
Najkrajší príbeh

                                  Copyright © 2007 Child Evangelism Fellowship® of Europe 
                                               Vydala © 2007 Detská misia na Slovensku 
  Všetky práva vyhradené. (Použité s povolením). Materiály môžu byť rozmnožované pre osobné,  
neziskové a neobchodné použitie. Navštívte www.teachkids.eu/sk pre viac podrobností k povoleniu. 
           Detská misia, Legionárska 4, 811 07 Bratislava 1, Slovensko Tel./fax: 02/5556 9378

Text: Roy Harrison 
Ilustrácie: Tim Shirey

PROSÍM, PAMÄTAJTE! 
Názorné pomôcky pre tieto série lekcií môžu byť zakúpené vo väčšine úradov Detskej misie 
a cez online obchod Detskej misie. Pre zoznam úradov Detskej misie a online obchodov v 
Európe navštívte stránku www.teachkids.eu/sk a kliknite “Kontakty”. 



© Detská misia 
 

Najkrajší príbeh 
 

 
Biblická lekcia, pomocou ktorej vyrozprávate  

deťom veľkonočný príbeh a zároveň ich naučíte,  
že Kristus zomrel za všetkých hriešnikov.  

 
    
 

 
Úvod 
 
Vyučovanie biblických právd 
Vyučovanie Božieho slova je jednou z najväčších 
výsad  veriaceho človeka. Táto výsada však so 
sebou prináša aj veľkú zodpovednosť za 
evanjelizáciu nespasených detí a za duchovný 
rast spasených chlapcov a dievčat. 
Nespasené deti potrebujú počuť posolstvo 
evanjelia – správu o Pánu Bohu, o ľudskom 
hriechu, o osobe a diele Pána Ježiša Krista a o 
ponuke spasenia. Každá z týchto právd v sebe 
zahŕňa niekoľko nádherných doktrín, ktoré by 
sme mali chlapcov a dievčatá vyučovať: 
 
Doktríny o Pánu Bohu 
Pokiaľ deti  nepoznajú Božie slovo a nevedia, čo 
nám v ňom o sebe Pán Boh zjavil, vytvoria si 
vlastné mylné predstavy. Musíme ich preto učiť, 
že Pán Boh je svätý, veľký, milujúci, mocný, 
múdry, všadeprítomný, večný…   
 
Doktríny o ľudskom hriechu 
Vyučujte deti, že sú svojou prirodzenosťou a 
skutkami hriešne. Zdôrazňujte im, že hriech je 
neuposlúchnutím Božích zákonov a spôsobuje 
večné odlúčenie od Boha. 
 
Doktríny o Pánovi Ježišovi Kristovi 
On je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Žil 
život bez hriechu, zomrel zástupnou smrťou za 
hriešnikov, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba 
a dnes sedí vo svojej sláve po pravici Boha. 
 
Doktríny o privlastnení spasenia 
Deti musíme dôsledne vyučovať o tom, ako môžu 
byť spasené. Dôkladne vysvetľujte a opakujte, čo 
je to pokánie a viera.  
 
Samozrejme, že všetky tieto doktríny nie je 
možné vyučovať v jednej lekcii. Je dôležité, aby 
sme každú pravdu vysvetlili čo najzrozu-

miteľnejšie. Musíme si uvedomiť, že veľa detí 
má minimálne alebo skoro žiadne poznanie. 
Vyučujte len tie pravdy, ktoré vyplývajú 
z biblického príbehu. Nezabudnite využiť celý 
program stretnutia s deťmi na vyučovanie danej 
biblickej pravdy. 
Vyučovanie evanjelia je dôležité aj pre spasené 
deti. Sústreďujeme sa však na  pravdy, ktoré deti 
uistia o ich spasení a pomôžu im v ich 
duchovnom raste. 
 
Zvláštny dôraz 
Vyučovanie  biblickej pravdy je súčasťou príbehu 
a je vyznačené v pláne lekcie. 
 
