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Úvod 
 
Vyučovanie ústrednej biblickej pravdy 
 
 Dostáva sa vám do rúk evanjelizačná séria piatich biblických lekcií. Dve lekcie z tejto série 
hovoria o večnom živote. Ďalšie tri vysvetľujú problém hriechu. V každej lekcii je kladený dôraz na 
inú ústrednú biblickú pravdu . Avšak, keď sa rozhodnete pripraviť si iba jednu lekciu samostatne, 
slobodne si zvoľte biblickú pravdu, ktorá vám najviac vyhovuje. 
 Vyučovanie ústrednej biblickej pravdy prirodzene zaraďte do rozprávania príbehu. V texte 
je vyučovanie ústrednej biblickej pravdy vyznačené písmenami ÚP na začiatku odseku. Hrubým 
písmom je vyznačené aj v osnove lekcie. Ústrednú pravdu je potrebné aplikovať do konkrétneho 
života detí. Z tohto dôvodu vám navrhujeme niekoľko všeobecných aplikácií, ktoré však môžete 
prispôsobiť potrebám vašej skupiny detí. Napríklad v navrhovanej aplikácii sa hovorí o chlapcovi, 
no vy máte na stretnutí iba dievčatá. Niekedy je použitá aplikácia vhodnejšia pre staršie deti, ale 
vaše deti sú menšie. Ak je to potrebné, aplikáciu upravte. Nezabúdajte, že je veľmi dôležité, aby 
bolo Božie slovo vhodne aplikované do životov detí.  
 V lekciách sú navrhnuté aplikácie pre spasené deti a aplikácie pre nespasené deti. 
Prispôsobte ich zloženiu svojej skupiny. 
 
Dajte sa deťom k dispozícii 
 
 Pri vysvetľovaní posolstva evanjelia budete mať deti, ktoré naň zareagujú spontánne. Možno 
vám neskôr povedia, že samy uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Ale budete mať i 
deti, ktoré potrebujú vašu pomoc. Možno majú otázky, možno potrebujú radu alebo povzbudenie 
v tom, čo majú povedať alebo urobiť. 
 Keď vyučujete spasené deti, môžu nastať situácie, keď im budete radiť v ťažkých veciach, 
budete im vysvetľovať, ako sa daná lekcia dá aplikovať do ich každodenných životov. Niekedy sa 
deti nachádzajú v situácii, kedy nevedia, čo hovorí Biblia, ako sa majú zachovať. Možno budú 
chcieť, aby ste sa s nimi modlili za nejaký problém, obzvlášť, ak ste jediným kresťanom v ich okolí. 
Pre tieto dôvody je veľmi dôležité, aby deti vedeli, že môžu za vami prísť, keď to potrebujú. Musia 
vedieť, kedy a kde ich budete čakať. Dávajte si však pozor, aby nespasené deti nezískali pocit, že 
keď prídu za vami, prídu tým zároveň k Pánovi Ježišovi. 
 Keď dávate evanjelizačnú výzvu, nerobte na deti nátlak, aby si nemysleli, že k Pánovi 
Ježišovi prídu len vtedy, keď sa s vami porozprávajú. Dajte sa im k dispozícii, ale buďte veľmi 
citlivý a pozorný na to, čo od vás deti skutočne chcú. 
 
Ako sa môžete dať k dispozícii nespasenému dieťaťu? 
 
 „Naozaj chceš žiť pre Pána Ježiša, ale nevieš ako? Rád ti to vysvetlím z Biblie, príď za 
mnou. Keď skončí naše stretnutie, budem ťa čakať pri tomto strome. Pamätaj si, ja ti nemôžem 
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odpustiť hriechy – iba Pán Ježiš to môže urobiť – ale rád ti pomôžem, aby si lepšie porozumel 
tomu, ako môžeš prijať Pána Ježiša. Jednoducho príď a posaď sa ku mne pod tento strom.“ 
 
Ako sa môžete dať k dispozícii spasenému dieťaťu? 
 
 „Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a ešte si mi o tom nepovedal, prosím, 
príď za mnou a povedz mi to. Keď skončí naše stretnutie, budem stáť vedľa klavíra. Budem sa tešiť 
z toho, že si uveril v Pána Ježiša a tiež sa za teba pomodlím. Ak potrebuješ v niečom poradiť, rád ti 
pomôžem.“ 
 
Verš na zapamätanie 
 Ku lekciám sú navrhnuté biblické verše, ktorý budete vyučovať. Je vhodné vybrať len 2 – 3 
verše a v ostatné dni vyučovania ich spolu s deťmi zopakovať. 
 
Použitie flashcardu 
 Pozorne si prečítajte vybraný odsek z Biblie a porovnajte ho s obrázkami z flashcardu 
(plnofarebná obrázková kniha v špirálovej väzbe). Potom si zapíšte postupnosť udalostí. Všimnite 
si, že niektoré obrázky súvisia len s aplikáciou pre spasené deti, iné naopak s aplikáciou pre 
nespasené deti. Použite ich podľa vlastného uváženia v priebehu lekcie alebo až na jej konci. 
 
Doplnkové názorné pomôcky 
 Na jednotlivé hárky papiera napíšte alebo vytlačte ústrednú pravdu k danej lekcii (je aj 
súčasťou balíčka, ktorý si môžete zakúpiť v Detskej misii). Keď po prvýkrát vyslovíte ústrednú 
pravdu, umiestnite ju na tabuľu. Vždy, keď ju počas vyučovania lekcie zopakujete, ukážte na ňu.   
 
Doplnkové informácie a aktivity počas lekcie 
 V texte sú kurzívou v zátvorke napísané doplnkové informácie pre učiteľa. Týkajú sa 
napríklad historických údajov, nápadov na rôzne aktivity s deťmi, zvlášť pre predškolákov a 
podobne. Doplnkové aktivity spestrujú vyučovanie a zapájajú do činnosti rozličné zmysly detí. 
Spestrujúce aktivity by však nemali narušiť pozornosť a disciplínu detí. Taktiež dbajte na to, aby 
neprekryli ústrednú biblickú pravdu. 
 
Otázky na zopakovanie 
 Po každej lekcii nasleduje návrh kvízu a otázky na zopakovanie. Kvíz môžete do programu 
zaradiť hneď po vyučovaní danej lekcie alebo pred vyučovaním novej lekcie na nasledujúcom 
stretnutí. 
 Opakovanie je ideálnou príležitosťou k získaniu spätnej väzby – dozviete sa pri ňom, či deti 
porozumeli vyučovaniu a zároveň sa s nimi pobavíte. Tento čas môžete využiť: 

1. na zistenie toho, čomu deti porozumeli a čo si pamätajú, 
2. aby ste si ako učiteľ uvedomili, čo ešte môžete zdôrazniť, aby to deti lepšie pochopili, 
3. ako čas zábavy – deti rady súťažia a na túto časť programu sa tešia; pri kvíze sa zároveň 

aj učia. 
 V tomto texte sú otázky iba z vyučovanej lekcie. Môžete však deťom položiť aj otázky 
z piesní, z biblického verša a z čohokoľvek iného, čo ste vyučovali. Takto deti zistia, že každá časť 
programu je dôležitá. 
 
Doplnková aktivita po stretnutí 
 Doplnková aktivita po stretnutí (napríklad ručná práca) môže byť výborným prostriedkom, 
ako môžu deti prakticky a zaujímavo aplikovať vyučovanú ústrednú pravdu do života. Táto aktivita 
by im mala pripomenúť vyučovanú pravdu aj inokedy počas týždňa.   
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Tabuľka s prehľadom 
 
 

Lekcia Ústredná 
pravda 

Aplikácia Verš na zapamätanie 

 
Pán Ježiš 
uzdravuje 
chromého 

 
Marek 2, 1-12 
Matúš 9, 1-8 

Lukáš 5, 17-26 
 

 
Pán Ježiš ti 

môže odpustiť 
hriechy. 

 
AN:  Príď k Pánovi Ježišovi 
so svojimi hriechmi. 
 
AS: Pozvi svojho kamaráta 
na klub, aby počul o Pánovi 
Ježišovi. 

 
„... Syn človeka má moc 

odpúšťať hriechy na zemi...“ 
  

Lukáš 5, 24 

 
Pán Ježiš tíši 

búrku 
 

Marek 4, 35-41 
Matúš 8, 18, 23-27 

Lukáš 8, 22-25 
 

 
Pán Ježiš je 

Pánom  
nad všetkým. 

 
AN:  Vyznaj Mu svoje 
hriechy. 
 
AS: Každý deň poslúchaj 
Jeho slovo. 

Opakovanie Lukáš 5, 24 

Pán Ježiš sa 
stretáva so 

Samaritánkou 
 

Ján  4, 1-42 

Večný život  
je dar od Boha. 

 
AN:  Prijmi dnes večný 
život. 
 
AS: Povedz svojim 
kamarátom, kde môžu nájsť 
večný život. 
 

 
„Lebo odmena za hriech je 

smrť, ale Božím darom milosti 
je večný život 

 v Kristu Ježišovi, Pánovi 
našom.“  

 
Rímskym 6, 23 

 

Pán Ježiš 
uzdravuje 

stotníkovho sluhu  
 

Lukáš 7, 1-10 
Matúš 8, 5-13 

 
Iba Pán Ježiš 
môže vyriešiť 
tvoj najväčší 

problém.  

 
AN: Popros Ho, aby ti 
odpustil hriechy. 
 
AS: Povedz Mu o všetkých 
svojich problémoch. 
 

 
„A nieto spasenia v nikom 
inom, lebo nebolo dané pre 
ľudí iné meno pod nebom, v 
ktorom by sme mali dôjsť 

spasenia.“  
 

Skutky 4, 12 
 

Milosrdný 
Samaritán 

 
Lukáš 10, 25-37 

Dobré skutky  
ti nezaručia 
večný život. 

 
AN: Popros Pána Ježiša, 
aby ti dal večný život. 
 
AS: Buď k iným láskavý.  
 

Opakovanie Rímskym 6, 23 
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 1. lekcia 
 

Pán Ježiš uzdravuje chromého 
 
Texty pre učiteľa:  Marek 2, 1 – 12; Matúš 9, 1 – 8; Lukáš 5, 17 – 26 
 
Ústredná pravda:   Pán Ježiš ti môže odpustiť hriechy. 
 
Aplikácie:  
Nespasené deti:  Príď k Pánovi Ježišovi so svojim hriechmi. 
Spasené deti:   Pozvi svojho kamaráta na klub, aby počul o Pánovi Ježišovi. 
 
Poznámka pre učiteľa: 
 Táto lekcia hovorí o probléme hriechu v našich životoch. Najväčším problémom chromého 
(ochrnutého, porazeného) človeka nebola jeho choroba, ale jeho HRIECH. Pán Ježiš chorému 
mužovi najprv odpustil hriechy. Ukázal nám, ako máme pristupovať k nespaseným ľuďom okolo 
nás. Deti potrebujú v prvom rade pochopiť, že hriech je vážna vec a že Pán Boh im pripravil 
odpustenie skrze Pána Ježiša. 
 
Verš na zapamätanie:  „... Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi...“ Lukáš 5, 24 
 
Názorné pomôcky:  
- flashcardy: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 a 1-7 
- nápis: PÁN JEŽIŠ TI MÔŽE ODPUSTIŤ HRIECHY (ústredná pravda). 

 
Osnova lekcie: 
 
Úvod:  „Netlačte sa!“ 
Sled udalostí: 

1. Davy ľudí sa zhromažďujú, aby počúvali Pána Ježiša, ako hovorí o Bohu.         
  Boh je svätý. 
2. Človek z Kafarnaum má vážny problém.                             
 Narodil si sa ako hriešny človek. 
3. Jeho priatelia ho zoberú k Pánovi Ježišovi. Otvoria strechu. 
4. Pán Ježiš hovorí: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“  
 Pán Ježiš bol oddelený od Boha kvôli hriechu. 
5. Ako môže toto hovoriť? 

Vyvrcholenie: 
 Pán Ježiš dokazuje, že môže odpúšťať hriechy. Hovorí: „Vstaň a choď!“ 
Záver: 
 Dnes ti môžu byť odpustené tvoje hriechy. 
 
Učenie verša na zapamätanie: 
  
 „... Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi...“   Lukáš 5, 24 
 
Úvod: 
 Keby som ti povedal, že dokážem premeniť kameň na chlieb, veril by si mi? Pravdaže nie. 
No je tu Niekto, kto má moc urobiť čokoľvek. Je to Pán Ježiš, Boží Syn. Poďme zistiť, aká úžasná 
je Ježišova moc. 
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Prezentácia verša z Biblie: 
 (Vysvetlite, že tento verš je pravda, pretože je to Božie slovo. Ukážte deťom, ako si ho môžu 
nájsť v Biblii a potom ho z nej prečítajte. Potom spoločne s deťmi prečítajte verš z názornej 
pomôcky.) 
 
Vysvetlenie: 
 Syn človeka – v Biblii je takto nazývaný Pán Ježiš (Boh Syn). 
 … má moc odpúšťať hriechy na zemi. – Pán Ježiš nám môže odpúšťať hriechy, pretože 
zobral trest za naše hriechy na seba a zomrel na kríži. Potom znovu ožil. Hriechy sú zlé veci, ktoré 
robíš, hovoríš alebo si ich myslíš. Hriech je porušením Božích zákonov. 
 
Aplikácie: 
 Pre nespasené: Ak si ešte nepoprosil Pána Ježiša, aby ti odpustil hriechy, môžeš to urobiť 
dnes. Pán Ježiš má moc odpustiť ti hriechy, ak Ho o to poprosíš. 
 Pre spasené: Ak si už uveril v Pána Ježiša a poprosil si Ho, aby ti odpustil hriechy, pamätaj, 
že On má moc odpustiť hriechy nielen tebe, ale aj tvojim kamarátom. Môžeš im povedať, že Pán 
Boh im odpustí hriechy, ak uveria v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. 
 
Spôsob memorovania verša: 
Vytlieskaj slovo 
 Jedno dieťa sa otočí chrbtom k triede, zatiaľ čo iné dieťa ukáže ostatným dôležité slovo vo 
verši na zapamätanie. Deti potom hovoria verš, pričom vybrané slovo nevyslovia, ale ho 
vytlieskajú. Dieťa, ktoré je k ostatným otočené chrbtom, háda, ktoré slovo bolo vynechané. Pri hre 
vystriedajte viacero detí. 
 (Vždy pred opakovacou aktivitou s deťmi verš niekoľkokrát zopakujte.)  
 
