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Úvod 

Kresťanstvo je jedinečné, pretože ponúka mužom a ženám, chlapcom a dievčatám možnosť 
osobného vzťahu s Božím Synom. Potrebujeme učiť deti o Božom Slove. Potrebujú sa učiť fakty 
evanjelia. Ale náš konečný cieľ je, aby spoznali Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Tieto 
jednoduché evanjelizačné lekcie sú o Ňom a zameriavajú sa na Jeho veľké „Ja som“. 
 
Používanie flashcardu 

Pri prispôsobovaní lekcií pre Európu bolo nevyhnutné zmeniť poradie niektorých 
používaných obrázkov. Učiteľovi môže pomôcť, ak si na obrázok, ktorý je použitý mimo poradia, 
nalepí malú značku. Uľahčí mu to hľadanie. Pred učením lekcie si predovšetkým nacvič otáčanie 
stránok. 
 
Verše na zapamätanie 

Každá lekcia obsahuje odporúčaný verš na zapamätanie. Ak učíš lekcie počas piatich po 
sebe nasledujúcich dňoch, je najlepšie zamerať sa na dva alebo tri vybrané verše. 
 
Buď k dispozícií 

Deti potrebujú vedieť, že učiteľ je pripravený poskytnúť im duchovnú pomoc. Potrebujú 
vedieť, kde a kedy s ním môžu hovoriť o svojich otázkach. Túto informáciu väčšinou obsahujú 
materiály k lekciám, ale ak nie, učiteľ by ju mal poskytnúť počas programu. 

 



 3 

PRVÁ LEKCIA 
Dobrý pastier 

 
 
Písmo: Lukáš 15, 1 - 7; Ján 10, 1 - 10;  
 Matúš 18, 11 - 14 
 
Zvláštny dôraz:  Ježiš Kristus, Boží pastier, miluje stratených. 
 
Verš na zapamätanie:  Ján 10, 11: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ 
 
Pomôcky: 

Priprav si dve tabuľky, ktoré použiješ na konci lekcie. Jednu s nápisom „Stratený“ na jednej 
strane a „V nebezpečenstve“ na opačnej strane. Druhá bude mať nápis „Nájdený“ na jednej strane 
a „Zachránený“ na druhej strane. 
 
Flashcard 1-1 

„To je hrozné! Ako sa môže rozprávať s takými ľuďmi!“ Vari nevie, čo sú to za ľudia! Ja by 
som sa s takými nikdy nerozprával!“ „Pch!... ľudia, ktorí Ho nasledujú, nie sú takí dobrí, ako my - 
sú to hriešnici!“ 

Takto hovorili náboženskí vodcovia, keď videli Ježiša tráviť čas s ľuďmi, ktorých 
nepovažovali za dobrých. Títo náboženskí vodcovia si mysleli, že sú lepší ako väčšina ľudí. Strávili 
mnoho času dodržiavaním všelijakých pravidiel, ktoré si vymysleli. Na ostatných pozerali zvrchu a 
dokonca ďakovali Bohu za to, že sú lepší ako väčšina ľudí. 

Ježiš Kristus bol vždy dobrý. Nie ako vtedajší náboženskí vodcovia. Staral sa však o ľudí, 
ktorí spoznali, že nie sú dobrí. Dokonca sa priatelil s colníkmi, ktorí vyberali peniaze pre 
nenávidenú rímsku vládu. 

Pán Ježiš vedel, čo si náboženskí vodcovia myslia. Porozprával im preto jeden príbeh. Je to 
príbeh aj pre teba. 
 
Flashcard 1-2 

Jeden pastier mal sto oviec. Bol to dobrý pastier a každú ovcu poznal po mene. Ovce pásaval 
na zelených lúkach a keď boli smädné, privádzal ich k malému potoku. Čriedu chránil pred dravou 
zverou a keď sa niektorá ovečka zranila, vždy sa o ňu postaral. 