Dajte sa deťom k dispozícii  
Keď predstavujete posolstvo evanjelia, niektoré 
deti možno budú na počuté slovo okamžite 
reagovať. Povedia vám, že uverili v Pána Ježiša 
ako svojho Spasiteľa, alebo svoje rozhodnutie 
dôverovať Pánovi Ježišovi urobia sami. Iné deti 
však budú potrebovať vašu pomoc. Chcú sa 
pýtať, hľadajú vysvetlenia. Deti často nevedia, čo 
majú Pánovi Ježišovi povedať, preto ich 
povzbudzujte a pomáhajte im. 
Pri vyučovaní spasených detí prídu chvíle, keď 
budú aj ony potrebovať radu v ťažkých 
situáciách; poraďte im, ako môžu danú lekciu 
aplikovať vo svojich životoch. Možno sa ocitnú 
v situácii, keď nevedia, čo hovorí Biblia a čo by 
mali robiť. Prídu za vami a budú sa chcieť o tom 
porozprávať. Využite túto príležitosť a modlite sa 
s dieťaťom. Je to dôležité zvlášť vtedy, ak ste 
jedinou kresťanskou oporou daného dieťaťa. 
Kvôli vyššie spomínaným dôvodom je potrebné, 
aby deti vedeli, že ste ochotný sa s nimi 
rozprávať. Nezabudnite im povedať, kam majú 
ísť, keď sa chcú s vami porozprávať. Veľmi 
dôležité je, aby ste nespaseným deťom jasne 
vysvetlili, že spasenie im nemôže priniesť len to, 
že sa s vami porozprávajú. 
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Ako môžete dať vedieť nespaseným deťom, že 
ste ochotný sa s nimi rozprávať: 
„Chceš skutočne žiť pre Pána Ježiša, ale nevieš, 
ako máš k Nemu prísť? Rád ti to vysvetlím 
z Biblie, keď za mnou prídeš. Po skončení 
stretnutia budem stáť pri tomto stole. Ja 
nemôžem zobrať tvoj hriech – to dokáže iba Pán 
Ježiš – ale rád ti pomôžem, aby si vedel, ako máš 
k Nemu prísť. Príď za mnou a sadni si ku mne 
k tomuto stolu.“ 
 
Ako môžete oznámiť spaseným deťom, že ste 
ochotný sa s nimi rozprávať: 
„Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa a ešte si mi o tom nepovedal, prosím, 
príď mi to povedať teraz. Po skončení stretnutia 
budem stáť pri prvom rade stoličiek. Keď si už 
uveril v Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, 
rád sa o tom dozviem. Môžeme sa spolu modliť. 
Ak máš nejaký problém, pokúsim sa ti pomôcť.“ 
 
Vyskúšajte si ukladanie obrázkov do tvaru 
puzzle 
Skôr, ako pôjdete vyučovať, vyskúšajte si 
používanie názorných pomôcok – správne 
ukladanie obrázkov do tvaru puzzle (poradie 
obrázkov i vhodné miesto). Oboznámte sa s 
obrázkami, aby ste presne vedeli, ako a kedy ich 
máte počas lekcie použiť.  
 
Doplnkové názorné pomôcky 
Vypíšte si na papier kľúčové slová vyučovanej 
lekcie. Papier položte na tabuľu hneď pri 
príchode na stretnutie. Môžete ho tam umiestniť 
aj vo chvíli, keď prvýkrát začnete vyučovať 
ústrednú pravdu počas lekcie. 
 

Najkrajší príbeh 
 
Biblické texty pre učiteľa: 
Matúš 26, 20 - 28, 20, Marek 14, 17 - 16, 20, 
Lukáš 22, 21 - 24, 53, Ján 18 - 20 
 
Ústredná pravda - ÚP 
Kristus zomrel za hriešnikov. 
 
Aplikácia 
Pre nespasené deti: Uver v Krista, aby ťa 
zachránil od hriechu. 
 
Verš na zapamätanie:  
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednoro-
deného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život 
mal každý, kto verí v Neho.“ Ján 3, 16 

Názorné pomôcky: 
• Obrázky si vystrihnite. Priložený kus sivej 
látky rozstrihajte na malé kúsky a nažehlite ich 
alebo prilepte na zadnú stranu obrázkov (vopred 
si to vyskúšajte na kúsku papiera). Táto látka 
vám umožní prichytiť obrázky na flanelovú 
tabuľu. Na upevnenie môžete tiež použiť lepiacu 
gumu a obyčajnú tabuľu. 
• Pripravte si flanelovú tabuľu – tabuľu pokrytú 
kusom flanelovej látky – s rozmermi 100 cm na 
výšku a 80 cm na šírku, na ktorý budete obrázky 
klásť. Ceruzkou si môžete naznačiť miesto, kam  
obrázky počas lekcie položíte.  
• Na veľký farebný papier napíšte slová 
ústrednej pravdy: „Kristus zomrel za hriešnikov.“ 
Počas vyučovania umiestnite tento papier nad 
flanelovú tabuľu alebo vedľa nej. 
• Pripravte si veľký kalendár, ktorý ukážete 
v úvode lekcie a potom ešte  2-krát počas lekcie. 
 

Osnova lekcie 
 

Úvod 
Významné dni v kalendári – Veľká noc 
Sled udalostí 
1. Pán Ježiš hovorí učeníkom, že Ho opustia 

a že Ho Peter zaprie. 
2. Pán Ježiš sa modlí; Peter, Jakub a Ján zaspia. 