 

Lekcia 
 

Flashcard 1-1 
 „Netlačte sa! Vo vnútri už nie je miesto!“ 
 V dome sa tlačilo veľké množstvo ľudí. V Biblii čítame, že do mesta Kafarnaum prišiel opäť 
Pán Ježiš. Ľudia sa zhromaždili, aby Ho počuli a videli Jeho zázraky. Viacerí veľmi dôležití ľudia, 
farizeji a učitelia zákona, prišli z mnohých dedín Galilei, Judska a Jeruzalema. Vieš si predstaviť 
ten zástup? Vonku i vo vnútri v dome netrpezlivo čakalo veľmi veľa ľudí. 
 (Ukážte na mape spomínanú oblasť – Kafarnaum a Galilejské more. Kafarnaum sa stalo 
centrom Ježišovej služby potom, ako Ho odmietli v Nazarete.) 
 Čo tam Pán Ježiš robil? Kázal ľuďom. Hovoril im o Bohu, o svojom Otcovi. Vedel, že 
potrebujú počuť o Bohu. Niektorí z nich poznali Starý zákon – časť Biblie, ktorá je Božím slovom. 
Farizeji a učitelia zákona poznali veľmi dobre Božie slovo, no mnohí z nich nepoznali Pána Boha. 
 ÚP Ako je to s tebou? Poznáš Pána Boha? Vieš, že je svätý? To znamená, že nikdy neurobil 
nič zlé, dokonca si na nič zlé ani nepomyslel. Zlé veci, ktoré my robíme, hovoríme a na ktoré 
myslíme, nazýva Biblia hriechom. Pán Boh ťa veľmi miluje a chce, aby si s Ním raz žil v nebi. Ale 
nemôže prehliadať tvoje hriechy. Pán Boh nikdy nedovolí, aby sa hriech dostal do neba – na 
nádherné miesto, kde On žije. Pán Ježiš musel preto vyriešiť problém nášho hriechu, ktorý nás 
oddeľuje od svätého Boha. O tomto a o Bohu rozprával Pán Ježiš zástupu.   
 (Predškoláci môžu vytvoriť zástup, ktorý stojí a počúva.) 
 Ako tak ľudia počúvali, zrazu sa dnu začali tlačiť ďalší. „Hej, choďte preč odtiaľto! 
Nevidíte, že sa tu už nedá ani pohnúť?“ 
 Kto sa to snažil dostať do domu za každú cenu? 
 (Mohlo sa jednať o Petrov dom, kde bola predtým uzdravená Petrova svokra.) 
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Flashcard 1-2 
 V Kafarnaume žili štyria muži. (S predškolákmi rátajte do štyroch.)  
 Mali veľmi dobrého priateľa. Bol však vážne chorý. Biblia hovorí, že bol porazený 
(ochrnutý). To znamená, že nemohol chodiť a pravdepodobne nedokázal hýbať ani rukami. Čo 
myslíš, čo všetko tento muž nemohol ešte robiť? (Dovoľte deťom odpovedať.) 
 ÚP Ale mal aj iný problém. Narodil sa s hriechom v srdci. Aj ty si sa narodil ako hriešny 
človek. Nikto ťa neučil robiť zlé veci, no aj tak vieš hrešiť. Ja som taký istý. Možno si myslíš: „Ja 
nie som až taký zlý ako iné deti!“ V Božom slove čítame: „Za všetko ďakujte... „ (1. Tesalonickým 
5, 18) Toto je Boží príkaz pre mňa a pre teba. Naozaj za všetko ďakuješ tak, ako nám to Pán Boh 
prikazuje?  
 (Keď učíte o hriechu, definujte ho, uveďte deťom zrozumiteľné príklady a nezabudnite im 
pripomenúť, aký je trest za hriech. Svoje slová doplňte vhodným biblickým veršom. Pomôžte 
nespasenému dieťaťu pochopiť, že zhrešilo a že potrebuje Spasiteľa. ) 
 Možno povieš: „Táto bábika sa mi nepáči!“ Alebo: „Chcem iné autíčko!“ Nechcel si 
niekedy iné autíčko ako tie, čo si mal? Keď zase ideš do školy a vidíš svoju kamarátku, možno si 
sama pre seba hovoríš: „Keby som aj ja mala také pekné šaty.“ Alebo: „Keby som mal aj ja taký 
bicykel!“ A tiež: „Jeho počítač je omnoho lepší ako ten môj!“ Čo si takto urobil? Nie si spokojný 
s tým, čo máš. Nie si vďačný. Neposlúchol si takto to, čo Boh hovorí v Biblii. Čo Biblia hovorí? 
(Dovoľte deťom odpovedať a potom si spolu prečítajte z Biblie 1. Tesalonickým 5, 18.) 
 „Za všetko ďakujte...“ Keď ty a ja neďakujeme Bohu, vtedy hrešíme. Aj tento muž hrešil 
proti Bohu. 
 Štyria priatelia povedali svojmu kamarátovi: „V našom meste je Ježiš. Môže ťa uzdraviť. 
Uzdravil už mnohých ľudí.“ 
 „Och, naozaj by ma mohol uzdraviť?“ musel premýšľať chorý. 
 Priatelia niesli muža ulicami Kafarnaumu do domu, kde bol Ježiš. Ako tak bezmocne ležal 
ochrnutý muž na podložke, jeho srdce bilo stále rýchlejšie a rýchlejšie. 
 „Nebolo by to nádherné, keby Ježiš vyriešil môj problém? Potom by som sa mohol sám o 
seba postarať a nemusel by som čakať na pomoc od iných!“ 
 Neviem, ako sa cítil chorý muž, keď zbadal toľký zástup ľudí pred domom. Možno 
premýšľal: „Skutočne by mohol Ježiš vyriešiť môj problém?“ Jeho priatelia však verili, že Ježiš ich 
chorému kamarátovi môže pomôcť. 
 Bolo úžasné, že títo štyria priatelia chceli priniesť svojho kamaráta k Ježišovi.  
 ÚP Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš priviesť na klub svojich 
kamarátov, aby sa aj oni dozvedeli o Pánovi Ježišovi. 
 
Flashcard 1-3 
 V dome sa tlačilo množstvo ľudí. Ako sa priatelia dostanú dnu? Zrazu dostali skvelý nápad. 
„Poďme na strechu!“  
 (Typický dom na Východe mal v tom čase zvonka schody a rovnú strechu. Strecha bola 
zvyčajne vyhotovená z dosiek pokrytých slamou, ktoré boli spevnené blatom alebo hlinou.) 
 „Na strechu?“ Možno ťa to prekvapuje. Domy v Izraeli boli iné ako naše. Strechy vyzerali 
skoro ako terasy. Na rovnú strechu viedli zvonka domu schody. Určite nebolo ľahké po týchto 
schodoch vyjsť s nosidlami na strechu. Keď sa to však napokon štyrom priateľom podarilo, opatrne 
položili nosidlá so svojím priateľom na zem.  
 „Čo to robíte?“ pýtal sa ochrnutý muž. „Rozoberáme strechu!“ 
 Všade sa víril prach. Predstavte si, že ste pod nimi v dome. Pozrite sa hore! Pozrite sa, čo sa 
deje! Odkiaľ sa tu vzalo toľko prachu? Padá nám na plecia a na hlavy. Pozrite, aké máme 
zaprášené šaty! (Deti môžu hrať to, čo hovoríte.) 
 Možno sa všetci ľudia nechápavo pozerali na majiteľa domu. Možno sa on nechápavo 
pozeral na Pána Ježiša. Všetci mali v hlave veľa otázok. Ale Pán Ježiš vedel, čo sa deje. Myslím si, 
že prestal hovoriť. 
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Flashcard 1-4 
 Štyria priatelia dierou v streche pomaly spúšťali na lanách nosidlá. Každý sa v úžase pozeral 
na neobyčajnú scénu. Ešte nikdy nevideli nič podobné. Čo sa bude diať? Čo povie Ježiš?  
 (Deti sa môžu pozrieť hore a predstavovať si, že sledujú spúšťanie nosidiel s porazeným 
mužom.) 
 Konečne nosidlá s chorým mužom bezpečne zastali priamo pred Ježišom. 
 V Biblii čítame, čo Pán Ježiš ako prvé povedal ochrnutému mužovi: „Synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy.“ (Marek 2, 5) Načo to povedal? Vari Pán Ježiš nevidel, že ten muž nemohol chodiť? Áno, 
videl jeho postihnutie, ale vedel aj o jeho inom probléme, ktorý bol ešte vážnejší. Čo bolo ešte 
vážnejším problémom ochrnutého muža ako jeho choroba? To, že bol hriešnik. Ale ako mohol Pán 
Ježiš povedať: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“? Môže Pán Ježiš odpúšťať ľuďom hriechy? 
(Prečítajte alebo vyzvite staršie dieťa, aby prečítalo z Biblie tieto dôležité slová.) 
 ÚP Áno, môže. Pán Ježiš je dokonalý Boží Syn. Napriek tomu, že nikdy nevykonal nič zlé, 
musel zomrieť ako zločinec na kríži. Zomrel za hriechy ľudí. Keď visel na drevenom kríži, Pán Boh 
Ho potrestal za všetky ľudské hriechy – za hriechy porazeného muža, za tvoje i moje hriechy. 
Napoludnie, keď Ježiša ukrižovali, náhle prestalo svietiť slnko. Tma zahalila zem na tri hodiny. 
Boh odvrátil svoju tvár od Pána Ježiša, pretože žiadny hriech sa nikdy nemôže dostať do Božej 
prítomnosti. Pán Ježiš, Boží Syn, vtedy platil za naše hriechy. Ježiš bol odlúčený od svojho 
Otca, bol sám a opustený. Zvolal: „Je dokonané!“ (Ján 19, 30) Jeho smrťou bol zaplatený trest za 
môj a tvoj hriech. Ty už nemusíš znovu zomrieť. Nemusíš byť ukrižovaný ako Ježiš, pretože Jeho 
smrť je dostatočná. Dnes je Pán Ježiš živý v nebi a môže ti odpustiť tvoje hriechy. Preto mohol Pán 
Ježiš povedať porazenému mužovi: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“  
 (Snažte sa, aby nespasené dieťa porozumelo, že Pán Ježiš prišiel zobrať na seba trest za 
jeho hriechy. Dieťa má pochopiť, že potrebuje Ježišovo odpustenie hriechov. Ukážte nápis s 
ústrednou pravdou: PÁN JEŽIŠ TI MÔŽE ODPUSTIŤ HRIECHY.)  
 
Flashcard 1-5 
 Pamätáš si, že v dome boli aj dôležití ľudia? Kto to bol? (Nechajte deti odpovedať.) 
Farizeji a učitelia zákona sa začali nad Ježišovými slovami pohoršovať. 
 „Prečo to hovorí? To je strašné! Nikto nemôže odpúšťať hriechy, iba Boh!“ 
 Ale Pán Ježiš poznal ich myšlienky. Prečo? Pretože je Boh, Boží Syn. Obrátil sa k nim a 
povedal niečo veľmi dôležité. Chceš vedieť, čo povedal? Prečítajme si to z Biblie.  
 (Prečítajte Marek 2, 8b – 11. Text môže prečítať staršie dieťa.) 
 „Prečo tak zmýšľate v srdciach? Čo je ľahšie, povedať porazenému: Odpúšťajú sa ti hriechy, 
a či povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať 
hriechy na zemi,“ – hovorí porazenému –: Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov!“ 
 (Z ľudského pohľadu je ľahšie povedať niekomu, že sú mu odpustené hriechy, lebo sa to 
nedá hneď dokázať alebo vyvrátiť. Vyhlásiť, že niekto je uzdravený, je ťažšie, pretože môžeme 
okamžite pozorovať výsledky. Uzdravením človeka Pán Ježiš dokazoval svoju moc a autoritu ako 
Boh a tiež svoju moc odpúšťať hriechy.) 
 Pán Ježiš zákonníkom povedal: „Urobil som neviditeľný zázrak – odpustil som hriechy 
tomuto človeku. Ale vy to nemôžete vidieť. Teraz, aby som dokázal, že mám moc odpúšťať 
hriechy, urobím viditeľný zázrak, spôsobím, aby tento človek chodil.“ 
 ÚP Syn človeka má moc odpúšťať hriechy. Toto povedal Pán Ježiš. On je Ten, koho Boh 
zasľúbil, že pošle. On je Boh Syn a má moc odpustiť aj tvoje hriechy. Nie až po smrti, ale teraz tu 
na zemi. Biblia hovorí: „... pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ 
(Skutky 10, 43b) Potrebuješ povedať Pánovi Ježišovi o svojich hriechoch a veriť, že zobral na seba 
trest za tvoje hriechy. Nikto iný ti nemôže odpustiť. Žiadny svätý, kňaz, farár ani učiteľ. Dokonca 
ani tvoji rodičia. Iba Pán Ježiš. Ak si ešte nikdy neprišiel so svojimi hriechmi k Pánovi Ježišovi, 
poď k Nemu dnes. Ak sa chceš dozvedieť viac o Ježišovi alebo nevieš, ako máš k Nemu prísť, 
poradím ti. Po skončení stretnutia ťa budem čakať tu vpredu. Príď za mnou a ja ti rád ukážem z 
Biblie, ako ti Pán Ježiš môže odpustiť hriechy. Pán Ježiš hovorí, že má moc odpúšťať hriechy 
všetkým ľuďom. 
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Flashcard 1-6 
 Ako Pán Ježiš dokázal, že je Boh a že môže odpúšťať hriechy? 
 Áno,  porazenému mužovi povedal: „Vstaň a choď.“ 
 Ľudia pozorne sledovali, čo sa stane. Niektorí sa snažili dostať sa bližšie k nosidlám. 
Priatelia ochrnutého muža sa prizerali zo strechy. Zrazu muž pohol nohami a o chvíľu vyskočil. 
Nemohol uveriť vlastným očiam. Úžasné! Jeho nohy boli dosť silné na to, aby ho udržali. Ale 
dokáže aj chodiť? Jeden krok, dva kroky... 
 Ľudia v úžase volali: „Sláva Bohu! Ešte sme nič také nevideli!“ 
 Mužovi priatelia boli veľmi šťastní. Tento človek odišiel domov s odpustenými hriechmi a 
zdravý. 
 
Flashcard 1-7 
 ÚP Aj ty môžeš dnes odísť domov s odpustenými hriechmi. Ak si ešte nikdy neprišiel so 
svojimi hriechmi k Pánovi Ježišovi, príď k Nemu dnes. Povedz Mu: „Drahý Pane Ježišu, ľutujem 
všetky svoje hriechy. Verím, že keď si zomrel na kríži, bol si potrestaný aj za moje hriechy. 
Ďakujem Ti, že si živý a môžeš mi odpustiť.“  
 Biblia hovorí, že Pán Ježiš ti naozaj odpustí (Skutky 10, 43b, 1. Jánov 1, 9). 
 Ak si už prišiel so svojimi hriechmi k Pánovi Ježišovi a vieš, že ti odpustil, porozmýšľaj, či 
nemáš priateľov, ktorí potrebujú odpustenie. Modli sa za nich a buď ako tí štyria priatelia z Biblie. 
Povedz im, že Pán Ježiš im môže odpustiť ich hriechy.  
 (Nezabudnite pridať tiež túto aplikáciu pre spasené deti, aby bola lekcia praktická aj pre ne 
– POZVI SVOJHO KAMARÁTA NA KLUB, ABY POČUL O PÁNOVI JEŽIŠOVI.) 
 
