
Daj každému dieťaťu kus papiera. Povedz: Nakreslite niečo, čo 
potrebujeme každý deň. Vystrihnite to, a pripnite na povraz štipcami na 
bielizeň. Obrázky použi v časti Zdieľanie sa.   

                
 
Zhrnutie 
 Pozrite sa na obrázky na špagáte. Opýtaj sa: Prečo ste si vybrali práve toto? Ktoré 
veci  z tých, čo potrebujeme každý deň, sú pre nás najdôležitejšie?  Porozprávaj sa 
s deťmi a uisti sa, že pochopili rozdiel medzi potrebami a túžbami. Prečo sa Izraeliti 
sťažovali? (Zabudli na všetko dobré, čo pre nich Boh vykonal. ) Ako sa môžeme uistiť, že  
 

Potrebuješ: 
- povraz 
- štipce na     
  prádlo 
- papier 
- voskovky/fixky   

Potrebuješ:  
-modré papierové 
kvapky, pre každé 
dieťa jednu 
(šablóna na str. 
143)  
- ceruzky 
- košík 

Potrebuješ:  
- nádobu na 
zbierku 



 
nezabudneme na to, čo pre nás Boh urobil? (pripomínaním si vecí, ktoré urobil; vytvoriť si 
zvyk ďakovať mu; atď.) Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:   
 

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                               
  Povedzte to spolu so mnou. 
 

4       
    Zdieľanie sa 
 
A. Uhasenie smädu 
 Nech deti vyzdobia poháre. Povedz: Boh pre Izraelitov 
zabezpečil vodu, keď to potrebovali. Naplánujte si, že sa o svoj 
pohár s niekým podelíte, a poviete mu o tom, ako Boh zaobstaral 
vodu pre svoj ľud. Vytvor dvojice aby si deti mohli vyskúšať 
porozprávanie príbehu.  
  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: S kým sa podelíte o svoj pohár? Čo mu poviete? Prečo je dôležité, aby sme si 
pripomínali, ako Boh naplnil naše potreby? (Uistí nás to o tom, že ich bude napĺňať.) 
Rozprávanie druhým je jedným zo spôsobov, ako chválime Boha za to, že sa stará o naše 
potreby. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  
 

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                               
  Povedzte to spolu so mnou. 
 
B. Pomocné ruky 
 Nech deti obkreslia svoje ruky a po obvode ich vystrihnú. Povedz: Niekedy Boh robí 
zázraky, a tak napĺňa potreby druhých ľudí, ale veľmi často pracuje prostredníctvom 
iných ľudí. Porozmýšľajme, ako môžeme pomôcť naplniť potreby druhých ľudí. Upriam 
pozornosť na špagát s obrázkami z Aplikácie lekcie.  Vytvorte malé skupiny a rozhodnite 
sa, čo budete robiť, aby ste naplnili potreby druhých ľudí. Keď sa rozhodnete, napíšte to 
na svoju papierovú ruku: „Táto pomocná ruka ťa oprávňuje (doplň pomoc). 
  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Ako ste sa rozhodli niekomu pomôcť? Prečo ste si vybrali túto činnosť a toho 
človeka? Čo mu môžete povedať, aby sta ho povzbudili k tomu, že uverí, že Boh môže 
naplniť všetky jeho potreby? (Povedzte mu dnešný príbeh. Povedzte mu texty zo štúdia 
Biblie.) Boh nás miluje a naplní naše potreby. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:  
 

 CHVÁLIME BOHA ZA TO, ŽE NAPĹŇA NAŠE POTREBY.                                               
   
Ukončenie 
 Vytvorte rad vedľa špagátu z Aplikácie lekcie. Daj deťom inštrukciu, aby sa každý 
chytil špagátu. Pomodlite sa poďakovaním Bohu za to, že napĺňa vaše potreby.   
 