ÚP 
3. Zástup ľudí odvedie Pána Ježiša do domu 

najvyššieho kňaza. 
Hriech – závisť, nenávisť, klamstvá, 
popieranie vlády Pána Ježiša 

4. Peter trikrát hovorí, že nepozná Pána Ježiša. 
ÚP, aplikácia 

5. Vojaci ubližujú Pánovi Ježišovi. 
6. Pán Ježiš prehovára k plačúcim ženám.  

Hriech je vážny – „...dnes je deň spasenia.“ 
7. Šimona donútia, aby niesol kríž. 
8. Pána Ježiša pribijú na kríž. ÚP 
9. Pán Ježiš dáva svoj život za nás a vojak 

prebodáva Jeho bok. 
10. Boh Otec vzkriesi Pána Ježiš z mŕtvych. 
11. Ženy vidia prázdny hrob a anjel k nim hovorí. 

Kristus zomrel za všetky naše hriechy, 
dokonca i za tie, ktoré robíme ako kresťania. 

12. Peter stretáva vzkrieseného Spasiteľa.  
Verš, aplikácia 

Vyvrcholenie 
Pán Ježiš sa vracia do neba. 
Záver 
Si pripravený stretnúť sa s Ním? Aplikácia 
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Lekcia 
 
Úvod 
Keď sa pozrieme do kalendára vidíme, že sú 
v ňom niektoré významné dni označené červenou 
farbou alebo hrubým písmom. Medzi takéto dni 
patrí aj Veľká noc. V tomto období roka si 
pripomíname, ako Pán Ježiš Kristus zomrel za 
nás a potom vstal z mŕtvych. Veľká noc teda nie 
je iba o tom, že si dávame veľkonočné vajíčka a 
v škole máme prázdniny. 

 
1. obrázok: Pán Ježiš  
Raz večer Pán Ježiš oznámil svojim učeníkom, že 
jeden z nich Ho zradí. Učeníci boli z toho smutní 
a pýtali sa jeden druhého: „Som to ja? Som to 
ja?“ 
V tú noc Pán zaviedol svojich učeníkov na 
Olivový vrch do záhrady, ktorá sa volala 
Getsemanská. 
Tam im povedal: „Všetci ma opustíte. Ale keď 
budem povýšený, predídem vás do Galiley.“ 
Peter sebaisto vyhlásil: „Aj keby ťa všetci 
opustili, ja ťa neopustím. Pane, som pripravený 
pre teba i umrieť.“ 
Peter si myslel, že je odvážny, ale Pán Ježiš mu 
povedal: „Peter, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, 
trikrát povieš, že ma nepoznáš.“ 
Peter rozhorčene zvolal: „Nikdy, Pane, nikdy!“ 
A všetci ostatní učeníci vraveli podobne.  
Pán Ježiš potom požiadal Petra, Jakuba a Jána, 
aby nezaspali a modlili sa, zatiaľ čo On sa išiel 
modliť osamote. No učeníci nevydržali bdieť a 
všetci traja zaspali. Pán Ježiš sa k nim vrátil a 
budil ich so slovami: 
 „Nemohli ste so mnou zostať hore jednu 
hodinu?“ 
Pán Ježiš vedel, čo sa stane a chcel, aby boli aj 
ostatní pripravení a modlili sa. On sám sa však 
potreboval modliť sám. 
Pri modlitbe Pán Ježiš znovu pred sebou videl 
veľké utrpenie, ktoré bude musieť znášať na 
kríži. V úzkosti sa modlil: „Otče, nech sa stane 
Tvoja vôľa.“ 
Ako sa modlil, z čela mu padali kvapky krvi -
potu. Pán Ježiš vedel, že zomrie za hriešnikov. 
(Položte nápis „Kristus zomrel za hriešnikov“.) 
On vedel, že zomrie za hriechy Petra, Jakuba a 
Jána – aj keď s Ním nedokázali bdieť a modliť 
sa, aj keď od Neho čoskoro odídu a nechajú Ho 
samého, aj keď Ho Peter trikrát zaprie.  

Pán Ježiš trikrát odišiel od učeníkov modliť sa a 
trikrát sa vrátil. Vždy ich našiel spať. Náhle Pán 
Ježiš zvolal: „Pozrite, prichádza môj zradca.“ 
 