 
Kvíz 

 
Otázky a body 
 
Pomôcky:  
 Dve menšie papierové vrecúška alebo obálky, malé lístočky s číslami otázok a lístočky s 
bodovým ohodnotením. 
Postup:  
 Lístočky s číslami otázok vložte do vrecúška alebo do obálky označenej písmenom „O“ a 
lístočky s  bodovým ohodnotením do druhého vrecúška alebo obálky s označením „B“. Deti 
rozdeľte do dvoch skupín. Vyvolajte dieťa z prvej skupiny, ktoré vyberie číslo otázky z obálky „O“. 
Jeho skupina odpovedá na danú otázku. Ak deti odpovedia správne, vybrané dieťa vytiahne 
z obálky „B“ bodové ohodnotenie a jeho skupina získa príslušný počet bodov. Podobne pokračuje 
aj ďalšia skupina.  
 Ak sa rozhodnete nerozdeľovať deti na skupiny, môžete ich vyzvať, aby získali ako celá 
skupina istý počet bodov. Keď dosiahnu vopred stanovený počet bodov, všetci dostanú malú 
odmenu. 
 
Otázky na zopakovanie: 

 
1. Kde sa ľudia zhromaždili, aby počúvali Pána Ježiša? (V dome v Kafarnaume.) 
2. Aké dva problémy mal ochrnutý muž? (Bol hriešny a nemohol chodiť.) 
3. Čo urobili jeho priatelia, aby ho priniesli k Pánovi Ježišovi? (Otvorili strechu.) 
4. Prečo je hriechom to, keď nie sme spokojní s tým, čo máme? (Porušujeme tým prikázanie: 

„ Za všetko ďakujte...“) 
5. Prečo môže Pán Ježiš odpúšťať hriechy? (Je Boh a bol potrestaný na kríži za naše hriechy.) 
6. Čo si zákonníci mysleli, keď Pán Ježiš odpustil mužovi hriechy? (Nikto nedokáže odpúšťať 

hriechy, iba Boh.) 
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7. Čo urobil Pán Ježiš, aby dokázal, že je Boh a že má moc odpustiť hriechy? (Povedal 
chorému mužovi, aby sa postavil a chodil.) 

8. Čo robili ľudia, keď videli, ako ochrnutý človek zrazu chodí? (Ľudia v úžase volali: „Sláva 
Bohu! Ešte sme nič také nevideli!“) 

9. Čo musíš urobiť, aby ti boli odpustené hriechy? (Musím veriť, že Pán Ježiš zomrel namiesto 
mňa a musím Ho poprosiť o odpustenie svojich hriechov.) 

10. Čo hovorí Lukáš 5, 24 o odpustení? („ ... Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi.“)    
 
 

Doplnkové aktivity 
 

Pozvi priateľa 
 (Pripravte pre deti pozvánky na klub s potrebnými údajmi – miesto a čas konania klubu a 
pod. Dieťa, ktoré chce, si môže zobrať pozvánku pre svojho kamaráta.) 
 Máš kamaráta alebo spolužiaka, ktorému by si chcel povedať o Pánovi Ježišovi? Nebolo by 
úžasné, keby mohol prísť na klub a dozvedieť sa, ako môže mať odpustené hriechy? 
 Zober si jednu z týchto pozvánok (ukážte pozvánky deťom). Tento týždeň sa každý deň za 
neho modli a pros Pána Boha, aby ti dal príležitosť pozvať ho na budúci týždeň do klubu/na 
najbližší klub. 
 
Priatelia – pomocníci 
 Zahrajte si niekoľko situácií, s ktorými sa deti môžu stretnúť v bežnom živote. Ich priateľ 
má nejaký problém (napr. je chorý, prežíva osamelosť, smrť blízkej osoby alebo svojho domáceho 
zvieratka, rozvod rodičov, zlé známky v škole a pod.). Ako sa deti zachovajú, čo mu povedia, ako 
mu pomôžu? Požiadajte jedno z detí, aby predstavovalo kamaráta s daným problémom. Ostatné deti 
sa mu snažia pomôcť. 
 Pre predškolákov: Použite situáciu, ktorá je známa deťom v tomto veku (napr. dieťa nemá 
žiadne hračky na hranie, chýba mu mama alebo ocko, zranilo sa a pod.). 
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2. lekcia 
 

Pán Ježiš tíši búrku 
 
Texty pre učiteľa:  Marek 4, 35 – 41; Matúš 8, 18,  23 – 27; Lukáš 8, 22 – 25 
 
Ústredná pravda:    Pán Ježiš je Pánom nad všetkým. 
 
Aplikácie:  
Nespasené deti:  Vyznaj Mu svoje hriechy. 
Spasené deti:   Každý deň poslúchaj Jeho slovo. 
 
Poznámka pre učiteľa: 
 Táto lekcia je ideálna na aktívne zapojenie detí. Pre staršie deti však bude lepšie, keď s nimi 
rozviniete diskusiu.  
 
Verš na zapamätanie: Opakovanie verša Lukáš 5, 24. 
 
Názorné pomôcky:  
- flashcardy: 2-1,2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 a 2-7, 
- nápisy: PÁN JEŽIŠ JE PÁNOM NAD VŠETKÝM (ústredná pravda). 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod: Už si niekedy vesloval v loďke? 
Sled udalostí: 

1. Pán Ježiš hovorí učeníkom, aby prešli na druhú stranu Galilejského jazera.  
Boh stvoril všetky veci. 

2. Zrazu začala strašná búrka. 
3. Sú vo veľkom nebezpečenstve.           

            Kvôli hriechu si v nebezpečenstve. 
4. „Potopíme sa!“ 
5. Pán Ježiš prikazuje vetru a vlnám: „Ticho! Utíš sa!“                   
 Ježiš poslúchal Otca. 

Vyvrcholenie: 
 Všetko stíchlo! 
Záver: 
 „Kto je Tento, že Ho aj more a vietor poslúchajú?“ 
 

 
Lekcia 

 
 Už si niekedy vesloval v loďke? Ja áno a celkom sa mi to páčilo. Ale keď som mal zabrať 
veslami, zistil som, že to vôbec nie je ľahké. Poriadne som musel napnúť svaly a naraz obidvoma 
rukami potiahnuť veslá. Bol som rád, keď som bol konečne pri brehu! 
 
Flashcard 2-1 
 Pán Ježiš a Jeho učeníci sa už veľakrát preplavili cez Galilejské jazero. Učeníci boli dobrí 
veslári. Vieš prečo? (Dovoľte deťom odpovedať. Ukážte na mape Galilejské jazero. Ukážte im 
pohoria okolo jazera. Bude to dôležité, keď budete hovoriť o búrke. Deti radi hľadajú na mape.) 
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 Áno, mnohí z nich boli rybári. Šimon Peter, Andrej, Jakub a Ján vedeli veľa vecí o lodiach a 
o vode.  
 Jedného dňa po tom, ako Pán Ježiš učil ľudí pri jazere, povedal svojim učeníkom: „Prejdime 
na druhú stranu jazera.“  
 V Biblii čítame, že učeníci odišli od zástupu, vstúpili do loďky a odrazili ju od brehu. 
(Predškoláci nech ukazujú, ako nastupujú do loďky.) 
 ÚP Vedeli učeníci, kto je Pán Ježiš? Pochopili, že On je Pánom všetkého? Že On stvoril 
všetko okolo nás (Ján 1, 3) – more, oblohu a… Čo ešte stvoril? (Dovoľte deťom odpovedať.)  
 (Rybárske lode, ktoré používali učeníci, boli dosť veľké nato, aby sa tam všetci zmestili, ale 
zároveň boli príliš malé na uskladnenie veľkého množstva chytených rýb.) 
 ÚP Pán Boh riadi slnko a mesiac, má pod kontrolou, ich východ i západ. Sleduje oblaky a 
určuje moru, pokiaľ môže siahať. V Biblii čítame: „Snehu vraví: Padaj na zem!“ (Jób 37, 6) On je 
Stvoriteľ. Stvoril teba i mňa. Pretože je Pánom nad všetkým, môže nám prikazovať, čo máme robiť. 
Vie, čo je pre nás najlepšie, a my Ho máme poslúchať. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že majú 
nastúpiť do lode, a oni Ho poslúchli. V Biblii Pán Ježiš hovorí aj nám, ktorí sme dnes Jeho 
učeníkmi, čo máme robiť. Jedno z Jeho prikázaní znie: „Neboj sa, iba ver.“ (Marek 5, 36) Keď sa 
iní snažia, aby si pochyboval o Bohu alebo o tom, čo hovorí Biblia, pamätaj na to, čo povedal Pán 
Ježiš: „Neboj sa, len ver.“ Pretože je Ježiš Boh, môžeš Mu dôverovať. 
 Keď sa učeníci plavili s Pánom Ježišom po Galilejskom jazere, možno sa rozprávali o 
podobenstvách, ktoré v ten deň počuli. Bola nádherná noc a more sa zdalo byť pokojné. 
 
Flashcard 2-2 
 Zrazu sa prihnala strašná búrka. Cez loďku sa prevaľovali veľké vlny. Boli také obrovské! 
Loďka sa začala napĺňať vodou. Učeníci usilovne veslovali. Poďme im aj my trochu pomôcť!  
(Mladšie deti budú mať radosť, keď si celú scénu zahrajú.)  
 (Vysoké kopce a nízke údolia okolo Galilejského jazera sa správajú ako veterné tunely, ktoré 
často vyvolávajú náhle búrky a víry, obzvlášť podvečer.) 
 Veslujte rýchlejšie! Och, z lode musíme vyliať vodu. Poďte mi pomôcť! Rýchlejšie!  
 (Sledujte čas, zbytočne aktivitu nenaťahujte, aby sa deti príliš nerozptýlili.) 
 
Flashcard 2-3 
 Učeníci boli vo veľkom nebezpečenstve. Biblia hovorí, že im hrozilo utopenie. Určite sa 
veľmi báli. Mali veľký problém! Robili, čo sa dalo, ale nič nepomáhalo! 
 ÚP Možno si pomyslíš: „Ešte som nikdy nebol v podobnom nebezpečenstve.“ To je dobre. 
No ja ti chcem povedať, že hoci o tom nevieš, aj ty si vo veľkom nebezpečenstve. Biblia hovorí: „... 
všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23) A ďalej: „... odmena za hriech je smrť...“ (Rímskym 6, 23) 
To znamená, že si v nebezpečenstve večného oddelenia od Pána Boha. Biblia ďalej hovorí: „Deti, 
poslúchajte si rodičov.“ (Efezským 6, 1) Ale tebe sa to vždy nedarí. Už si sa niekedy nahneval a 
kričal si na svojich rodičov? „Nie, ja to nechcem robiť!“ Možno ťa tvoja mama požiadala, aby si si 
poupratoval izbu a ty si sa nahneval: „Prečo iba ja? Povedz sestre, že to má robiť!“ Neposlušnosť je 
hriech voči Bohu. Hriech musí byť potrestaný. Ty a ja si zaslúžime, aby sme boli navždy oddelení 
od Boha. Nezáleží na tom, že sa snažíme polepšiť sa. Sami to nedokážeme. Akokoľvek by sme sa 
sami snažili uniknúť trestu za hriech, nepodarí sa nám to. Takisto sa učeníci sami snažili robiť 
všetko, čo sa dalo, ale boli stále vo veľkom nebezpečenstve.  
 (Pomôžte nespasenému dieťaťu spoznať vážnosť hriechu. Dávajte deťom príklady hriechu, 
ktoré sú vhodné pre danú skupinu. Predškolákom môžete hovoriť o bitke kvôli hračke, o strkaní do 
niekoho, o neposlúchnutí ocka alebo mamy...) 
 Učeníci pravdepodobne zmätene kričali jeden na druhého: „Rýchlejšie, Andrej!“ „Ponáhľaj 
sa, Ján!“ 
 Ale vlny boli stále veľké. Učeníci sa báli, že zomrú. (Deti si radi zahrajú aj túto časť 
príbehu.) 
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Flashcard 2-4 
 Čo robil  počas búrky Pán Ježiš? Poďme sa pozrieť, čo nám o tom hovorí Biblia. (Prečítajte 
Marek 4, 38a z Biblie.) 
 „On však spal v tyle lode na hlavnici.“ 
 ÚP Pán Ježiš mal také isté telo ako my. Aj on si potreboval odpočinúť. Jediný rozdiel medzi 
Ním a nami je v tom, že On nikdy nezhrešil. Pán Ježiš bol nielen človekom, ale aj Bohom, Božím 
Synom. Ako človek bol unavený. Celý deň ťažko pracoval a teraz zaspal. Bol skutočným človekom 
a vedel, čo to znamená byť unavený. 
 Poďme si teraz prečítať, čo robili učeníci. (Prečítajte z Biblie Marek 4, 38b.) 
 „Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme?“  
 ÚP Počul Pán Ježiš ich volanie? Vlny a vietor robili strašný hluk. Biblia hovorí, že keď 
niekto volá o pomoc, Boh ťa počuje (Jeremiáš 33, 3). Vždy, keď sa modlíš, Pán Ježiš ťa počuje. 
Dokonca aj vtedy, keď len šepkáš alebo keď sa modlíš v tichosti. Keď prídeš k Pánovi Ježišovi a 
poprosíš Ho, aby ti odpustil hriechy, On ťa vypočuje a odpustí ti.  
 (Opýtajte sa detí, čo by robili, keby boli jedným z učeníkov. Nech o tom diskutujú, tak im 
pomôžete, aby sa tento príbeh stal pre ne živým. Sledujte čas a diskusiu vo vhodnom momente 
ukončite.) 
 