Potrebuješ: 
- plastové poháre 
- voskovky/fixky 
- lepidlo 
- kúsky látok 



                      Materiál pre žiakov 
 

 PRÚDY POŽEHNANIA 

 
Zdroje :  
2. Moj. 17:1-7; Patr. a proroci., str. 297, 298 
Veršík na zapamätanie: 
„Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije“. Ján 7:37 
Hlavná myšlienka: 
„Chválime Boha  za to, že napĺňa naše potreby.“ 
  
 
Bol si už niekedy naozaj smädný, a nemohol si nikde zohnať nič na pitie? Takto sa cítili 
Izraeliti, keď sa utáborili na novom mieste a nemohli nájsť vodu.  
 
  Bol čas znova sa presunúť. Izraeliti sa pokúšali utáboriť. Teraz už dokázali postaviť 
a zložiť svoje stany veľmi rýchlo. Život na púšti sa veľmi líšil od života v Egypte. V Egypte 
pracovali ako sluhovia, a stavali paláce a chrámy. Teraz sa presúvali z miesta na miesto 
a nasledovali Božie vedenie.  

Boh na nich pohliadol mnohými rozličnými spôsobmi. Ochránil ich, keď prišli rany na 
Egypt. Keď ich faraón prenasledoval, otvoril more a vytvoril únikovú  cestu. Pred niekoľkými 
týždňami im Boh zaobstaral mannu, ktorá bola ich potravou. Mohli vidieť Božiu prítomnosť 
vo veľkom oblaku počas dňa a ohnivom stĺpe počas noci.  
            Púšť nebola priateľským miestom. Bolo tam počas dňa tak horúco, že by na kameňoch 
mohli takmer variť. V noci bolo veľmi chladno. Bolo potrebné sa dobre zabaliť, aby si udržali 
teplo. Práve dorazili do Refidíma, svojho nového tábora.  Všetci boli unavení, smädní 
a zaprášení po dlhej ceste. Dobytok sa dožadoval vody. Ovce a kozy tiež žíznili. Somáre híkali 
a dupali svojimi nohami, aby sa pridali k prosbám. Iba ťavy nevyzerali, že by im prekážal 
nedostatok vody. Uchovávali si zásoby vody vo svojich telách a dokázali bez nej nejaký čas 
vydržať.  

Každý hľadal v okolí, ale nebola tam žiadna voda. Ľudia sa začali navzájom pýtať, či 
niekto nevidel vodu. Odpoveď bola stále rovnaká: „Nie.“ Čoskoro začali ľudia hľadať Mojžiša. 
Keď ho našli, začali sa sťažovať. „Daj nám piť vodu. Sme smädní. Naše rodiny sú smädné. 
Naše zvieratá sú smädné. Potrebujeme vodu, lebo inak zahynieme.“  

Mojžiš sa smutne pozeral. Vedel, že Boh zabezpečuje všetky ich potreby. Videli, že 
Boh pre nich urobil toľko vecí. Museli istotne vedieť, že Boh ich priviedol na toto miesto. 
A zabezpečí pre nich vodu. Mojžiš odpovedal: „Prečo proti mne reptáte? Prečo pokúšate 
Boha?“  

Ľudia nepočúvali. Iba sa sťažovali. „Prečo si nás vyviedol z Egypta? Všetci 
zahynieme.“ Mojžiš nevedel, čo má robiť. Obrátil sa k Bohu s modlitbou. „Čo mám s týmito 
ľuďmi robiť?, opýtal sa. „Sú takmer pripravení ma ukameňovať.“  

Boh odpovedal Mojžišovi: „Choď dopredu a vezmi so sebou niektorých vodcov.“ 
„Prines palicu, ktorú si použil, keď som obrátil rieku Níl na krv. Pôjdem pred tebou a postavím 
sa na vrchu Goréb. Udri do skaly a vyjde z nej voda.“  

Tak Mojžiš zavolal vodcov a kráčali dopredu. Našiel skalu a udrel do nej, presne ako 
mu Boh povedal. Voda vytryskla zo skaly! Dostatok vody pre každého! Viac, než pre všetky 
zvieratá!  

Ďalší krát Boh naplnil ich potreby. Boh sa nikdy nemení. On aj dnes napĺňa naše 
potreby. Aký nádherný Boh!       