2. obrázok: Chrámová stráž 
Blížil sa k nim zástup mužov s mečmi a kopijami. 
Boli vyslaní náboženskými vodcami, aby zajali 
Pána Ježiša. Judáš, jeden z učeníkov, sa postaral 
o to, aby sa im to podarilo. Pán Ježiš sa vôbec 
nesnažil utiecť im. Vedel, že je to Božia vôľa a 
má byť zajatý. 
No Peter sa nechcel len tak ľahko vzdať. 
Rozhodol sa bojovať. On sa nemodlil ako Pán 
Ježiš: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa.“ Vytiahol 
meč a udrel ním jedného z tých, ktorí prišli Pána 
Ježiša zajať. Takmer toho muža zabil a odsekol 
mu pravé ucho. 
Pán Ježiš Petra napomenul: „Schovaj svoj meč! 
Nevieš, že by som sa mohol modliť a môj Otec 
by mi poslal tisíce anjelov, ktorí by ma bránili?“ 
A potom urobil Pán Ježiš ďalší zázrak. Zodvihol 
ucho muža, ktoré Peter len pred chvíľou odsekol, 
a priložil mu ho späť. Úplne ho uzdravil! Bol to 
zázrak! 
Muži chytili Pána Ježiša a odviedli Ho preč. 
Čo vtedy robil Peter a ostatní učeníci? Veľmi sa 
báli a rozpŕchli sa ako ovce pred vlkom. Nik 
z nich nemal odvahu zostať tam a ísť s Pánom 
Ježišom. No Peter sa po chvíli vrátil a z diaľky 
Ho sledoval. 
Pána Ježiša najprv odviedli do domu najvyššieho 
kňaza. Postavili Ho pred radu náboženských 
vodcov. Títo ľudia Ho nenávideli a zároveň Mu 
závideli. Dohodli sa, že Ho zabijú. Snažili sa 
preto získať falošné svedectvá, ktorými by Pána 
Ježiša obvinili. 
Nezdá sa vám, ako keby to bolo aj o nás? Pán 
Boh nás v Biblii učí, ako máme žiť, ale my Ho 
neposlúchame. Závidíme iným ľuďom, ktorí  
majú lepšie veci ako my. Závisť v srdci 
spôsobuje, že chceme iným ublížiť, a preto 
klameme. A čo je ešte horšie, nechceme dovoliť 
Pánovi Ježišovi, aby kraľoval v našich srdciach a 
životoch. Pán Ježiš zomieral na kríži aj za takých 
hriešnikov, ako sme my. 
V dome najvyššieho kňaza sa začali niektorí 
muži Pánovi Ježišovi vysmievať. Zaviazali Mu 
oči šatkou a udierali Ho do tváre so slovami: 
„Hádaj, kto Ťa udrel!“ 
 
3. obrázok: Peter si ohrieva ruky pri ohni 
Čo robil vtedy Peter? Ticho vošiel do dvora a 
sadol si medzi tých, ktorí prišli zajať Pána Ježiša. 
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Ohrieval si pri ohni ruky. Veľmi sa bál, aby 
nezajali aj jeho. 
Slúžka, ktorá prechádzala okolo, zbadala Petra, 
ako sa ohrieva pri ohni. „Aj ty si bol s Ježišom 
z Nazareta,“ povedala. 
Peter jej však rýchlo odpovedal: „Neviem, o čom 
hovoríš,“ a hneď vstal a odišiel od ohňa 
na nádvorie. Vtedy kohút zaspieval prvýkrát. 
Neskôr ktosi iný znova spoznal Petra a opýtal sa: 
„Ty si tiež jeden z Jeho učeníkov, však?“ No 
Peter sa bránil: „Ja nie som! Nepoznám toho 
človeka.“ Asi o hodinu ďalší muž tvrdil: „Ty si 
určite jeden z nich. Nevidel som ťa v záhrade? Si 
z Galileje a aj tvoj prízvuk ťa prezrádza.“ 
Peter však po tretíkrát povedal: „Neviem, o čom 
hovoríte.“ Dokonca sa zaprisahával so slovami: 
„Nepoznám toho človeka.“ 
Práve vtedy kohút znovu zaspieval. Pán Ježiš sa 
obrátil a pozrel sa na Petra. Peter si hneď 
spomenul na Jeho slová: „Predtým, než kohút 
dvakrát zaspieva, trikrát povieš, že ma nepoznáš.“ 
Teraz pocítil Peter vo svojom srdci hlbokú 
bolesť. Prečo urobil takú strašnú vec? Vyšiel von 
a plakal a plakal. Môže mu ešte Pán odpustiť jeho 
hriech? Nádhernou vecou je, že Pán Ježiš prišiel, 
aby zomrel a zaplatil dokonca i za takéto hriechy.  
Možno sa ťa už niekto opýtal na Pána Ježiša a ty 
si nepovedal nič. Predstieral si, že Ho nepoznáš. 
Použil si niekedy Božie meno ako nadávku? Aj 
toto je hriech, pretože Biblia hovorí: „Nevezmeš 
Božie meno nadarmo.“ (2. M 20, 7a) Pán Ježiš 
Kristus prišiel na túto zem, aby zomrel i za tento 
hriech. 
Pána Ježiša odviedli pred vladára, ktorý sa volal 
Pilát. Aj keď Pán Ježiš nikdy neurobil nič zlé, 
nikdy nič zlé nepovedal, dokonca si ani nič zlé 
nepomyslel, viedli Ho ako zločinca. Pilát Pána 
Ježiša vypočúval, no nenachádzal na Ňom žiadnu 
vinu. Chcel Ho dokonca prepustiť, ale ľudia s 
nenávisťou kričali: „Ukrižuj Ho!“ Pilát teda 
poslúchol zástup a prikázal, aby bol Pán Ježiš 
ukrižovaný. Vojaci sa z Neho vysmievali. Na 
hlavu Mu položili korunu z tŕnia, bičovali Ho, 
fackovali, pľuli na Neho a bili Ho rukami. 
Och, akí zlí vedia byť ľudia, keď odmietnu Pána 
Ježiša. No On sa nebránil. Necítil voči týmto 
ľuďom nenávisť. Mal ich rád, i keď Mu veľmi 
ubližovali.  
Aj nás má Pán Ježiš rád napriek našim hriechom. 
Bol pripravený za nás zomrieť. Potom odviedli 
Pána Ježiša, aby Ho ukrižovali. Veľký zástup 
ľudí Ho nasledoval.  
 