Flashcard 2-5 
 Pán Ježiš sa zobudil. Opýtal sa učeníkov: „Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?“ 
Pohrozil vetru a povedal moru: „Zmĺkni, utíš sa!“ 
 Pán Ježiš prikázal vetru a vlnám, čo majú robiť. Je Pánom všetkého. 
 ÚP Pán Ježiš hovorí aj tebe, čo máš robiť. On ťa nielen stvoril, ale tiež za teba zomrel. 
Krátko predtým, ako zomrel, Ho priviedli pred najvyššieho kňaza, kde Ho obviňovali z rôznych 
zlých vecí. Ale Ježiš nikdy neurobil nič zlé. Biblia hovorí, že sa nebránil voči klamstvám, ktoré o 
Ňom hovorili (Marek 15, 3 – 5). Keď sa Mu vojaci posmievali, ťahali Ho za bradu a pľuli Mu do 
tváre, neodpovedal. Nezavolal anjelov, aby ich zastavili. Bol ako baránok, ktorý je tichý a pokorný. 
Celým utrpením prechádzal kvôli tebe. Toto bol jediný spôsob, ako sme mohli byť ty a ja 
zachránení od hriechu. Pán Ježiš poslúchal svojho Otca a išiel na kríž. Po troch dňoch však vstal z 
mŕtvych a dnes žije so svojím Otcom v nebi. Je Pánom nad všetkým! Má právo ti povedať, čo máš 
robiť, tak ako mal moc prikázať vlnám a vetru, aby sa utíšili. 
 Ach, tie vlny boli také vysoké. Ako by ich mohlo upokojiť pár slov? Vietor strašne fučal! 
Ako by ho mohol utíšiť Ježišov hlas? 
 Možno si učeníci mysleli: „To je nemožné!“ 
 
Flashcard 2-8 
 Ale zrazu... vietor ustal a vlny sa utíšili. Pozorne počúvaj, čo hovorí Biblia. (Tichým hlasom 
prečítajte z Biblie verš Marek 4, 39.) 
 „A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a 
nastalo veľké utíšenie.“  
 (Verš Marek 4, 39 naznačuje, že po ukončení búrky už neboli žiadne doznievajúce vlny, ako 
by tomu bolo za iných okolností. Toto ticho bolo nadprirodzené. Pomôžte deťom, aby si uvedomili, 
aký to bol  zázrak.) 
 Učeníci sa pozreli jeden na druhého. Ešte nikdy nič také nevideli. Nebezpečenstvo bolo 
preč. „Stále ešte nemáte vieru?“ spýtal sa ich Ježiš. Keď znovu chytili veslá do rúk, boli prestrašení 
a udivení. Hovorili si medzi sebou: „Ktože je tento, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?“ 
 
Flashcard 2-7 
 ÚP Pán Ježiš ti hovorí, čo máš robiť. On urobil všetko, čo bolo pre teba potrebné. Zomrel a 
vstal z mŕtvych. Čo s tým urobíš? Božie slovo nám hovorí: „Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli 
zahladené hriechy...“ (Prečítajte z Biblie verš Skutky 3, 19) 
 „Obrátiť sa“ – Ak si sa ešte neodvrátil od svojho hriechu, aby si nasledoval Pána Ježiša, 
môžeš to urobiť teraz. Práve tam, kde si, sa môžeš modliť: „Ľutujem svoje hriechy. Pane Ježišu, 
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verím, že Ty si Boh, ktorý ma stvoril. Verím, že si za mňa zomrel a že si vstal z mŕtvych. Prosím, 
odpusť mi moje hriechy a zachráň ma.“ Keď sa obrátiš k Pánovi Ježišovi a poprosíš Ho, aby ti 
odpustil hriechy, On vypočuje tvoje volanie a odpustí ti. 
 Chce, aby si Ho poslúchal tak, že sa odvrátiš od hriechu a budeš Ho nasledovať. Ak nevieš 
ako to máš urobiť, môžem ti pomôcť z Biblie. Zostaň po stretnutí vzadu a ja prídem za tebou, aby 
sme sa spolu porozprávali.  
 (Tým deťom, ktoré zostanú po stretnutí vzadu, sa dôkladne venujte. Pri poradenstve použite 
kroky, ktoré sú uvedené v tomto materiály.) 
 Keď si uveril v Pána Ježiša a vieš, že si spasený, potom poslušne rob to, čo ti prikazuje. 
Čítaj si každý deň Jeho slovo a poslúchaj Ho.  
 (Pomôžte spaseným deťom aplikovať tento príbeh do ich životov – POSLÚCHAJ KAŽDÝ 
DEŇ JEHO SLOVO.) 
 (Ak máte na stretnutí aj spasené deti, môžete použiť nasledujúcu aplikáciu.)  
 ÚP V Biblii čítaš: „Deti, poslúchajte svojich rodičov...“ (Efezským 6, 1) Ako by si tento 
verš mohol uviesť do praxe? (Nechajte deti odpovedať.) 
 V Biblii čítaš: „Buďte trpezliví ku všetkým.“ (1. Tesalonickým 5, 14) Ako môžeš plniť tento 
Boží príkaz? 
 V Biblii  čítaš: „Za všetko ďakujte.“ (1. Tesalonickým 5, 18) Kedy a kde môžeš ďakovať? 
 Vietor a vlny robili to, čo im Pán Ježiš prikázal. A čo ty? 
 (Na konci lekcie sa pomodlite. Proste Boha, aby pomohol deťom odvrátiť sa od hriechu a 
poslúchať Ho.) 
 

 
Kvíz 

 
Dokresli tvár 
 
Pomôcky:  
 Fixka a jeden veľký hárok papiera. 
Postup: 
 Nakreslite na papier dva veľké kruhy. K jednému napíšte „učiteľ“ a k druhému „deti“. Za 
každú správnu odpoveď na prvý pokus môže dieťa nakresliť jednu časť tváre (oko, nos, ústa, vlasy 
a pod.) do kruhu „deti“. Keď otázka nie je zodpovedaná správne na prvýkrát, časť tváre dieťa 
dokreslí do učiteľovho kruhu. Kto má na konci hry kompletnejšiu tvár, vyhráva. 

 
Otázky na zopakovanie: 

 
1. Čo povedal Pán Ježiš učeníkom, že majú robiť? (Prejsť na druhú stranu Galilejského 

jazera.) 
2. Prečo má Pán Ježiš právo povedať nám, čo máme robiť? (Je Boh a stvoril nás.) 
3. Čo sa náhle stalo počas plavby? (Začala sa strašná búrka.) 
4. Aké nebezpečenstvo učeníkom hrozilo? (Hrozilo im, že sa utopia a zomrú.) 
5. Aké nebezpečenstvo hrozí nám? (Pre náš hriech sme v nebezpečenstve, že budeme navždy 

oddelení od Boha.) 
6. Čo robili učeníci, keď zistili, že nedokážu mať loďku pod kontrolou? (Zobudili Pána Ježiša 

a prosili Ho o pomoc.) 
7. Ako môžeš zavolať na Pána Ježiša a poprosiť Ho, aby ti pomohol s tvojimi hriechmi? 

(Musím sa modliť a povedať Mu, že verím, že On je jediný, kto ma môže zachrániť od 
hriechu. Musím Mu dôverovať v tom, že to, čo urobil na kríži, je dostatočné, aby ma 
zachránil.) 

8. Prečo ťa môže Ježiš zachrániť od trestu za hriech? (Pretože Boh potrestal Pána Ježiša 
namiesto mňa a potom Ho vzkriesil z mŕtvych, aby dokázal, že Jeho smrť je dostatočná.) 

9. Čo v tomto príbehu poslúchlo príkaz Pána Ježiša? (Vietor a vlny.) 
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10. Čo hovorí Lukáš 5, 24? („ Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi.“) 
 
 
Doplnkové aktivity 
 
Chcem poslúchať Boha 
 
 Rozmnožte pracovný list s obrázkom lode, ktorý je v prílohe. Vyzvite deti, aby napísali, v 
čom chcú nasledujúci týždeň poslúchať Pána Boha. 
 
Čo ak? 
 Hovorte o rôznych situáciách, s ktorými sa deti môžu stretnúť, a o možnostiach, ako môžu 
deti poslúchať Boha v daných situáciách. Tieto situácie môžete napísať na prúžky papiera. Použite 
„Čo ak ...?“ otázky, napríklad: 

- Čo ak ti mama ponúkne jedlo, ktoré nemáš rád? 
- Čo ak ťa nevybrali do futbalového tímu? 
- Čo ak si si zabudol urobiť domácu úlohu a učiteľka sa ťa opýta, kde ju máš? 

 Zakončite dôrazom, že Pán Boh pomôže veriacemu dieťaťu (kresťanovi) robiť to, čo je 
správne. Pripomeňte, že dieťa sa nestáva kresťanom tým, že sa snaží robiť dobré veci. Potrebuje sa 
odvrátiť od hriechu a obrátiť sa k Pánovi Ježišovi a poprosiť Ho o odpustenie a o to, aby ho urobil 
svojím dieťaťom. 
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3. lekcia  
 

Pán Ježiš sa stretáva so Samaritánkou 
 
Texty pre učiteľa:  Ján  4, 1 – 42 
 
Ústredná pravda:  Večný život je dar od Boha. 
 
Aplikácie:  
Nespasené:   Prijmi dnes večný život. 
Spasené:   Povedz iným, kde môžu nájsť večný život.  
 
Poznámka pre učiteľa: 
 So staršími deťmi môžete na mape nájsť rôzne miesta, o ktorých sa hovorí v texte. 
Zoznámte sa s viacerými mestami v Biblii a buďte pripravený vysvetliť históriu Samaritánov. 
Samaritáni boli Židia, ktorí sa pred mnohými rokmi miešali s nežidmi. Preto skutoční Židia 
nenávideli Samaritánov a natoľko sa ich štítili, že pri prechode zo severu na juh Izraela by väčšina z 
nich nikdy neprechádzala cez Samáriu.  
 
Verš na zapamätanie: „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život  v 
Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“ Rímskym 6, 23 
 
Názorné pomôcky:  
- flashcardy: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 a 1-7, 
- nápis: VEČNÝ ŽIVOT JE DAR OD BOHA (ústredná pravda). 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod: 
 Nájdite  na mape rôzne miesta a oblasti. 
Sled udalostí: 

1. Pán Ježiš a učeníci odchádzajú z Judska a idú cez Samáriu.   
 Pán Boh miluje všetkých ľudí. 
2. Pán Ježiš si sadne ku studni a stretáva sa so Samaritánkou.    
 Hriech spôsobuje, že sa cítiš vinný. 
3. Pán Ježiš: „Daj sa mi napiť!“                              
 Pán Ježiš zomrel, aby nám dal večný život. 
4. Samaritánka: „Daj mi tú vodu!“ 

Vyvrcholenie: 
 Samaritánka odchádza naspäť do svojej dediny – „Poďte a viďte človeka...“ 
Záver: 
 Ľudia zo Sycharu uveria.                                     
 Boží dar je večný život skrze Pána Ježiša Krista. 
 
 

Lekcia 
 

 (So staršími deťmi si na mape ukážte oblasti a miesta spomínané v lekcii. S predškolákmi to 
zjednodušte a skráťte.) 
 Kde sa Pán Ježiš narodil? (Dovoľte deťom odpovedať.)  
 V judskom Betleheme. (Vyzvite deti, aby niekto z nich ukázal na mape Judsko.) 
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 Bolo to na juhu. Ale potom Ježiš vyrastal v Nazarete. Kde to bolo? (Ukážte na mape.) 
 Hore v Galilei. Aké územie sa nachádzalo v strede? (Deti to prečítajú z mapy.) 
 Samária. Kto žil v Samárii? Samaritáni. Neboli to praví Židia. Pred mnohými rokmi sa 
zmiešali s ľuďmi, ktorí neboli Židia. Preto Židia z Judska a Galiley nemali radi Samaritánov. Nikdy 
sa s nimi nerozprávali. Keď chcel ísť niekto z Judska do Galiley, nikdy nešiel cez Samáriu, ale išiel 
dlhšou cestou. 
 
Flashcard 3-1 
 Jedného dňa Pán Ježiš a Jeho učeníci odišli z Judska a išli naspäť do Galiley. Vieš, kadiaľ sa 
Pán Ježiš rozhodol ísť? Územím, cez ktoré by Žid nikdy nešiel! (Vyzvite deti, aby odpovedali.) 
 Áno, išiel cez Samáriu. Možno sa učeníci obávali takéhoto rozhodnutia, ale nemali odvahu 
sa Ho na to opýtať. 
 ÚP Prečo išiel cez Samáriu? On je Boží Syn. Boh miluje všetkých ľudí zo všetkých 
svetadielov, krajín a rás. Biblia nám hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet...“ (Ján 3, 16) To znamená 
každého – teba aj mňa, či sme veľkí, alebo malí, starí, alebo mladí. Možno ešte nevieš čítať – aj 
teba má Pán Ježiš rád! Možno nemáš bohatých rodičov – aj teba má rád! Možno nie si šikovný v 
športe – aj teba má rád! Možno nevieš pekne spievať – má ťa rád presne tak isto! Miloval Židov, ale 
tiež miloval Samaritánov. Preto išiel cez Samáriu. Ako kresťania máme byť podobní Pánovi 
Ježišovi. Mali by sme iným zvestovať Dobrú správu o Pánovi Ježišovi Kristovi, dokonca aj tým, 
ktorých iní neprijímajú.  
 (Nespasené dieťa potrebuje spoznať, že ho Pán Boh osobne a bezpodmienečne miluje. 
Použite verš z Biblie, aby ste dodali dôveryhodnosť svojmu vyučovaniu.) 
 