 
 
 



 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• Ak je to možné, choď  spolu s rodinou  

na prechádzku tam, kde je v blízkosti 
nejaká voda. Keď prídete domov, 
zodvihni pohár s vodou. Pozri sa cez 
sklo. Zdajú sa ti veci väčšie alebo 
menšie? Každému človeku doma daj 
pohár vody. Potom poďakuj Bohu za 
čistú vodu.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o 2. Moj. 17: 
1-7. Nájdi plochý kameň a napíš naňho 
verš na zapamätanie. Použi ho na to, aby 
si naučil rodinu tento verš. Potom ho 
polož na miesto, kde ho budeš môcť 
často vidieť. Aké druhy kameňov je 
možné nájsť na mieste, kde bývaš? 

• Spočítaj a zapíš, koľkokrát dnes budeš 
robiť niečo v súvislosti s vodou.  

• Pomodli sa za ľudí, ktorí žijú na 
miestach, kde je nedostatok vody.  

 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o Žalme 23. Čo nám to 
hovorí o tom, ako Boh napĺňa naše 
potreby?  

• Prečítajte si spolu 2. Moj. 17:7.  Ako 
Mojžiš nazval toto miesto? Prečo? Ak je 
to možné, zisti si informácie o názve  
mesta v ktorom bývaš. 

• Zisti, aká časť zeme je pokrytá vodou. 
(Použi encyklopédiu alebo internet.) 

• Zaspievaj niekoľko oslavných piesní. 
Potom Bohu poďakuj za to, že napĺňa 
tvoje potreby.  

Utorok 
• Na záhradu, na balkón, alebo na parapetu 

okna polož omrvinky, aby si prilákal 
vtáky. Vytvor si zoznam a spočítaj 
odlišné druhy vtákov. Odlož si tento 
zoznam k pobožnosti.  

• Spolu s rodinou si prečítajte 
a porozprávajte sa o Lukáš 12: 6,7. 
Požiadaj každého človeka v tvojej rodine, 
aby ti povedal, ako dnes Boh naplnil jeho 
potreby. Porozprávaj o svojom zozname 
vtákov svojej rodine. Kto pomohol Bohu 
postarať sa dnes o vtákov?  

• Zaspievajte spolu pieseň „Father, We 
Thank Thee“ (Sing for Joy, No. 100) 
Potom poďakujte Bohu za vtákov.   

Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Lukáš 12:22-31. 
Ako môžete hľadať nebeské kráľovstvo 
pred bohatstvom? Urobte zoznam vecí, 
o ktorých Lukáš píše, že by sme sa o ne 
nemali strachovať.  

• Nájdi obrázok kráľa. Pozri si kvetinu. 
O čo Boh hovorí, že je lepšie? Čo si 
o tom myslíš? Prečo?  

• Opýtaj sa, či môžeš poliať kvety. 
• Zaspievaj pieseň na oslavu Boha. Potom 

mu poďakuj za to, že sa stará o všetky 
tvoje potreby a trápenia. 

Štvrtok 
• S rodinou si spoločne prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 7: 7-11. 
Spoločne vytvorte plagát alebo koláž na 
tému, ako Boh napĺňa vaše rodinné 
potreby.  

• Zopakujte si spolu verš na zapamätanie 
a povedzte si v rodine, čo to pre vás 
znamená.  

• Ako sa dnes môže tvoja rodina stať 
Božími nohami a rukami k tomu, aby ste 
pomohli naplniť niekoho potreby? 
Vytvorte si plán, potom ho zrealizujte. 

• Poďakujte Bohu za to, že je vždy 
ochotný počúvať naše prosby.  

Piatok 
• Pomôž svojej mame s prípravami na 

sobotu. Ktoré domáce práce môžeš 
robiť? Ktoré jedlo môžeš pomôcť 
pripraviť?  

• Počas večernej pobožnosti si zopakuj so 
svojou rodinou lekciu z tohto týždňa a  
spoločne si ju zahrajte.  Povedzte spolu 
verš na zapamätanie. Požiadaj každého 
člena tvojej rodiny, aby ti odpovedal, čo 
sa počas tohto týždňa z lekcie naučil. 

• Zaspievajte si najobľúbenejšie oslavné  
piesne.  Potom Boha poproste o  
požehnanie pre vašu rodinu počas soboty.  
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