4. obrázok: Plačúce ženy 
Keď ženy videli Pána Ježiša zbitého a s mnohými 
ranami na tele, nahlas plakali. 
Pán Ježiš im povedal: „Ženy jeruzalemské, 
neplačte nado mnou, plačte nad sebou a nad 
svojimi deťmi. Prichádzajú zlé časy, keď si 
budete priať, aby ste boli radšej mŕtve.“ 
Tieto ženy plakali, pretože Pán Ježiš mal byť 
zabitý. Nestačí však len to, keď cítiš smútok nad 
tým, ako Pán Ježiš trpel. Potrebuješ spoznať, že 
aj tvoj hriech Ho zraňuje a je pre teba vážnym 
problémom. Aj tvoj hriech si zaslúži trest. Ak sa 
neodvrátiš od svojho hriechu a neuveríš v Pána 
Ježiša Krista, sám budeš niesť trest za svoj 
hriech. Popros Pána Ježiša, aby ťa zachránil od 
tvojho hriechu. On prišiel, aby zomrel za 
všetkých hriešnikov. 
(Ukážte kalendár.) Tu je jeden významný deň, 
ktorý však nie je nijako zvýraznený. Je to dnešný 
deň. Biblia hovorí: „Dnes ak počujete Jeho hlas, 
nezatvrdzujte si srdcia.“ (Žid. 4, 7) A tiež: „... 
dnes je deň spasenia.“ (2. Kor 6, 2b) Neodkladaj 
svoje rozhodnutie a príď ku Kristovi! Ak uveríš 
v Pána Ježiša, môže byť dnešný deň tým 
najdôležitejším dňom v tvojom živote. Stane sa 
dnešný deň dňom tvojho spasenia? 
 