Flashcard 3-2 
 Pán Ježiš s učeníkmi prišiel na miesto, ktoré sa volalo Sychar. Zastavili sa blízko studne, 
ktorú dal Jákob vykopať pred stovkami rokov. Učeníci išli kúpiť nejaké jedlo a Pán Ježiš sa posadil 
ku studni. Bolo šesť hodín, to znamená poludnie. Bolo veľmi horúco a Pán Ježiš pociťoval únavu a 
smäd. Bol skutočným človekom s takým telom, ako máme my. Svojím telom nikdy nezhrešil, ale 
cítil únavu, smäd i hlad tak ako my. Túžil sa napiť vody. Ale studňa bola príliš hlboká a On nemal 
krčah, ktorým by si nabral vodu.  
 (Ukážte deťom pohár vody. Deti si môžu namočiť prst a to im pomôže sprítomniť si túto časť 
lekcie. Pripravte si pred stretnutím pre deti nápoje (zvlášť v predškolskej skupine), aby sa mohli 
napiť teraz alebo v  inej časti programu.) 
 Pán Ježiš čakal na učeníkov. K studni prišla žena, aby si nabrala vodu. Patrila k 
nenávideným Samaritánom. To kvôli nej išiel Pán Ježiš tú dlhú cestu, aby sa s ňou stretol a 
pomohol jej. K studni prišla sama. Bolo to zvláštne, pretože obyčajne ženy zvykli prichádzať spolu. 
Vodu si chodievali nabrať až večer, keď sa ochladilo. Prečo táto Samaritánka prichádzala už teraz? 
 (Porozprávajte sa s deťmi, aké to bolo nosiť si každý deň vodu zo studne. Diskusia môže 
pomôcť deťom pochopiť hlavné myšlienky.) 
 ÚP Táto žena sa hanbila. Nechcela, aby ju videli iní ľudia z dediny, pretože urobila veľa 
zlých vecí. Ty a ja sme takí istí. Už si bol niekedy zlý na svojich priateľov a potom si sa hanbil za 
nimi prísť a znovu sa s nimi hrať? Možno si si neurobil domácu úlohu a potom si nechcel ísť do 
školy. Možno si nešiel ani na hodinu. Hriech spôsobuje, že sa cítiš vinný. Ale čo je najhoršie, hriech 
spôsobuje, že Pán Boh je smutný. Pán Boh nemôže dovoliť, aby sa hriech dostal do Jeho blízkosti. 
Trest za hriech je večné oddelenie od Boha (Rímskym 6, 23a). Pán Boh musí potrestať tvoje 
hriechy a aj hriech tejto Samaritánky.  
 Ona vedela, že je hriešna a preto sa snažila vyhnúť ľuďom. Ako prichádzala bližšie a bližšie, 
zbadala pri studni sedieť muža. Možno začala byť nervózna. Bol to Žid! Ach, nie... Možno si 
myslela: „Rýchlo si naberiem vodu a nič Mu nepoviem.“ 
 
Flashcard 3-3  
 „Daj sa mi napiť,“ oslovil Pán Ježiš Samaritánku. 
 „Ty si Žid! Ja som Samaritánka. Ako si môžeš pýtať odo mňa vodu?“ odpovedala Mu. 
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 Ale Pán Ježiš jej povedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto som, ty by si si pýtala 
živú vodu odo mňa.“ 
 Boží dar? Živá voda? Žena nerozumela. Ty tomu rozumieš? Biblia nám hovorí, že  „darom 
Božím je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom“ (Rímskym 6, 23b). Večný život je život, 
ktorý nikdy neskončí.  
 Ale Samaritánka Ježišovým slovám nerozumela. Myslela iba na vodu v studni. 
 „Pane, nemáš žiadny džbán. Studňa je hlboká. Si mocnejší ako Jákob, ktorý vykopal túto 
studňu?“ 
 Pán Ježiš žene odpovedal niečo veľmi dôležité. (Prečítajte verše z Biblie alebo vyzvite 
staršie dieťa, aby to prečítalo.) 
 „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude už smädný. Ale bude mať večný život.“ 
(podľa Ján 4, 14) 
 ÚP Večný život je dar od Pána Boha – pre túto ženu, pre teba i pre mňa. Pán Ježiš 
Samaritánke povedal, že jej môže dať večný život. Prečo? Pretože On odišiel zo svojho dokonalého 
domova – z neba – a prišiel na našu zem. Dovolil vojakom, aby Ho bili po chrbte, pľuli na Neho a 
vysmievali sa Mu. Niesol si svoj kríž na Golgotu a bol ukrižovaný s dvomi zločincami. Veľmi trpel 
a napokon zomrel. Nikdy nezhrešil, ale prijal trest namiesto nás. Biblia nám hovorí, že „kto verí 
v Neho, nezahynie, ale má večný život...“ (Ján 3, 16). Večný život je život, ktorý môžeš tráviť s 
Pánom Bohom. Je to nový život v prítomnosti Pána Ježiša. On bude v nebi s tebou. 
 Pán Ježiš môže dať tento dar dnes aj tebe. Ak chceš mať večný život a nevieš, ako ho môžeš 
získať, rád ti to ukážem z Biblie. Prosím, zostaň po stretnutí vzadu pri tabuli a ja sa prídem s tebou 
porozprávať. Večný život je veľmi dôležitý. 
 
Flashcard 3-4 
 Žena chcela dostať tú živú vodu, ktorú jej ponúkal Pán Ježiš. Povedala: „Daj mi z tej vody!“ 
 Ale Pán Ježiš chcel, aby porozumela, že je to dar. Živú vodu si nemohla kúpiť alebo si ju 
zaslúžiť. Nikto nedokáže byť dosť dobrý, aby sám od seba získal večný život. Táto žena bola 
hriešna a potrebovala Boží dar. 
 „Choď, zavolaj svojho muža,“ povedal jej Pán Ježiš. 
 „Ach, nie...“ Samaritánkina tvár určite zosmutnela, pretože už žila s mnohými mužmi. 
Neposlúchala Pána Boha. Čo mala povedať Pánovi Ježišovi?  
 „Nemám muža,“ odpovedala ticho a zahanbene. 
 „Máš pravdu!“ povedal jej Pán Ježiš. „Mala si piatich mužov a ten, s ktorým teraz žiješ, nie 
je tvoj muž.“ (Spoločne s predškolákmi počítajte na prstoch.) 
 „Pane, vidím, že si prorok. Viem, že príde Kristus a povie nám všetko.“ Pán Ježiš jej 
povedal: „Ja som to.“ Žena Mu uverila. 
 
Flashcard 3-5 
 Bola taká nadšená, že zabudla na vodu, ktorú mala v džbáne! Nechala ju pri studni a odišla 
späť do mesta. Biblia nám hovorí, že každému hovorila o stretnutí s Ježišom. Počúvaj, čo hovorila.  
(Prečítajte text Ján 4, 29.) 
 (S predškolákmi si zahrajte scénu, ako Samaritánka vchádza do mesta a pozýva ostatných, 
aby sa stretli s Kristom. Predškoláci budú mať z toho radosť.) 
 „Poďte, viďte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus 
(zasľúbený Spasiteľ)?“  (Ján 4, 29) 
 Samaritánka uverila! Prijala Boží dar večného života! 
 ÚP Aj ty môžeš dnes prijať večný život! Potom môžeš povedať iným o Spasiteľovi, ako to 
urobila táto Samaritánka. Spomenieš si teraz na niekoho, komu môžeš tento týždeň povedať Dobrú 
správu? 
 (Ak sú na stretnutí aj spasené deti, môžete rozvinúť aplikáciu nasledovne.) 
 ÚP Ak si už prijal dar večného života, môžeš niekomu inému pomôcť, aby sa dozvedel o 
tomto dare. Možno poznáš chlapca, z ktorého sa iní smejú a nechcú sa s ním hrať alebo ním  
pohŕdajú ako Židia Samaritánmi. Možno je vo vašej škole dievča, ktoré nie je obľúbené kvôli  
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svojej farbe pleti alebo preto, že nehovorí veľmi dobre po slovensky, alebo nemá moderné šaty. 
Popros Pána Boha, aby ti pomohol byť milý k takýmto deťom tak, ako bol Pán Ježiš milý k 
Samaritánke. Skús sa zahrať s tým chlapcom alebo porozprávať sa s tým dievčaťom. Povedz mu/jej  
príbeh o Samaritánke. 
 
Flashcard 3-6 
 Ľudia zo Sycharu prišli ku studni, aby na vlastné oči uvideli Pána Ježiša. Počúvali, ako ich 
vyučoval nádherné pravdy o Pánu Bohu a o nich samých. Spoznali, že Pán Ježiš je iný ako 
ktokoľvek, koho predtým stretli. Pýtali sa Ho rôzne otázky. Prosili Ho, aby zostal v Sychare ešte 
dva dni, aby sa dozvedeli viac. Mnohí z nich sami spoznali, že Pán Ježiš je skutočne zasľúbený 
Spasiteľ.  
 (Niekoľko detí môže zahrať, ako niekomu povedia o Pánovi Ježišovi. Farebné letáky a iné 
užitočné pomôcky pomôžu deťom, aby sa naučili svedčiť. Takéto letáky sú k dispozícii na národnom 
úrade DM v Bratislave alebo u vášho najbližšieho miestneho pracovníka DM.) 
 Ľudia uverili v Pána Ježiša a povedali žene:.„Už nie len pre tvoju reč veríme, lebo sami sme 
počuli a vieme, že tento je v pravde Spasiteľ sveta.“ (Ján 4, 42) (Prečítajte verš Ján 4, 42 z Biblie.) 
 Nie je nádherné, čo sa stalo, keď žena povedala ľuďom v Sychare o Pánovi Ježišovi?  
 ÚP Ak si prijal večný život, môžeš aj ty povedať iným, že Pán Ježiš im môže dať takýto 
úžasný dar. 
 
Flashcard 3-7 
 ÚP Biblia hovorí: „Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom!“ 
(Rímskym 6, 23b) Ak veríš, že Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych kvôli tebe, získaš večný život. Je 
to dar. Nemôžeš za to zaplatiť. Nestačí byť dobrý. Všetko, čo môžeš urobiť, je prijať tento dar. 
 (Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša. Postupujte podľa krokov v prílohe „Ako viesť dieťa ku 
Kristovi“.) 
 Chcem ti darovať pero. Chceš ho? (Dieťa, ktoré príde a zoberie si pero z vašej ruky, ho 
naozaj dostane.) 
 Tak ako môžeš prísť a zobrať si môj dar – toto pero – tak isto musíš prísť a povedať Pánu 
Bohu: „Verím, že Pán Ježiš zomrel namiesto mňa a vstal z mŕtvych, aby som mal večný život. 
Prosím, Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy a pomôž mi navždy žiť s Tebou.“ 
 Príď dnes a prijmi tento úžasný dar večného života! 
 Ak si už prijal dar večného života, mal by si oznámiť iným Dobrú správu o Pánovi Ježišovi 
Kristovi, dokonca aj tým, ktorých druhí nemajú radi. Vieš o niekom, kto potrebuje počuť o Pánovi 
Ježišovi? Si ochotný ísť a povedať mu o Ňom, i keď je skutočne odlišný od teba a tvojich 
priateľov? 
 
 
Kvíz 
 
Vyvolávaná 
 
 Vytvorte dve družstvá, ktoré sa postavia oproti sebe do radu vo vzdialenosti asi 2 – 3 metre. 
Na striedačku klaďte otázky obidvom družstvám. Ak dieťa z daného družstva odpovie správne, 
môže si vybrať dieťa z druhého družstva, aby sa pripojilo k jeho družstvu, slovami: „Pridá sa 
k nám... (meno dieťaťa).“ Vyvolané dieťa prejde pokojne k danému družstvu a stane sa jeho 
súčasťou. Mali by sa vystriedať všetky deti, až potom je možné niektoré dieťa vyvolať opakovane. 
Družstvo, ktoré má na konci hry najviac hráčov, vyhráva. 
 
Otázky na zopakovanie: 

 
1. Kam išiel Pán Ježiš so svojimi učeníkmi? (Odišli z Judska a išli do Galiley cez Samáriu.) 



 21 

2. Prečo Židia neradi prechádzali Samáriou? (Pretože nenávideli Samaritánov, lebo neboli v 
ich očiach praví Židia.)  

3. Akých ľudí Pán Boh miluje? (Pán Boh miluje každého – ľudí zo všetkých krajín, každého 
veku a schopností.) 

4. Prečo prišla žena ku studni sama? (Hanbila sa ísť s ostatnými ženami, pretože žila hriešnym 
životom.) 

5. Ako sa cítiš, keď hrešíš voči Pánu Bohu? (Cítim sa previnilo a vo vnútri viem, že som 
spravil niečo zlé.) 

6. O čo požiadal Pán Ježiš ženu? (Chcel od nej vodu.) 
7. Čo je to „živá voda“? („ Živá voda“ je večný život – Boží dar pre nás skrze Pána Ježiša.) 
8. Ako môžeš získať dar večného života? (Keď prídem v modlitbe k Bohu a oľutujem svoje 

hriechy, prijmem Pána Ježiša a uverím, že zomrel namiesto mňa,  potom vstal zmŕtvych.) 
9. Čo urobila Samaritánka a ľudia zo Sycharu s darom večného života? (Ešte v ten deň uverili 

v Pána Ježiša a prijali dar večného života.) 
10. Čo hovorí Biblia v Rímskym 6, 23 o večnom živote? („ Lebo odplata za hriech je smrť, ale 

Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“) 
 

 
Doplnková aktivita 

 
Večný život 
 Na biely výkres nakreslite srdce. Vystrihnite ho a dovnútra napíšte „večný život“. Zabaľte 
ho do pekného baliaceho papiera, pripevnite visačku s nápisom „Rímskym 6, 23“ a dar previažte  
ozdobnou mašľou. 
 Povzbuďte deti, aby ďakovali Bohu za tento dar, ak ho už prijali. 
 Vyzvite veriace deti, aby si spomenuli na niekoho, komu by mohli dať takýto dar a vysvetliť 
mu pri tom evanjelium. Na visačku môžu dopísať meno toho človeka. 
 

 
Doplnková aktivita pre predškolákov 

 
Nádherné veci 
 Požiadajte deti, aby vymenovali niekoľko pekných alebo dobrých vecí (napr. zmrzlina, 
bábika, slnko, hračky...). 
 Potom ako viaceré deti vymenujú rôzne príklady, povedzte im, že je tu Niekto oveľa krajší a 
úžasnejší (nádhernejší) ako všetky tieto veci – je to Ježiš! Opýtajte sa ich, prečo si myslia, že je Pán 
Ježiš úžasný (nádherný). Zdôraznite, že On ich miluje oveľa viac ako ktokoľvek iný a zomrel 
namiesto nich na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych. 
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4. lekcia  
 

Pán Ježiš uzdravuje stotníkovho sluhu 
 
Texty pre učiteľa:  Lukáš 7, 1 – 10,  Matúš 8, 5 – 13 
 
Ústredná pravda:   Iba Pán Ježiš môže vyriešiť tvoj najväčší problém.  
 
Aplikácie:  
Nespasené deti:  Popros Ho, aby ti odpustil hriechy. 
Spasené deti:   Povedz Mu o všetkých svojich problémoch. 
 
Verš na zapamätanie: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod 
nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ Skutky 4, 12 
 
Názorné pomôcky:  
- flashcardy: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 a 4-7, 
- nápis:  IBA PÁN JEŽIŠ MÔŽE VYRIEŠIŤ TVOJ NAJVÄČŠÍ PROBLÉM (ústredná pravda). 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod: Pán domu prišiel ešte raz do izby sluhu. 
Sled udalostí: 

1. Stotníkov sluha je veľmi chorý. 
2. Stotník sa chce rozprávať s Pánom Ježišom.   

Pán Boh k nám dnes hovorí cez Bibliu. 
3. Starší idú za Pánom Ježišom a prosia Ho, aby vyriešil tento veľký problém.    

Narodil si sa s problémom hriechu. 
4. Pán Ježiš súhlasí, že pôjde do stotníkovho domu. 
5. „Nie som hoden, aby si prišiel pod moju strechu.“    

Pretože Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, môžeš za Ním prísť so svojimi hriechmi. 
Vyvrcholenie: 
 Sluha je zdravý! 
Záver: 
 Pán Ježiš môže vyriešiť aj tvoj problém hriechu. 
 