V čriede však bola jedna ovca, ktorá túžila po dobrodružstve. Asi bola zvedavá na miesta, na 
ktoré pastier čriedu nikdy nezobral. Jedného dňa, keď sa pastier nepozeral, ovca sa vytratila. Za 
skalami a pod kríkmi mohla zrazu sama spoznávať nové veci. Chvíľu ju to bavilo ísť svojou 
vlastnou cestou, ale onedlho sa chcela vrátiť späť k čriede. Bolo to tadiaľ alebo tadiaľ? Pobehovala 
sem aj tam, ale nikde nepočula hlas pastiera, nevidela svoju čriedu. Stratila sa! Išla svojou vlastnou 
cestou a bola skutočne stratená. 
 
Flashcard 1-9 

Viete o tom, že v Božej knihe, Biblii, čítame, že sme všetci ako ovce? Počúvajte, čo hovorí 
Biblia: „My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou.“ (Izaiáš 53, 6). Chvíľu 
o tom premýšľaj. Tvoja mama príde do obývačky a povie: „Prosím ťa, vypni ten televízor a choď 
spať.“ Poslúchnuť ju znamená ísť Božou cestou, pretože Pán Boh prikazuje: „Deti, poslúchajte 
svojich rodičov.“ Ty však nevypneš televízor a nejdeš do postele. Ktorou cestou ideš? Áno, ideš 
svojou cestou! Božia cesta je stále hovoriť pravdu, ale ty si klamal. Božia cesta je tešiť sa s inými, 
keď dostanú novú hračku alebo oblečenie, ale ty závidíš. Áno, všetci „sme chodili vlastnou cestou“. 
Každý z nás je ako tá ovca z nášho príbehu. 
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Flashcard 1-3 
Bude chýbať pastierovi? 
V ten večer, keď vchádzali ovce do košiara, pastier ich počítal. „90-91-92-93-94-95-96-97-

98-99.“ To je zvláštne, povedal si. Vari som sa pomýlil? Ale naozaj tam bolo iba 99 oviec. Jedna 
chýbala! Pastier vedel, ktorá to je, aj ako sa volá. My sme ju ešte nepomenovali. Mohli by sme pre 
túto stratenú ovečku vybrať meno. (Dovoľ deťom, aby jej vybrali meno a potom ho používaj počas 
lekcie.) 

Stmievalo sa a pastier bol po rušnom dni unavený. Vedel však, čo musí urobiť. „Pôjdem a 
budem tú malú hľadať!“ rozhodol sa. Veľmi sa o ovečku bál, lebo vonku bola tma, skalné útesy a 
divá zver. Možno sa triasol, keď pomyslel na nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzala jeho ovečka. 

Vieš, že aj ty si v nebezpečenstve, keď ideš svojou vlastnou cestou? Nie je to 
nebezpečenstvo tŕňov alebo divej zveri. Je to niečo ešte horšie. Stratil si sa Bohu, lebo si išiel 
svojou cestou. Znamená to, že si vzdialený od Boha a sám Ho nemôžeš nájsť. Si navždy pre Neho 
stratený. Keď zomrieš, nebudeš s Ním žiť v Nebi. Namiesto toho budeš musieť byť potrestaný za 
to, že si išiel vlastnou cestou. Boh však chce, aby si vedel, že si v nebezpečenstve - tak, ako bola aj 
stratená ovečka. 
 
Flashcard 1-4 

Pastier opustil svojich deväťdesiatdeväť oviec a ponáhľal sa hľadať... (Doplň meno ovečky.) 
Čo si myslíte, čo urobil? (Nechaj reagovať deti.) Áno, volal ovečkine meno. Šplhal sa na skaly, 
liezol do roklín. Preskúmal všetky nebezpečné miesta. Čím ďalej, tým viac bol unavený. 
Poškriabali ho aj tŕne. Žiadne ťažkosti však neboli príliš veľké, pretože tú malú ovečku miloval. 
 