5. obrázok: Pán Ježiš nesie svoj kríž 
Pánovi Ježišovi položili na plecia ťažký drevený 
kríž, na ktorom mal zomrieť. Akú strašnú hanbu 
znášal kvôli mne a tebe! To my sme si zaslúžili, 
aby sme boli potrestaní, ale Pán Ježiš sa nechal 
potrestať za nás. 
Viedli s Ním aj dvoch iných mužov, zločincov, 
aby ich ukrižovali. Tí muži mali spravodlivo 
pykať za zlé veci, ktoré urobili, ale Pán Ježiš 
nikdy nespravil nič zlé. Nezaslúžil si, aby zomrel, 
pretože On jediný žil dokonalý život.  
Okolo Pána Ježiša stáli vojaci a zástup ľudí. Kríž 
bol veľmi ťažký a Pán Ježiš bol po mnohom 
bičovaní slabý. Zapotácal sa a padol pod ťarchou 
kríža. Kde boli vtedy učeníci? Prečo Mu Peter 
alebo niektorý z učeníkov nepomohol niesť kríž? 
Báli sa. Všetci utiekli. Peter dokonca trikrát Pána 
Ježiša zaprel. 
Práve vtedy prechádzal okolo človek, ktorý sa 
volal Šimon. Pochádzal z Cyreneje. Vojaci ho 
prinútili, aby niesol kríž Pána Ježiša. Šimon 
vtedy netušil, že Pán Ježiš bude na tom kríži 
zomierať aj za všetky jeho hriechy. To sa Šimon 
dozvedel až neskôr. Keby to vedel, som si istý, že 
by niesol Ježišov kríž na svojich pleciach 
dobrovoľne. 
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6. obrázok: Tri kríže 
Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Golgota 
alebo Kalvária. Bolo deväť hodín doobeda. Na 
vrchu kopca Šimon zložil kríž zo svojich pliec. 
Nemilosrdní vojaci potom privliekli Pána Ježiša a 
položili Ho na kríž. Do Jeho nôh a rúk zatĺkli 
veľké klince. Boli to tie ruky, ktoré uzdravili 
slepého i malomocného, ruky, ktoré žehnali deti. 
Tieto ruky robili vždy iba dobré veci. 
Keď Ho vojaci pribíjali na kríž, Pán Ježiš sa 
modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ 
Vojaci vykopali do zeme dieru, aby do nej vložili 
kríž. Zdvihli ho spolu s pribitým Kristom zo 
zeme. Potom kríž pustili a ten s rachotom zapadol 
do diery.  
My sme tí, ktorí sme si zaslúžili trest za naše 
hriechy. Tým trestom za hriech je večné 
odlúčenie od Pána Boha. Na kríži bol Pán Ježiš 
kvôli nám oddelený od Boha. Bolesť v rukách 
a nohách, rany na chrbte boli ničím v porovnaní 
s bolesťou, ktorú cítil v srdci, pretože niesol na 
vlastnom tele naše hriechy (1. Pt 2, 24). Pozorne 
počúvaj, čo hovorí Biblia. (Prečítajte z Biblie 
Izaiáš 53, 4 – 6.) 
„On bol prebodnutý pre naše priestupky...“ – Pán 
Ježiš niesol trest za všetko, v čom sme 
neposlúchli Pána Boha.  
„... zmučený pre naše neprávosti...“ – trpel na 
kríži za naše skutky, ktoré neboli správne 
v Božích očiach. 
Biblia hovorí, že na kríži Pán Boh položil na 
svojho Syna hriechy všetkých ľudí. Kvôli nášmu 
hriechu bol „Bohom bitý a strápený“.  
„... zomrel za nás.“– Pán Ježiš Kristus, Boží Syn.  
Na poludnie o dvanástej hodine nastala tma. Pán 
Boh zastrel svetlo na tri hodiny. Práve vtedy 
niesol Pán Ježiš na kríži naše viny a Boh, Otec sa 
od Neho odvrátil. 
Pán Ježiš vykríkol: „Bože môj, Bože môj, prečo 
si ma opustil?“ 
Boží Syn sa stal hriechom kvôli nám. Pán Boh 
Ho opustil. Pán Ježiš bol človekom a mohol 
zomrieť namiesto nás. No zároveň bol i Bohom, 
a preto mal právo vziať na seba trest za nás 
všetkých. 
Potom o tretej poobede Pán Ježiš zvolal: „Je 
dokonané!“ Zaplatil za všetky naše hriechy. 
Nakoniec povedal svojmu nebeskému Otcovi: 
„Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha.“ 
Pán Ježiš položil svoj život za nás. Tma zmizla. 
Telo Pána Ježiša sňali z kríža a položili Ho do 
nového hrobu – do jaskyne vytesanej v skale. 
Jozef spolu s Nikodémom privalili k otvoru 

jaskyne obrovský kameň, aby tak zatarasili vstup 
do hrobu. 
No ani hrob, ani veľký kameň nemohli uväzniť 
telo Pána Ježiša. Na tretí deň po Jeho smrti urobil 
Pán Boh veľký zázrak. Boh Otec vzkriesil Pána 
Ježiša z mŕtvych. Priviedol k životu Jeho telo, 
ktoré bolo predtým pribité na kríž. 
 
7. obrázok: Ženy, ktoré idú k hrobu 
Niekoľko žien sa v nedeľu skoro ráno vybralo 
k hrobu, kde bolo položené telo Pána Ježiša. 
Chceli ho natrieť voňavými masťami. Po ceste 
uvažovali nad tým, kto im asi odvalí obrovský 
kameň od otvoru hrobu. Ale Pán Boh poslal 
anjela, aby odvalil kameň a ukázal im, že hrob je 
prázdny. Ak je niekto odsúdený za zločin, po 
odpykaní trestu ho prepustia z väzenia na 
slobodu. Pán Boh však chcel ukázať, že Ježišova 
obeť bola úplná, aby sme my mohli byť slobodní. 
Pán Ježiš ako Boží Syn zaplatil za všetky naše 
hriechy. 
Keď ženy videli, že hrob je prázdny, Mária 
Magdaléna nečakala s ostatnými, ale hneď 
utekala povedať učeníkom o tom, že telo Pána 
Ježiša zmizlo. Nepočula anjela, ktorý hovoril 
ostatným ženám: „Hľadáte Ježiša, toho 
ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu. Choďte to 
povedať učeníkom a Petrovi (zdôraznite), že sa 
s vami stretne v Galiley.“ 
Anjel prikázal ženám, aby radostnú správu 
oznámili aj Petrovi. Keď sa Peter dozvedel, že 
Pán Ježiš vstal z mŕtvych, určite ho to veľmi 
potešilo. Sklamal Pána Ježiša, ale On ho mal stále 
rád a chcel mu odpustiť. 
Ak si kresťan, možno si si spomenul na niečo zlé, 
čo si urobil. Možno sa pani učiteľka na hodine 
pýtala, kto verí tomu, čo hovorí Biblia, a ty si sa 
bál prihlásiť. Hanbil si sa postaviť na stranu Pána 
Ježiša a za Jeho slovo. Pamätaj si, že On ťa má 
stále rád a je ochotný ti odpustiť. Zomieral za 
všetky tvoje hriechy, dokonca i za tie, ktoré robíš 
už aj ako kresťan. Povedz Pánovi Ježišovi, čo si 
urobil a vyznaj Mu, že je ti to ľúto. On ti odpustí. 
Biblia hovorí: „Kto vyzná a opustí (svoje 
hriechy), dôjde milosrdenstva.“ (Príslovia 28, 13) 
A Pán Boh vždy dodrží všetky svoje sľuby. 
 