Učenie verša na zapamätanie: 
 
 „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom 
by sme mali dôjsť spasenia.“ Skutky 4, 12 
 
Úvod: 
 Spomeniete si na mená niektorých známych a dôležitých ľudí? (Deti odpovedajú.) 
 Títo ľudia sú známi kvôli svojmu postaveniu alebo preto, že niečo výnimočné dokázali. Ale 
je tu Niekto, kto je dôležitejší ako všetci známi a populárni ľudia – je to Pán Ježiš. 
 
Prezentácia verša z Biblie: 
 (Zdôraznite, že biblický verš je pravdivý, lebo je to Božie slovo. Ukážte deťom, ako si môžu 
nájsť tento verš v Biblii. Potom deti spolu s vami prečítajú verš z názornej pomôcky.) 
 
Vysvetlenie: 
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 „A nieto spasenia v nikom inom...“ – Všetci sme zhrešili. Robili sme veci, o ktorých Pán 
Boh povedal vo svojom Slove – v Biblii – že sú zlé. Iba Pán Ježiš ťa môže zachrániť od trestu, 
ktorý si zaslúžiš za svoje hriechy. Nikto iný to nemôže urobiť. 
 „ ... lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia...“ 
– Meno Ježiš je výnimočné, pretože On je jediný Boží Syn. Prišiel z neba na zem, aby zomrel na 
kríži a zobral na seba trest za tvoje hriechy. Potom vstal z mŕtvych. Jediný spôsob, ako ti môžu byť 
odpustené tvoje hriechy, je, keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Potom získaš večný 
život v nebi s Pánom Bohom. Iba Pán Ježiš ťa môže zachrániť. 
 
Aplikácia: 
 Pre nespasené deti: 
 Ak si ešte nikdy nevolal na Pána Ježiša a neprosil si Ho, aby ťa zachránil, môžeš to urobiť 
práve dnes. Pamätaj si, Pán Ježiš je Jediný, kto môže byť tvojím Spasiteľom. 
 Pre spasené deti: 
 Ak si už zachránený, vieš, že Pán Boh ti odpustil tvoje hriechy. Pán Boh je mocný a môže 
urobiť čokoľvek! Keď máš v živote problém, mocný Boh je s tebou. On má všetko vo svojich 
rukách a môže ti pomôcť vyriešiť každý problém. 
 
Spôsob memorovania verša: 
Hádaj, kto to povedal? 
 Jedno dieťa sa otočí chrbtom k ostatným a zatvorí si oči. Bez slova ukážte na iné dieťa, ktoré 
povie zmeneným hlasom biblický odkaz (adresu), kde sa verš nachádza v Biblii. Potom celá trieda 
zopakuje celý verš. Dieťa, ktoré bolo otočené chrbtom, háda, kto biblický odkaz hovoril. Vymeňte 
dobrovoľníkov a pokračujte v hre. 
 
 

Lekcia 
 
Flashcard 4-1 
 Pán domu ešte raz vstúpil do izby svojho sluhu. Ten ležal na posteli vo veľkých bolestiach a 
zomieral. Bol to pánov milovaný sluha, ktorého si veľmi vážil. Možno to bol dokonca jeho najlepší 
sluha. Pán domu bol stotník vo veľkej rímskej armáde, veliteľ, ktorý mal pod svojím velením sto 
vojakov v meste Kafarnaum. Čo by mohol urobiť pre svojho sluhu? Ako by mohol vyriešiť jeho 
problém? 
 (Tento príbeh sa odohráva po kázni Pána Ježiša na vrchu, ktorú hovoril na kopcoch vonku 
za mestom Kafarnaum. Deti radi ukážu na mape Kafarnaum.) 
 
Flashcard 4-2 
 Do mesta Kafarnaum práve prišiel Pán Ježiš. Biblia nám o tom priamo nehovorí, ale myslím 
si, že stotník asi veľa počul o Pánovi Ježišovi.  
 „Ach, musím niečo urobiť pre svojho sluhu. Ježiš uzdravil mnoho iných ľudí, ktorí boli 
vážne chorí. Musí byť skutočne výnimočný. Iba On môže vyriešiť môj problém.“ 
 (Dá sa predpokladať, že správy o Ježišových zázrakoch sa rýchlo rozniesli po meste, 
napríklad uzdravenie chromého človeka, ktorého priatelia spustili cez strechu. Tento zázrak sa 
odohral iba pred niekoľkými mesiacmi. Rímski vojaci boli často v blízkosti zástupov a kontrolovali 
veľké skupiny ľudí, ktoré sa zhromažďovali okolo Ježiša. Tento stotník bol pravdepodobne medzi  
vojakmi.) 
 ÚP Počas svojho života na zemi Pán Ježiš ukazoval ľuďom, aký je skutočne Boh. Hovoril 
im, čo od nich Pán Boh chce. Pomáhal im s ich potrebami a problémami. 
 Možno uvažuješ: „Keby som tak žil v tej dobe...“ No Pán Boh k nám hovorí aj dnes. Ako? 
Cez Bibliu! Vždy, keď si otváraš túto knihu, Pán Boh môže k tebe prehovoriť a ty môžeš hovoriť s 
Ním v modlitbe. Môžeš Mu povedať o svojich potrebách a problémoch. Má vždy čas, aby ťa 
počúval. 
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 V biblických časoch Pán Boh hovoril cez Pána Ježiša a ľudia mohli za Ním prísť. Stotník 
vedel, že  potrebuje hovoriť s Pánom Ježišom. 
 
Flashcard 4-3 
 Zavolal si niektorých starších Židov. 
 „Prosím, choďte za Ježišom a povedzte Mu o mojom sluhovi. Iba On môže vyriešiť môj 
problém. Poproste Ho, aby prišiel a uzdravil môjho sluhu.“ 
 Starší vyhoveli jeho prosbe. I keď stotník nebol Žid, boli priateľmi. Stotník bol veľmi 
dôležitý a zároveň dobrý človek. Nielenže mal rád svojho sluhu, ale tiež mal rád Židov a pomohol 
im postaviť synagógu (budovu, kde sa Židia stretávali, aby uctievali Boha). 
 Biblia hovorí, že Židia naliehavo prosili Pána Ježiša (Lukáš 7, 4). Prosili Ho, aby prišiel a 
uzdravil stotníkovho sluhu. Nástojili, aby prišiel. 
 „Zaslúži si, aby si to pre neho urobil, lebo miluje náš národ a postavil nám synagógu,“ 
hovorili. 
 Možno neverili, že Pán Ježiš môže uzdraviť toho človeka, ale chceli potešiť svojho priateľa, 
veliteľa. No stotník skutočne veril, že Pán Ježiš môže uzdraviť jeho sluhu a urobiť to, čo potrebuje. 
 (V Matúšovi 8, 5 – 13 je zaznamenané, že stotník prišiel osobne za Pánom Ježišom. Väčšina 
komentátorov sa zhoduje v tom, že Lukášova výpoveď je detailnejšia, zatiaľ čo Matúš iba poukazuje 
na význam toho, že sa stotník prihováral za svojho sluhu. Vyslanie starších, aby hovorili v jeho 
mene, bolo rovnocenné s tým, ako keby prišiel za Ježišom osobne.) 
 ÚP Vieš o tom, že máš veľký problém a nedokážeš ho sám vyriešiť? Tento problém sa volá 
hriech. V Biblii čítame: „Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23) Prečo je to tak? Pán Boh dal 
prvým ľuďom, Adamovi a Eve, jednoduchý príkaz: „Nejedzte z toho stromu...“ (1. Mojžišova 2, 16 
– 17) Ale oni jedli. Rozhodli sa neposlúchnuť Boha a zhrešili proti Nemu. Biblia vysvetľuje, že 
kvôli tejto neposlušnosti prišiel na svet hriech a smrť (Rímskym 5, 12). Preto každé dieťa, ktoré sa 
narodí na svet, dokáže hrešiť! 
 (Pomôžte nespasenému dieťaťu, aby pochopilo dôležitosť viery v Krista pre Jeho spasenie. 
Použite vhodné príklady hriechu pre vašu skupinu. Pre predškolákov napr. neposlúchanie učiteľa 
alebo rodiča, neochota podeliť sa s niečím...) 
 ÚP Keď ti tvoja mama hovorí „nejedz ešte z toho koláča“, ale ty máš takú veľkú chuť. 
Možno si odrežeš malý kúsok a potom koláč schováš, aby ho nevidela. Keď neposlúchneš príkaz, 
hrešíš nielen voči svojim rodičom alebo učiteľom, ale aj voči Pánu Bohu. Trest za hriech je večné 
oddelenie od Boha. Hriech je vážny problém. Iba Pán Ježiš môže vyriešiť tvoj najväčší problém. 
Podobne iba On mohol vyriešiť veľký problém, ktorý mal stotníkov sluha – jeho chorobu 
a umieranie. 
 (Ukážte nápis s ústrednou pravdou: IBA PÁN JEŽIŠ MÔŽE VYRIEŠIŤ TVOJ NAJVÄČŠÍ 
PROBLÉM.) 
 
Flashcard 4-4 
 Pán Ježiš vedel o stotníkovom probléme. Čo si myslíš, že urobil? Prečítajme si to z Biblie. 
“Ježiš išiel teda s nimi...“ (Luk 7, 6a) Určite boli všetci šťastní. Stotník čakal doma. 
 Možno sa sám seba pýtal: „Bude mať Pán Ježiš čas, aby prišiel do môjho domu? Verím, že 
môže uzdraviť môjho sluhu, lebo má všetku moc. Ale príde ku mne? Veď ja nie som ani Žid. 
Necítim sa pre Neho dosť dôležitý.“ 
 
Flashcard 4-5 
 Neďaleko od stotníkovho domu sa dav zastavil – starší, ľudia sprevádzajúci Ježiša, učeníci 
aj sám Pán Ježiš. Stál pred nimi samotný stotník. Čo sa bude diať? Prečítam vám z Biblie, čo 
povedal. (Prečítajte z Biblie Matúš 8, 8b – 9.)  
 „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj 
sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: 
Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! - urobí.“ 
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 Keď dal stotník príkaz svojim podriadeným vojakom, aby niečo urobili, nemusel to vykonať 
sám. Tak isto stotník veril, že Pánovi Ježišovi stačí, aby povedal niekoľko slov a sluha bude 
uzdravený. Dokonca nemusí ísť ani k nemu do domu. 
 Veril, že Pán Ježiš môže vyriešiť jeho problém. Veril, že Ježiš má moc. 
 ÚP Prečo môže Pán Ježiš vyriešiť problém tvojho a môjho hriechu? Prečo môžeme k Nemu 
prísť so všetkými našimi problémami? 
 
Flashcard 4-7 
 ÚP Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, zobral na seba trest, ktorý si zaslúžime my. Pán Ježiš to 
mohol urobiť, pretože bol jediný, kto žil dokonalým životom. Po troch dňoch Ho Boh vzkriesil z 
mŕtvych a dal Mu všetku moc. Pán Ježiš je skutočný Pán. Má moc, aby ti pomohol.  
 Dnes Pán Ježiš žije v nebi v blízkosti svojho Otca a môže vyriešiť tvoj problém hriechu. Bez 
ohľadu na to, koľko máš hriechov, ti chce odpustiť všetky hriechy. Chce ťa zachrániť od hriechov. 
Božie slovo hovorí: „Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený.“ (Skutky 2, 21b) 
Keď chceš povedať Pánovi Ježišovi o svojom probléme s hriechom, ale nevieš, ako to máš urobiť, 
môžem ti pomôcť z Biblie. Zostaň po skončení klubu vzadu a budem sa s tebou rozprávať.  
 (Nespasené dieťa potrebuje vedieť, že Boh ho osobne a bezpodmienečne miluje.) 
 Stotník veril, že Pán Ježiš môže vyriešiť jeho problém. 
 Hovoril: „Povedz slovo a môj sluha bude uzdravený. Tak ako ja poviem svojim vojakom, čo 
majú robiť a oni poslúchnu, Ty môžeš rozkázať tejto chorobe, aby odišla. Si veľký Pán.“ 
 Pán Ježiš v úžase nad tým, čo stotník povedal, prehovoril k zástupu: „Takúto vieru som 
nenašiel ani v Izraeli.“ 
 Potom sa obrátil k tomuto mužovi a povedal mu niekoľko nádherných slov. Prečítajme si ich 
z Biblie: „Choď a staň sa ti, ako si uveril!“ (Matúš 8, 13) 
 Možno zástup a jeho priatelia vošli so stotníkom do domu. Všetci boli zvedaví, čo uvidia. 
Myslím si, že sa dosť ponáhľali. Stotník prvý otvoril dvere a... 
 
Flashcard 4-6 
 ... sluha bol zdravý! 
 Kedy došlo k uzdraveniu? Presne v tej chvíli, keď Pán Ježiš povedal stotníkovi, že sa stane 
zázrak. Stotník bol nadšený! Nadšený bol istotne aj sluha. Pán Ježiš vyriešil stotníkov problém 
podľa jeho viery. 
 Spomeň si, čo povedal Pán Ježiš o tomto stotníkovi: „Takúto vieru som nenašiel ani v 
Izraeli.“ 
 
Flashcard 4-7 
 ÚP Budeš aj ty dôverovať Pánovi Ježišovi, že vyrieši tvoj problém s hriechom? Nie je tu 
nikto iný, za kým by si mohol ísť. Popros dnes Pána Ježiša, aby ti odpustil tvoje hriechy. Môžeš sa 
modliť jednoduchú modlitbu, ako je napríklad táto: „Drahý Pane Ježišu, verím, že si zomrel na kríži  
a vzal si na seba trest za moje hriechy. Verím, že si vstal z mŕtvych a že máš moc odpustiť mi moje 
hriechy. Prosím, odpusť mi.“ Ak to urobíš a budeš to myslieť úprimne, Pán Ježiš ti sľubuje, že ti 
odpustí hriechy. Pamätaj, čo hovorí Božie slovo: „Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude 
zachránený.“ (Skutky 2, 21b) 
 (Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša. Postupujte podľa krokov v prílohe „Ako viesť dieťa ku 
Kristovi“.) 
 (Ak máte na stretnutí spasené deti, môžete túto myšlienku rozvinúť ďalej.) 
 ÚP Ak ti už Pán Ježiš odpustil tvoje hriechy, povedz Mu o svojich problémoch. Trápi ťa 
niečo? Musíš ísť k zubárovi alebo k inému lekárovi? Máš v škole písomku? Musí tvoj ocko 
pracovať v zahraničí a preto býva málo doma? Ak si prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, 
povedz Mu o týchto veciach, ktoré ťa trápia. Môže ti pomôcť. On jediný to môže urobiť. Budeš ako 
ten stotník? On veril, že Pán Ježiš môže vyriešiť jeho problém. To isté môže urobiť aj  pre teba. 
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Kvíz 
 
Krok obra 
 
Pomôcky:  
 Dva kamene (alebo iné predmety). 
 