Flashcard 1-7 

Je Niekto, kto sa veľmi bojí o chlapcov a dievčatá, mužov a ženy, ktorí sa pobrali svojou 
cestou a sú ďaleko od Boha. Musel prekonať mnoho ťažkostí a trpel oveľa viac ako náš pastier. Je 
to Ježiš Kristus, jediný Boží Syn. Opustil Nebo, kde bol od počiatku a prišiel na Zem. Vždy išiel 
Božou cestou, a išiel ňou rád. Na zemi žil 33 rokov a život pre Neho nebol ľahký. Potom dal sám 
seba, aby zomrel. Bol pribitý na kríž a to bolo samo o sebe veľmi bolestivé. Keď visel na kríži, 
zobral na seba Boží trest za hriech. To bolo pre Neho najťažšie. Vedel však, že to je jediný spôsob, 
ako priviesť stratených ľudí naspäť k Bohu. Božia kniha, Biblia, hovorí: „Hospodin spôsobil, aby 
ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ (Izaiáš 53, 6). Pán Ježiš sám povedal: „Ja som dobrý pastier. 
Dobrý pastier život kladie za ovce.“ (Ján 10, 11). Ako veľmi sa staral o stratených ľudí! Bol 
ochotný trpieť a zomrieť. Neostal však mŕtvy. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Môže byť aj tvojím 
Božím Pastierom. Spoznáš, že sa o teba stará oveľa viac, ako sa staral pastier o svoju stratenú 
ovečku. 
 
Flashcard 1-4 

Unavený pastier volal znovu a znovu. Jeho hlas prichádzal späť ako ozvena. 
Potom zrazu začul unavené, slabé a ďaleké „bééé, bééé,“. Pastier tento bľakot ihneď 

spoznal. Bola to jeho stratená ovečka, ktorá odpovedala na volanie. Pastier išiel za jej hlasom. 
Ponáhľal sa, ako len mohol. 
 
Flashcard 1-5 

„Tu je! Hľadanie sa skončilo!“ Milý pastier povzbudzoval ustráchanú, trasúcu sa ovečku. 
Zobral ju do svojich silných rúk a nežne si ju položil na široké plecia. Ešte stále bola ovečka 
stratená? Nie! Prečo nie? (Nech odpovedia deti.) 
 
Flashcard 1-8A a 9B 

Aj s tebou je to tak, ako s ovečkou. Stratil si sa Bohu. Si v nebezpečenstve, že budeš po 
smrti navždy potrestaný. Avšak Ježiš Kristus, Boží Pastier, ťa môže nájsť. Môže sa o teba postarať. 
Ak tak urobí, zoberie všetok hriech z tvojho života a zachráni ťa od trestu. Môže sa stať tvojím 
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Božím Pastierom. Ale ako? Boh v Biblii hovorí: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno 
Pánovo, bude spasený.“ (Rímskym 10, 13). „Každý“ znamená „ktokoľvek“ - nezáleží ani na farbe 
pleti, ani na veku. Dokonca, aj keď si urobil niečo veľmi zlé, aj vtedy sa to týka aj teba. Musíš volať 
k Pánovi - Pánu Ježišovi Kristovi. Nemusíš volať nahlas, urob tak vo svojom srdci. Pros Pána, aby 
ťa zachránil pred zatratením, aby sa o teba navždy staral. Ďakuj Mu, že je Boží Pastier, ktorý kladie 
život za ovce. Potom budeš nájdený a zachránený práve tak ako ovečka. (Ukáž kartičkky s týmito 
slovami.) Veď je to tak príjemné schúliť sa v pastierovom náručí, keď smeruje domov. 
 
Flashcard 1-6 

Keď sa pastier vrátil domov, chcel, aby každý z dediny počul tú dobrú zvesť. „Poďte na 
oslavu,“ volal svojich priateľov a susedov. „Našiel som stratenú ovečku!“ Vidíte, čo znamenala 
jedna ovca pre pastiera? Aj ty veľa znamenáš pre Božieho Pastiera, Pána Ježiša Krista. Ak vieš, že 
si ďaleko od Boha a chceš skutočne radšej kráčať Božou cestou než svojou, nezavoláš dnes na Pána 
Ježiša? Ak tak urobíš, v Nebi sa stane niečo veľmi zvláštne. 
 