8. obrázok: Peter sa stretáva s Pánom Ježišom 
Biblia nám hovorí, že Pán Ježiš sa po svojom 
vzkriesení stretol s Petrom (L 24, 34 a 1. Kor 15, 
5). Peter Ho videl a rozprával sa s Ním. Jeho 
Spasiteľ bol živý. Na rukách a nohách mal stále 
jazvy po klincoch. Ale už mal krásne vzkriesené 



 6 

telo, v ktorom sa vrátil potom do neba. Toto telo 
mohlo opustiť hrob skôr, ako bol odvalený 
kameň. Toto telo sa mohlo dostať do hornej 
miestnosti, kde boli zídení učeníci, napriek 
zamknutým dverám. Vďaka tomu, že Pán Ježiš 
vstal z mŕtvych, budeme mať jedného dňa aj my, 
ktorí v Neho veríme, takéto telá. Stane sa to 
vtedy, keď Pán Ježiš príde druhýkrát na našu 
zem. Bol to veľký zázrak, keď Boh vzkriesil Pána 
Ježiša z mŕtvych. 
Pán Ježiš žije a preto „môže dokonale spasiť 
tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu“ (Židom 
7, 25). Ak chceš, môžeš dnes prísť k Pánovi 
Ježišovi. Môžeš Mu povedať: „Pane Ježišu, 
zhrešil som. Ďakujem Ti, že si za mňa zomrel na 
kríži. Prosím Ťa, aby si ma zachránil od mojich 
hriechov. Vládni v mojom živote.“ 
Ak sa chceš viac dozvedieť o tom, ako môžeš 
prísť ku Kristovi a ako môžeš byť zachránený, po 
stretnutí môžeš prísť za mnou. Sadni si do 
prednej rady. Keď ťa tam uvidím, prídem k tebe a 
vysvetlím ti z Biblie, ako môžeš byť zachránený.  
Pán Ježiš sa ešte veľakrát stretol s učeníkmi 
v Jeruzaleme a v Galiley. Štyridsať dní po tom, 
ako Ho Pán Boh vzkriesil z mŕtvych, sa Ježiš 
stretol s učeníkmi naposledy. Bolo to za 
Jeruzalemom na Olivovej hore. Povedal im, že 
majú ísť a oznamovať ľuďom dobrú správu. 
Napokon zdvihol svoje ruky, aby ich požehnal. 
Potom sa od nich vzdialil a bol vzatý do neba. 
 
9. obrázok: Nebo 
(Položte 9. obrázok na pravú stranu tabule.) 
Vzkriesený Pán Ježiš je teraz vo svojej sláve. 
Modlí sa za všetkých, ktorí v Neho uverili ako vo 
svojho Pána  a Spasiteľa. Odišiel do neba, aby 
tam pre nás pripravil miesto. 
 
10. obrázok: Nebo 
(Položte 10. obrázok na ľavú stranu tabule.) 
Dnes sme hovorili o Petrovi a o tom, čo sa s ním 
dialo pred smrťou Pána Ježiša, po nej a po 
Ježišovom vzkriesení. No najviac sme premýšľali 
o Pánovi Ježišovi Kristovi.  
(Ukážte na siluetu Pána Ježiša, ktorú vytvorili 
obrázky.) 
On je Ten, ktorý zomrel za hriešnikov, akým bol 
aj Peter a akými sme aj ja a ty. On je Ten, ktorý 
sľúbil, že sa znovu vráti a zoberie si do neba 
všetkých, ktorí v Neho uverili.  
Si pripravený stretnúť sa s Ním? Keby prišiel 
dnes, si si istý, že by si išiel do neba s Ním? Dnes 
môžeš uveriť v Pána Ježiša a poprosiť Ho, aby ťa 

zachránil. Nevieme, kedy Pán Ježiš príde znovu, 
ale Biblia hovorí: „... o tom dni a o hodine nevie 
nikto.“ (Mt 24, 36) No jedného dňa sa určite 
vráti. (Ukážte kalendár). 
Ešte dnes môžeš poprosiť Pána Ježiša, aby ťa 
zachránil. Biblia hovorí, že On „môže dokonale 
spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu.“ 
(Žd 7, 25) 
 
 
Hra na zopakovanie – kvíz: 
Na zadnú časť každého obrázku napíšte ceruzkou 
číslo. Toto číslo je počet bodov, ktoré dieťa získa 
pre svoju skupinu, keď správne odpovie na danú 
otázku. Obrázky položte na stôl alebo na zem. 
Deti rozdeľte na dve skupiny. Ak dieťa zodpovie 
otázku správne, môže si vybrať jeden obrázok a 
položiť ho na tabuľu. Kvíz je ukončený, keď sú 
všetky obrázky na svojom mieste a „puzzle“ sú 
poskladané. Vyhráva skupina s najvyšším počtom 
bodov. 
 