Postup:  
 Rozdeľte deti do dvoch skupín podľa výšky, aby bola súťaž spravodlivá (v každej skupine 
budú rovnomerne rozdelené vyššie aj nižšie deti). Položte dva kamene na štart tak, aby každá 
skupina začínala pri jednom kameni. Pýtajte sa striedavo otázky oboch skupín. Za každú správnu 
odpoveď môže vybrané dieťa zo skupiny urobiť jeden „obrí“ krok vpred. (Ak máte obmedzený 
priestor, použite namiesto krokov šľapaje nôh.) 
 Kameň posuňte na miesto, kam dosiahla špička dieťaťa. Kameň sa tak stáva štartom pre 
nasledujúci krok iného dieťaťa zo skupiny, ak skupina správne odpovie na otázku. Vyhráva 
skupina, ktorá príde do cieľa prvá. 
 
Otázky na zopakovanie: 
 

1. Aký problém mal stotník ? (Jeho sluha bol veľmi chorý.) 
2. Aký človek bol tento stotník? (Bol obľúbený, dobrý a bál sa Pána Boha.) 
3. Prečo poslal starších k Pánovi Ježišovi? (Pretože veril, že Pán Ježiš môže uzdraviť jeho 

sluhu.) 
4. Ako sa môžeš ty zhovárať s Pánom Bohom a ako On hovorí dnes k tebe? (Pán Boh hovorí 

ku mne, keď si čítam Jeho slovo a môžem sa s Ním rozprávať, keď sa modlím.) 
5. Prečo sa všetci ľudia narodili s problémom hriechu? (Keď Adam a Eva zhrešili proti Bohu, 

hriech prišiel na svet.) 
6. Čo povedal stotník Pánovi Ježišovi? („ Nechoď pod moju strechu. Ja sám mám sluhov a keď 

im poviem: Choď, alebo Príď, poslúchnu ma.“) 
7. Čomu veril stotník, že Pán Ježiš môže urobiť? (Veril, že Pán Ježiš môže prikázať chorobe, 

aby odišla.) 
8. Čo povedal Pán Ježiš o viere tohto muža? (Povedal, že jeho viera je veľká a že takú vieru 

nenašiel v Izraeli.) 
9. Čo môže Pán Ježiš urobiť pre teba, keď prídeš k Nemu so svojím problémom hriechu? (Má 

moc odpustiť mi moje hriechy a urobiť ma čistým pred Bohom.) 
10. Čo si sa dozvedel v Skutkoch 4, 12 o Pánovi Ježišovi? („A nieto spasenia v nikom inom, 

lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ 
Skutky 4, 12) 

 
 

Doplnková aktivita 
 
Môcť urobiť 
 Vyzvite deti, aby sa pokúsili vymenovať veci, ktoré Pán Boh dokáže urobiť (napr. rast 
kvetov, uzdravenie choroby, zabezpečenie našich potrieb). Zahrňte do diskusie výnimočné veci, 
ktoré Pán Boh urobil (napr. stvorenie sveta, zmenenie nepriateľa na priateľa, dodanie odvahy v 
zúfalej situácii, pomoc iným, aby prijali Krista...). 
 Túto aktivitu ukončite tichou modlitbou a povzbuďte deti, aby prosili Pána Boha o pomoc v 
ťažkých situáciách, v ktorých sa možno nachádzajú. 
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Doplnková aktivita pre predškolákov 
 

Počítaj spôsoby 
 
Pomôcky:  
 Fixka a papier. 
Postup: 
 Na ľavú polovicu papiera nakreslite symboly, ktoré vyjadrujú rôzne spôsoby, ako si ľudia 
myslia, že sa môžu dostať do neba – symbol eura (dávať peniaze), usmievavá tvár (byť milý), 
kostol (chodiť do kostola), tvár so zavretými očami (modliť sa), slová „mama“ a „otec“ (kresťanskí 
rodičia). Potom spoločne hovorte o každom z týchto symbolov. Nakoniec ich deti môžu spočítať. 
 Na druhú polovicu papiera nakreslite kríž a požiadajte deti, aby vám povedali, aká je jediná 
skutočná cesta, ktorou sa môžu dostať do neba. Vysvetlite im evanjelium. 
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5. lekcia  
 

 Milosrdný Samaritán 
 
Texty pre učiteľa:  Lukáš 10, 25 – 37 
 
Ústredná pravda:   Dobré skutky ti nezaručia večný život. 
 
Aplikácie:  
Nespasené deti:  Popros Pána Ježiša, aby ti dal večný život. 
Spasené deti:   Buď k iným láskavý. 
 
Poznámka pre učiteľa: 
 Zatiaľ čo lekcia o Samaritánke zdôrazňuje, že večný život je dar od Boha, táto lekcia deti 
učí, že nie sú dosť dobré na to, aby mohli ísť do neba. Božie zákony sú správne, ale my ich 
nedokážeme dodržiavať. Avšak keď prijmeme večný život od Pána Boha, On nám pomáha byť 
láskavými k druhým ľuďom. 
 
Verš na zapamätanie: Opakovanie verša Rímskym 6, 23. 
 
Názorné pomôcky:  
- flashcardy: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 a 5-7, 
- nápis:  POPROS PÁNA JEŽIŠA, ABY TI DAL VEČNÝ ŽIVOT (ústredná pravda). 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod: Aký je rozdiel medzi darom a odmenou? 
Sled udalostí: 

1. Človek: „Čo mám robiť, aby som zdedil večný život?“ 
2. Pán Ježiš: „Čo čítaš v zákone?“               
 Božie zákony nám ukazujú, že Boh je svätý. 
3. Muža prepadnú zlodeji. 
4. Kňaz a levíta prechádzajú okolo dobitého muža.             
 Pre hriech nedokážeš byť láskavý. 
5. Samaritán pomáha mužovi.     
 Pán Ježiš je k nám láskavý a zomrel za všetky zlé veci, ktoré som urobil. 

Vyvrcholenie: 
 „Ktorý z týchto troch ľudí bol jeho blížnym?“ 
Záver: 
 „Rob to isté!“ 
 Byť dobrým nestačí na to, aby si získal večný život! 
 
 
Vysvetlenie evanjelia: 
 
 Poproste deti, aby prišli a podržali názorné pomôcky. Nech každý z nich vysvetlí svoju časť 
posolstva. 
  
 Zlatý kruh: Pán Boh je Stvoriteľ  – stvoril aj teba. 
   Pán Boh je svätý – vo všetkom dokonalý. 
   Pán Boh ťa miluje. 
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   Biblia hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet...“ (Ján 3, 16) 
 
 Tmavé srdce: Hriech znamená, že sa rozhodneš ísť svojou vlastnou cestou namiesto toho, 
   aby si kráčal Božou cestou.  
   Ty a ja sme sa narodili ako hriešnici. 
   Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23) 
   Hrešíme, keď... (uveďte príklady). 
   Boží trest za hriech je smrť – večné oddelenie od Pána Boha. 
 
 Červený kríž: Pán Ježiš je Boží Syn. 
   Pán Ježiš žil dokonalým životom na zemi. 
   Pán Ježiš trpel a zomrel na kríži, aby zobral na seba trest za tvoje   
   hriechy. 
   Biblia hovorí: „Krv Ježiša Krista, Jeho Syna, očisťuje nás od každého  
   hriechu.“ (1. Jána 1, 7) 
   Pán Ježiš zomrel a znovu vstal z mŕtvych. 
   Teraz žije v nebi. 
 
 Čisté srdce: Musíš si priznať, že si hriešnik. 
   Musíš veriť, že Pán Ježiš zomrel za teba na kríži. 
   Musíš sa Mu dovoliť, aby sa stal tvojím Spasiteľom. 
   Biblia hovorí: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený...“ (Skutky 16, 31) 
 
 

Lekcia 
 

 Aký je rozdiel medzi darom a odmenou? (Vychádzajte z Rímskym 6, 23. Vyzvite deti, aby 
odpovedali.)  
 Áno, odmenu si musíš zaslúžiť. Dar iba prijmeš. Nemusíš zaň zaplatiť, nemusíš urobiť nič 
výnimočné, aby si ho dostal. Niektorí ľudia si myslia, že si môžu zaslúžiť večný život tým, že budú 
robiť veľa dobrých vecí. Mýlia sa. Myslím si, že túto chybu robil aj človek v našom dnešnom 
biblickom príbehu. 
 (Otvorte si Bibliu tam, kde sa je zaznamenaný príbeh, aby deti videli, že táto lekcia 
pochádza z Božieho slova. Počas lekcie čítajte priamo z Biblie a citujte Písmo.) 
 
Flashcard 5-1 
 Jedného dňa prišiel za Pánom Ježišom človek, ktorý veľmi dobre poznal Bibliu. Bol to 
„expert na zákon“ – zákonník. (Prvých päť kníh Biblie niekedy voláme „Zákon“. Hovoria o Božích 
prikázaniach.) 
 Opýtal sa Pána Ježiša: „Učiteľu, čo mám robiť, aby som zdedil večný život?“ 
 (Zákonníci boli experti vo vyučovaní Mojžišovho zákona. Ako zdediť večný život bola jedna z 
častých náboženských debát v tom období.) 
 Všimni si, že tento muž si bol istý tým, že musí niečo urobiť. Veľa ľudí verí, že ak budú 
robiť dobré skutky, po smrti pôjdu do neba. Ale je to naozaj tak? 
 Pán Ježiš vedel, že muž myslí na zákon, a preto sa ho opýtal: „Čo je napísané v zákone? Čo 
tam čítaš?“ 
 (Pán Ježiš uznával autoritu Starého zákona ako zjavenia od Boha. Jeho otázka týkajúca sa 
zákona poukazovala na Starý zákon.) 
 
Flashcard 5-2 
 (Dieťa prečíta z Biblie Lukáš 10, 27.) 
 „On odpovedajúc, odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z 
celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ 
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 Naozaj sa o tomto hovorí v Starom zákone? 
 (Vzhľadom k veku detí prečítajte 5. Mojžišovu 6, 5 a 4. Mojžišovu 19, 18.) 
 Áno, muž mal pravdu. (Odpoveď je kombináciou 5. Mojžišovej 6, 5 a 4. Mojžišovej 19, 18. 
Túto istú odpoveď dal Pán Ježiš inému zákonníkovi pri inej príležitosti zaznamenanej v Matúš 22, 
34 – 40). 
 Pán Ježiš súhlasil: „Odpovedal si správne.“ 
 ÚP Prečo dal Pán Boh ľuďom zákon? Stvoril teba i mňa, miluje nás a vie, čo je pre nás 
najlepšie. Pán Boh nám dal zákon (ten zahŕňa aj Desať Božích prikázaní), aby nám ukázal, že On je 
svätý a my sa Mu máme podobať. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme byť dobrí, nedokážeme 
to vždy splniť. Pán Boh nemôže zmeniť svoje zákony len preto, lebo sa nám zdajú byť príliš ťažké. 
Pán Boh nám pomôže žiť pre Neho a robiť to, čo sa Mu páči. Pán Ježiš vedel, že tento človek 
nedokáže dodržiavať Boží zákon. 
 „Odpovedal som správne,“ možno si pomyslel muž z biblického príbehu. „Som taký úžasný, 
som odborníkom na zákon.“ 
 Ale Pán Ježiš neskončil. „To čiň a budeš žiť!“ 
 Muž si uvedomil, že je to ťažké, a chcel sa ospravedlniť. Preto sa opýtal: „A kto mi je 
blížny?“ 
 
Flashcard 5-3 
 Pán Ježiš mu začal rozprávať príbeh.  
 Jeden človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha. Cesta bola dlhá, s mnohými zákrutami. Bola 
nebezpečná a muž cestoval sám. Možno počul historky o zlodejoch a možno sa aj bál. (Deti ukážu 
na mape Jeruzalem a Jericho. Táto aktivita poskytne deťom obraz o tom, kde sa príbeh odohrával.) 
 Zrazu z kríkov vyskočili zlodeji. Muža zbili, okradli ho a utiekli preč. Zobrali mu všetky 
peniaze a šaty. Nechali ho polomŕtveho ležať na ceste.  
 Po nejakom čase prechádzal týmto miestom kňaz. Možno sa išiel modliť do chrámu. Bol to 
muž, ktorý dobre poznal Boží zákon. Určite vo svojom živote urobil veľa dobrých skutkov. Možno 
si bol istý, že Pán Boh ho vezme do neba. Ale vieš čo? Nezastavil sa pri zranenom nešťastníkovi. 
Prešiel okolo neho na druhú stranu cesty. Nevieme, prečo to urobil. Možno sa ponáhľal. Možno si 
myslel: „Aj tak ma nikto nevidí.“ 
 (Niekoľko detí môže zahrať časť príbehu, kde traja pocestní postupne prechádzajú okolo 
zraneného človeka.) 
 Potom prechádzal okolo zraneného muža levíta. Tiež pracoval a slúžil v chráme. Určite 
pomôže tomuto chudákovi. Poznal zákon, ktorý hovorí: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ 
No levíta muža rýchlo obišiel a ponáhľal sa preč. 
 (Zákon vyžadoval od Židov, aby sa nielen zastavili a pomohli ľuďom, ale mali dokonca 
pomáhať i zvieratám svojich priateľov, ktoré sa dostali do ťažkostí.) 
 (Opýtajte sa detí, prečo si myslia, že levíta a kňaz odmietli pomôcť zranenému človeku. 
Možno sa báli, že by ich zlodeji tiež okradli, zbili a mohli by aj zomrieť. Môžete poznamenať, že 
obaja náboženskí vodcovia vedeli, že keby sa dotkli zraneného a krvácajúceho človeka, stali by sa 
nečistými, a preto by nemohli ísť do chrámu uctievať Boha. Možno bolo pre nich dôležitejšie, aby 
ich videli, ako vedú uctievanie, než aby sa zastavili a pomohli človeku v núdzi.) 
 Často si myslíme, že máme dobré dôvody na to, aby sme sa nezastavili a niekomu odopreli 
pomoc. Napríklad: „Idem na Klub Dobrej zvesti alebo do besiedky a musím prísť včas.“ Alebo: 
„Musím sa učiť na písomku a keby som sa zastavil a niekomu pomáhal, zdržal by som sa a nemal 
by som čas na učenie. 
 ÚP Ty ani ja nedokážeme byť vždy dobrí a láskaví k iným ľuďom. Boží zákon hovorí: 
„Miluj svojho blížneho.“ Mal by si milovať svoju sestru i svojho spolužiaka v škole. No niekedy si 
sebecký. „Prečo by mala mať ona väčšie jablko ako ja?“ „Nechcem sa s ním deliť o hračky!“ 
„Chcem hrať futbal, a nie sa starať o svojho brata!“ Nedokážeš byť láskavý, lebo si sa narodil s 
hriechom v srdci. Biblia hovorí: „Nieto spravodlivého ani jedného.“ (Rímskym 3, 10) Predstav si, 
že si láskavý po celý deň a iba raz sa správaš sebecky. Svojím chovaním si porušil Boží zákon. 
Pretože Pán Boh je dokonalý, žiadna zlá vec sa nemôže dostať do neba. Ty ani ja nedokážeme byť 
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dosť dobrí, aby sme si zaslúžili nebo. Odborníci na zákon, kňaz a levíta v našom príbehu neboli 
dosť dobrí a láskaví. 
 