Flashcard 1-6 

Pán Ježiš povedal o tom náboženským vodcom na konci príbehu o „stratenej ovečke“. 
Možno skúmavo hľadel do ich očí, keď hovoril: „Hovorím vám, v nebi je väčšia radosť nad jedným 
hriešnikom, ktorý sa vrátil k Bohu z vlastnej cesty, ako nad deväťdesiatimi deviatimi, ktorí ani 
nezistili, že sa stratili.“ 
 
Flashcard 1-8 

Áno, dnes sa môžu v Nebi radovať - môžu sa radovať z teba. 
Ak chceš opustiť svoju vlastnú cestu a chceš byť nájdený Pánom Ježišom, povedz Mu to 

teraz v modlitbe. Boh dáva zasľúbenie: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude 
spasený.“ (Rímskym 10, 13). Pán Ježiš bude navždy tvojím Božím Pastierom. 

Pamätaj však, že každý, kto ostáva na svojej vlastnej ceste a nevolá na Božieho Pastiera, 
ostáva stratený a vo veľkom nebezpečenstve. (Ukáž kartičky s týmito slovami.) 

Keď odtiaľto odídeš, budeš nájdený a zachránený alebo stratený a v nebezpečenstve? 
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DRUHÁ LEKCIA 
Chlieb života 

 
 
Písmo: Matúš 14, 13 - 21; Marek 6, 32 - 44; 
 Lukáš 9, 10 – 17; Ján 6, 1 - 59 
 
Zvláštny dôraz:  Ježiš Kristus môže uspokojiť tvoju najhlbšiu potrebu. 
 
Verš na zapamätanie: Ján 6, 35: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude 

lačnieť...“ 
 
Biblická lekcia: 

Veľké zástupy ľudu prichádzali a vchádzali do domu, v ktorom býval Pán Ježiš a Jeho 
učeníci. Ježiš chcel vyučovať dvanástich mužov, ktorých si vyvolil, aby Ho nasledovali, ale 
toľkokrát boli vyrušení, že nemali čas ani na jedenie. „Poďte, pôjdeme na tiché miesto a budeme 
chvíľu odpočívať,“ povedal Ježiš. Potichu opustili dom, poponáhľali sa k jazeru a nastúpili do lode. 
 
Flashcard 2-1 

Čln ľahko plával cez žiarivé vlny, vietor sa opieral do plachiet. Ako pokojne bolo na jazere! 
Bol tam iba zvuk ich hlasov, udieranie plachiet a špľachot vody, ktorá narážala na čln. Učeníci boli 
šťastní, že môžu byť s Pánom Ježišom sami. Pochopili lepšie ako ostatní, aký je jedinečný. Tento 
jediný Boží Syn opustil Nebo a prišiel na zem ako malé dieťa pred tridsiatimi rokmi. Bol skutočný 
človek a vyzeral ako oni, ale bol zároveň aj Bohom. Tešili sa na hodiny odpočinku, ktoré spolu 
strávia na druhej strane jazera. 

Zástup však videl Ježiša a Jeho učeníkov, ako opúšťajú dedinu. Pozorne sledovali, ktorým 
smerom sa čln uberá. Možno si povedali: „Poďme ich sledovať!“ 

Hneď sa začali zhromažďovať malé skupinky, aby sa vydali na dlhú cestu okolo jazera. Ako 
tak išli popri brehu jazera, stále sa ku nim pridávalo viac a viac ľudí, až sa nazbierali tisícky mužov, 
žien a detí, ktorí sa ponáhľali, aby videli Ježiša. Breh na druhej strane jazera bol čoskoro plný ľudí, 
ktorí čakali na príchod člna. 

Unavení ľudia, rozpálení z dlhej cesty, sa znepokojovali, lebo chceli uvidieť Pána Ježiša 
hneď, ako prirazí čln k brehu. Prišli s otázkami, na ktoré očakávali odpoveď a s chorými priateľmi, 
ktorí potrebovali uzdravenie. O Ježišovi Kristovi toho nevedeli veľa, ale vedeli, že im môže pomôcť 
a že tak aj urobí. 
 