Otázky na zopakovanie: 
(Vyberte si otázky, ktoré použijete v hre na 
zopakovanie.) 
1. Keď bol Pán Ježiš so svojimi učeníkmi 

v Getsemanskej záhrade, jeden z nich 
povedal: „Som pripravený za Teba i 
zomrieť?“ Ktorý to bol? (Peter.) 

2. Prečo chcel Pán Ježiš, aby Peter, Ján a Jakub 
nezaspali? (Aby sa s Ním modlili.) 

3. Koľkokrát odišiel Pán Ježiš, aby sa modlil 
k svojmu nebeskému Otcovi? (Trikrát.) 

4. Prečo sa Pán Ježiš nesnažil utiecť, keď Ho 
prišli zajať? (Vedel, že to bola Božia vôľa, 
aby bol zajatý.) 

5. Aký zázrak vtedy urobil Pán Ježiš? (Uzdravil 
muža, ktorému Peter odsekol ucho.) 

6. Kedy neposlúchame Pána Boha? Povedz 
niekoľko príkladov. (Sme žiarliví, 
nenávidíme ľudí, klameme, nechceme, aby 
Pán Ježiš vládol v našich životoch...) 

7. Čo povedal Peter, keď sa ho trikrát ľudia 
pýtali, či nepozná Pána Ježiša? (Povedal, že 
Ho nepozná.) 

8. Ako vieme, že neskôr Peter svoje správanie 
oľutoval? (Odišiel von a plakal.) 

9. Prečo sa Pán Ježiš nebránil, keď Ho vojaci 
bili a robili si z Neho žarty? (Pretože ich mal 
rád. Bol ochotný za nich a za nás zomrieť.) 

10. Prečo bol Pán Ježiš jediný, kto mohol 
zomrieť za naše hriechy? (On bol jediný, 
ktorý žil dokonalý život, nikdy nezhrešil.) 
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11. Čo zvolal Pán Ježiš z kríža, aby tým ukázal, 
že zaplatil za všetky naše hriechy? (Je 
dokonané!) 

12. Aký veľký zázrak urobil Boh na tretí deň po 
smrti Pána Ježiša? (Vzkriesil Ho z mŕtvych.) 

13. Predtým, ako Pán Ježiš odišiel do neba, 
niekoľkokrát sa stretol s učeníkmi. Čo im 
kázal, aby robili po Jeho odchode? (Mali 
iným hovoriť dobrú správu o Ňom.) 

14. Koho si Pán Ježiš zoberie so sebou do neba, 
keď sa vráti na zem? (Tých, ktorí uverili 
v Neho ako vo svojho Spasiteľa.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKO VIESŤ DIEŤA K PÁNOVI 
JEŽIŠOVI 
 

Rozhovor s dieťaťom o spasení: 
 

1. Pomôžte dieťaťu uvoľniť sa. 
2. Zistite, aký má problém. 
- Prečo sa chceš so mnou rozprávať?    
- Už si niekedy zhrešil? 
- Už si niekedy uveril v Pána Ježiša? 
3. Uistite sa, že rozumie evanjeliu. 

- Boh 
- Hriech 
- Ježiš Kristus 
- Viera a pokánie 

4. Použite biblický verš. 
5. Naozaj chceš uveriť v Pána Ježiša, alebo chceš 

o tom ešte viac porozmýšľať? 
-  Kristus chce vládnuť. 
- Si ochotný odvrátiť sa od hriechu a žiť 

zmeneným životom? 
- Byť kresťanom nie je jednoduché. 
- Pán Ježiš ti pomôže. 
6. Dieťa sa modlí. 
7. Uistenie o spasení. 
8. Vďaka! 
9. Následná starostlivosť. 
- Čítaj si Bibliu a poslúchaj ju. 
- Rozprávaj sa s Pánom Bohom. 
- Hovor o Ňom iným. 
- Pros Boha, aby ti odpustil, keď zhrešíš. 
- Stretávaj sa s ostatnými veriacimi. 
10. Nenechám - ťa - ani - ťa - neopustím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Úvod
	Najkrajší príbeh
	Osnova lekcie
	Lekcia
	Otázky na zopakovanie
	AKO VIESŤ DIEŤA K PÁNOVI JEŽIŠOVI