Flashcard 5-4 
 Pán Ježiš pokračoval v rozprávaní. 
 Zrazu po ceste prichádzal  Samaritán. Pamätáte si, čo sme sa dozvedeli o Samaritánoch? 
(Deti odpovedajú.) 
 Áno, máte pravdu. Boli to ľudia, ktorých Židia nenávideli. Ale tomuto Samaritánovi to 
nevadilo. Zbadal zraneného človeka a prišlo mu ho ľúto. Podišiel k nemu a obviazal mu rany. 
Dokonca nalial olej a víno do rán, aby sa lepšie zahojili. Potom ho vyložil na svojho somárika a 
zobral ho do hostinca, kde si mohol odpočinúť a zotaviť sa. 
 Na ďalší deň dal Samaritán majiteľovi hostinca nejaké peniaze a povedal mu: „Opatruj ho a 
ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim.“  Och, aký láskavý bol tento Samaritán!  
 ÚP Tento dobrý Samaritán nám pripomína Pána Ježiša. No Pán Ježiš bol úplne dokonalý v 
tom, ako premýšľal, čo hovoril a robil počas svojho života na zemi. On je Boží Syn. Ty a ja sme 
veľakrát porušili Boží dokonalý plán. Zaslúžime si, aby sme boli za svoje hriechy potrestaní. Ale 
Pán Ježiš bol potrestaný namiesto nás, keď zomrel na kríži. Pretože nás veľmi miluje, chce nás 
očistiť od hriechov a dať nám večný život. Ak si už prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, On ťa 
vedie, posilňuje a požehnáva. Ak si Ho ešte neprijal, popros Ho, aby ti dal večný život. Biblia 
hovorí: „Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“ (Rímskym 6, 23b) 
 (Ukážte nápis s ústrednou pravdou: DOBRÉ SKUTKY TI NEZARUČIA VEČNÝ ŽIVOT.) 
 ÚP Raz jeden malý chlapec rozbil otcove hodinky. Veľmi sa bál trestu. Ale jeho starší brat 
zobral vinu na seba a povedal otcovi: „Ja som to urobil.“ Otec mu dal za trest domáce väzenie a 
malý chlapec mohol beztrestne pobehovať po vonku. Podobne to bolo s Pánom Ježišom. Pán Boh 
Ho potrestal namiesto nás. Ak uveríš, že Pán Ježiš zomrel namiesto teba, a poprosíš Ho, aby ti 
odpustil hriechy, dá ti večný život. Ak si nie si istý, čo máš robiť, prosím, príď za mnou po 
skončení klubu. Rád sa budem s tebou rozprávať a ukážem ti z Biblie, ako ti Pán Ježiš môže 
odpustiť hriechy. 
 (Ak máte na stretnutí spasené deti, môžete pokračovať vo vyučovaní rozobratím prípadu, 
ktorý je uvedený za lekciou.) 
 
Flashcard 5-5 
 Zákonník počúval. Pán Ježiš chcel vedieť, či porozumel príbehu. Opýtal sa ho: „Ktorý z 
tých troch pocestných bol blížny zranenému mužovi?“ (Deti hovoria, čo si myslia a čo odpovedal 
zákonník a prečo. Diskusie napomáhajú deťom zapamätať si vyučované pravdy.) 
 „Ten, čo mu pomohol,“ odpovedal zákonník. Pán Ježiš mu povedal: „Choď a rob podobne!“ 
 ÚP Samozrejme, že zákonník nedokázal poslúchnuť príkaz Pána Ježiša bez Jeho pomoci. 
Ani my nedokážeme konať dobro bez Božej pomoci. 
 
Flashcard 5-6 
 ÚP Možno už veríš, že Pán Ježiš zomrel namiesto teba. Vieš, že tvoje hriechy sú odpustené 
a jedného dňa pôjdeš do neba. Znamená to, že teraz môžeš robiť to, čo sa ti páči? Nie! Musíš sa 
snažiť napodobňovať Pána Ježiša a byť láskavý k iným. On ti dá silu tak žiť. Môžeš niekomu 
pomôcť odniesť tašku, môžeš pomôcť mame v kuchyni alebo otcovi umyť auto. Popros Pána Boha, 
aby ti ukázal, čo dobré môžeš urobiť a potom Ho popros o pomoc. Dobré skutky nerobíš preto, aby 
ti Pán Ježiš odpustil hriechy, ale preto, že už ti bolo odpustené.  
 
Flashcard 5-7 
 ÚP Ak si ešte neuveril, že Pán Ježiš zomrel namiesto teba a neprijal si večný život, ktorý ti 
ponúka ako dar, môžeš tak urobiť dnes. Uvedomuješ si, že nie si dosť dobrý na to, aby si si zaslúžil 
tento dar, ktorý Boh ponúka? Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíš, stále budeš robiť zlé veci. Ale 
Pán Ježiš je dobrý. On išiel na kríž namiesto teba.  
 (Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša podľa krokov v prílohe „Ako viesť dieťa ku Kristovi“.) 
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 ÚP Príď a pomodli sa: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si zomrel na kríži a vzal si na seba trest 
za všetky zlé veci, ktoré som urobil. Spravil si to, aby som mohol získať večný život. Prosím, 
odpusti mi moje hriechy a daj mi večný život.“ 
 Pán Ježiš ti chce odpustiť a dať ti večný život. Pomôže ti byť láskavým k druhým ľuďom. 
 
 
Kv íz 

 
Karti čky 
 
Pomôcky:  
 Tri kartičky z výkresu a jedna náplasť na rany (leukoplast). 
 
Postup: 
 Deti rozdeľte do dvoch skupín. Jednu z kartičiek označte zo zadnej strany náplasťou na 
rany. Kartičky držte v rukách tak, aby deti videli iba ich prednú stranu. Keď dieťa správne odpovie, 
vyberie si kartičku z vašej ruky. Ak je na zadnej strane kartičky náplasť, skupina získava bod. 
Potom kartičky zamiešajte a pripravte na ďalšiu otázku. 
 Keď deti zodpovedajú všetky otázky, spočítajte body, aby ste zistili, koľko „náplastí“ 
získala skupina pre zraneného muža z príbehu. 
 
Otázky na zopakovanie: 

 
1. Čo sa opýtal zákonník Pána Ježiša? (Čo mám robiť, aby som zdedil večný život?) 
2. Aké sú najdôležitejšie zákony v Božom slove? (Miluj Pán Boha celým srdcom, dušou, 

mysľou a silou. A miluj svojho blížneho ako seba samého.) 
3. Prečo nám dal Pán Boh svoj zákon? (Aby nám ukázal, že je svätý a že aj my sa Mu máme 

podobať.) 
4. Kto dokáže dokonale dodržiavať Boží zákon (bez chýb)? (Nikto, okrem Pána Ježiša.) 
5. Prečo si myslíš, že kňaz a levíta nemohli byť dobrí? (Pretože boli tiež hriešnikmi.) 
6. Prečo nemôžeš byť spasený konaním dobrých skutkov? (Pretože nedokážeme byť dosť 

dobrí. Stačí, že porušíme jedenkrát Boží zákon, a je to, ako keby sme porušili celý zákon.) 
7. Ako nám Samaritán pripomína Pána Ježiša? (Samaritán bol láskavý k druhému človeku. 

Pomohol tomu, kto to potreboval – Pán Ježiš robil vždy to, čo bolo dobré.) 
8. Ak miluješ Pána Ježiša, ako by si sa mal správať k iným? (Mal by som k nim byť láskavý a 

pomáhať im.) 
9. Ako môžeš získať večný život a byť láskavý k iným podobne ako Ježiš? (Ak uverím, že Pán 

Ježiš zomrel namiesto mňa a poprosím Ho, aby mi odpustil moje hriechy.) 
10. Dobré skutky ti nezaručia večný život. Verš Rímskym 6, 23 nám hovorí, ako môžeme získať 

večný život. Vieš tento verš? („ Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je 
večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“) 

 
 
Prípadová štúdia 

 
 (Prečítajte deťom nasledovný príbeh a potom dovoľte deťom odpovedať na otázky. Ak sú 
dosť veľké, môžu pracovať v skupinách. V každej skupine môže byť jeden pomocník. Po skončení 
diskusie si deti môžu danú situáciu zahrať.)  
 Peter bol malý chlapec, ktorý sa zranil pri autonehode. Niekoľko týždňov musel chodiť o 
barlách. 
 Jedného dňa vchádzal s knihami do školskej brány. Ale nedokázal držať aj barly, aj knihy, a 
tak mu knihy spadli na zem. Za ním vchádzali do školy ďalší spolužiaci. 
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 Ferko povedal: „Prepáč, nemôžem ti pomôcť,“ a utekal na ihrisko. 
 Jurko iba prešiel okolo a nič Petrovi nepovedal.  
 Potom k nemu pribehol Marko. Jeho rodina sa sem nedávno prisťahovala zo zahraničia. 
Marko poprosil Pána Ježiša, aby mu odpustil jeho hriechy, získal už večný život a teraz sa chcel 
páčiť Pánovi Ježišovi. Keď zbadal Petra, ako sa trápi s knihami, pomyslel si: „Pomôžem Peťovi, aj 
keď ho dobre nepoznám.“ 
 V okamihu bol pri Petrovi, pozbieral knihy zo zeme a išiel s ním do triedy. 

1. V čom sa Peter podobal zranenému mužovi z našej biblickej lekcie? 
2. Ktorých ľudí z biblického príbehu nám pripomínajú Ferko a Jurko? 
3. Marko bol v dvoch veciach podobný Samaritánovi. V akých? 
4. Prečo pomohol Marko Petrovi? 
5. Získal Marko večný život preto, že bol láskavý k inému človekovi, alebo bol láskavý preto, 

že už prijal večný život ako dar? 
 
 
Doplnková aktivita 

 
Pomáhajte iným! 
 Povzbuďte deti, aby si na nasledujúci klub priniesli hračky alebo knižky, ktoré chcú 
niekomu darovať. Môžete ísť s nimi a darovať tieto malé darčeky miestnej nemocnici alebo nejakej 
rodine v núdzi. 
 
Poznanie a konanie 
 Prečítajte si s deťmi Ján 13, 17. Požiadajte ich, aby povedali, čo sa tento týždeň naučili. O 
každej situácii potom hovorte. Povzbuďte deti, aby aplikovali biblické pravdy do svojich životov. 
Môžete pri tom použiť nápis s ústrednou pravdou: DOBRÉ SKUTKY TI NEZARUČIA VEČNÝ 
ŽIVOT. 
 Stretnutie ukončite najdôležitejšou vecou, ktorú sa dozvedeli tento týždeň –  evanjeliom. 
 
 
Doplnková aktivity pre predškolákov 

 
Božia láska je viditeľná 
 Vymenujte niekoľko vecí, ktorými deti môžu preukázať Božiu lásku voči iným. Spomeňte aj 
neláskavé konanie. Povzbuďte predškolákov, aby sa postavili vždy, keď hovoríte o láskavom 
konaní, a aby si sadli vtedy, keď spomínate neláskavé správanie.  
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Príloha 
 

Ako viesť dieťa ku Kristovi 
 

Osobný rozhovor 
 
 

Uistite sa, že dieťa rozumie týmto otázkam o: 
 
• Bohu 
Kto je Boh? 
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez Bibliu. Boh je svätý a čistý. Miluje nás. 
 
• Hriechu 
Čo je to hriech? 
Hriech je neposlúchanie Božích prikázaní. Hriech je proti Bohu.  
Hovorte o konkrétnych hriechoch. 
Dieťa je hriešne prirodzenosťou aj skutkami. (Hrešíme, pretože sme hriešnici.) 
Hriech musí byť potrestaný. 
 
• Spasiteľovi 
Kto jediný môže zobrať naše hriechy? 
Boh Syn zomrel na kríži za hriešnikov. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je Pánom všetkého. 
 
Vysvetlite, ako môžem byť spasený: 
Vysvetlite, čo chce od nás Pán, aby sme urobili a čo urobí On. 
Použite biblické verše (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 13). 
Čo chce Pán Boh, aby sme urobili? 
Čo urobí Boh? 
Upozornite na ťažkosti. 
Opýtajte sa: „Chceš dôverovať Kristovi alebo by si radšej počkal?“ 
Povzbuďte dieťa, aby sa modlilo nahlas (ak je pripravené). 
 
Hovorte o istote spasenia 
Vráťte sa k veršu, ktorý ste čítali. 
Rozprávajte o zmenenom živote. 
Povedz mu o istote spasenia, ktorú môže mať každý, kto úprimne dôveruje Kristovi.  
 
Poraďte dieťaťu o kresťanskom živote (aj neskôr) 
Čítaj a poslúchaj Bibliu. 
Rozprávaj sa s Bohom, so svojím nebeským Otcom. 
Povedz iným o tom, čo pre teba Pán vykonal. 
Popros Boha o odpustenie, keď zhrešíš. 
Stretávaj sa s inými kresťanmi. 
Pamätaj na Pánove zasľúbenia: „Neopustím ťa, ani nezanechám.“ (Židom 13, 5) 
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Príloha 
Doplnková aktivita k 2. lekcii  
 

 
CHCEM POSLÚCHAŤ  BOHA 

 
Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, napíš niekoľko vecí, ktoré chceš 

urobiť tento týždeň, aby si Pánovi Ježišovi ukázal, že Ho miluješ. 
 

Tento týždeň chcem  
ukázať svoju lásku 
k Pánovi Ježišovi tak, že: 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
 
 
 

CHCEM POSLÚCHAŤ  BOHA 
 

Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, napíš niekoľko vecí, ktoré chceš 
urobiť tento týždeň, aby si Pánovi Ježišovi ukázal, že Ho miluješ. 

 
Tento týždeň chcem  
ukázať svoju lásku 
k Pánovi Ježišovi tak, že: 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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