Flashcard 2-2 

Pán Ježiš prišiel na toto miesto, aby si oddýchol. Určite mal právo povedať hlučnému 
zástupu: „Prosím vás, choďte domov, som unavený. Potrebujem si oddýchnuť.“ Ale nepovedal to. S 
veľkou láskou sa pozrel na tisíce mužov, žien a detí. Uvidel chorých, unavené deti, spytujúce sa 
tváre. Videl aj ich skryté vnútorné potreby, ktoré boli dokonca ešte väčšie, než telesné. Dnes je tá 
istá situácia. On vidí, že potrebuješ jedlo, vodu, oblečenie a domov. Vidí aj tvoje hlboké vnútorné 
túžby. 
 
Flashcard 2-9B 

Možno máš veľkú túžbu, aby ti bolo odpustené všetko zlé, čo si vykonal voči Bohu. 
Mnohokrát si Ho neposlúchol. Pamätáš si, keď si sa hral s bratom a bola z toho hádka? Kričal si: 
„Nenávidím ťa.“ Počúvaj, čo o tom hovorí Boh. (Prečítaj 1. list Jánov 3, 15.) Keď si hundral, 
klamal, neposlúchal svojich rodičov, alebo si pozeral zlé filmy, robil si nesprávne veci voči Bohu. 
On je veľký, dobrý a spravodlivý, preto je veľmi zarmútený. Musí potrestať všetko zlé, čo bolo 
vykonané voči Nemu. Trest, ktorý si zaslúžim ja i ty, je večné odlúčenie od Boha po našej smrti. 
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Musíš dať do poriadku veci medzi tebou a Bohom. Potrebuješ mať zmenený život. To je veľká 
a hlboká potreba, ktorú máš. 

 
Flashcard 2-2 

Aj títo ľudia mali takúto potrebu, hoci väčšina z nich o tom veľa nepremýšľala. Chceli iba 
odpoveď na svoje otázky, alebo sa chceli zbaviť svojej choroby. Pán Ježiš to všetko pre nich urobil. 
Čas rýchlo bežal a skôr, ako si uvedomili, nastal večer. 
Flashcard 2-3 

Učeníci sa ponáhľali k Pánu Ježišovi a povedali Mu: „Toto je osamelé miesto a je už večer. 
Rozpusti ľudí, aby si mohli ísť do dediny kúpiť jedlo“. 

Títo ľudia putovali mnoho hodín bez jedla. Boli unavení a hladní, ďaleko od svojich 
domovov. 

Tisíce hladných ľudí bez jedla. Deti možno fňukali a plakali, lebo boli hladné. 
Pán Ježiš povedal učeníkom: „Nepotrebujú odísť, vy ich nasýtite.“ 
Pán Ježiš sa stará o každú potrebu, ktorú máš. Spomínaš si, aká je tvoja najväčšia potreba? 

Áno. Zlo, ktoré si vykonal voči Bohu, ťa navždy odlúči od Boha. Nemôžeš sám vyriešiť tento 
problém. Nemôžem to urobiť za teba ja, ani nikto iný na zemi. Pán Ježiš to však môže urobiť. On 
vedel, čo urobí pre týchto hladných ľudí. Je Boží jediný Syn a môže urobiť čokoľvek. Učeníkom sa 
však zdala táto situácia neriešiteľná. 

Prekvapene sa pozreli na seba. Mysleli si: My máme nasýtiť toto množstvo ľudí? Ale ako? 
Okrem trávy, piesku a kameňov nie je tu nič iné. Pán Ježiš sa otočil k Filipovi, jednému zo svojich 
učeníkov a spýtal sa: „Kde môžeme kúpiť chlieb pre týchto ľudí?“ Filip si pomyslel: To je 
beznádejné. Nemôžeme kúpiť chlieb pre toľko ľudí. Pánu Ježišovi odpovedal: „Chlieb pre všetkých 
týchto ľudí by stál toľko peňazí, koľko zarobí jeden človek za osem mesiacov.“ 

„Koľko jedla máme?“ opýtal sa Ježiš. „Choď a zisti to!“ 
Ondrej, jeden z Jeho učeníkov, sa vrátil k Pánu Ježišovi a povedal: „Je tu chlapec, ktorý má 

päť jačmenných bochníkov chleba a dve rybičky, ale to tento zástup nenasýti!“ Dokonca ani keby to 
bolo päť veľkých bochníkov chleba, nestačilo by to. Tieto bochníky boli však ako malé žemle! 
 
Flashcard 2-4 

„Prineste mi tie bochníky!“ povedal. Tak priviedli malého chlapca, ktorý dal s radosťou svoj 
obed Pánu Ježišovi. 

„Nech si ľudia sadnú do skupín!“ dával pokyny Pán Ježiš. O chvíľu sedeli tisíce ľudí na 
trávnatom svahu. Zástup sa utíšil. „Prečo chce Pán Ježiš, aby sme si sadli?“ divili sa. „Čo chce 
urobiť?“ Všetci hľadeli na Neho. 

Držiac jedlo malého chlapca vo svojich rukách, pozeral sa do Neba a ďakoval Bohu za 
jedlo. Potom rozlámal päť jačmenných chlebov a dve rybičky na kúsky a dával ich svojim 
učeníkom. Jedlo kládol do košíkov. 
 
Flashcard 2-5 

Dvanásti učeníci rozdávali jedlo ľuďom, ktorí sedeli na tráve. Prvý človek si zobral kúsok 
ryby a chleba a podal košík ďalšiemu. Tento ho opäť podal človeku vedľa seba. Pozor však! Čo sa 
stalo? Bolo tam stále toľko jedla, koľko zobrali učeníci od Pána Ježiša. Nezáležalo na tom, koľko 
jedla si ľudia zobrali, stále ho tam bolo dosť. Skupiny, ktoré sedeli okolo, ešte nikdy nevideli niečo 
také. Všetci ľudia sa najedli do sýtosti. No ešte stále ostalo nejaké jedlo! 

Bol to zázrak - niečo, čo môže urobiť iba Boh. Prečo to teda mohol urobiť Pán Ježiš? Áno, 
On je Boh - Boh Syn! Preto mohol vo chvíli uzdraviť chorých ľudí. Preto mohol odpovedať na 
akúkoľvek otázku, ktorú Mu položili. Čo je však tvojou hlbokou potrebou, ktorú máš? Pamätáš si, 
čo je to? (Nech deti odpovedia.) Áno, robil si zlé veci voči Bohu a zaslúžiš si trest. Pán Ježiš je 
jediný, kto môže vyriešiť tento problém. Keď bol na tejto zemi, urobil niečo, čo bolo ťažké dokonca 
aj pre Neho. Dal sám seba, keď zobral trest, ktorý si my zaslúžime od Boha. 
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Flashcard 2-9 
Ani raz nebol neposlušný Bohu, svojmu Otcovi. Nikdy nekričal: „Nenávidím ťa!“ Nikdy 

neklamal, ani sa nesťažoval. Dovolil zlým ľuďom, aby Ho priklincovali na kríž a keď tam visel, 
zobral na seba trest za našu neposlušnosť. Biblia hovorí: „...Kristus umrel pre naše hriechy...“ (1. 
Korintským 15, 3). Rozmýšľaj, ako veľmi nás miloval, keď to urobil pre nás. 

„...Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ (Galatským 2, 20). 
Bol mŕtvy iba tri dni a potom opäť ožil. Dnes je živý a môže usporiadať veci medzi tebou a Bohom. 
Môže ti odpustiť všetky tvoje hriechy a chyby. Čo znamená odpustiť? Napríklad urobíš niečo zlé 
svojmu kamarátovi - možno mu zničíš hračku. Neskôr to oľutuješ a ospravedlníš sa mu. Ak ti 
odpustí, znamená to, že nemá už nič voči tebe. Pán Ježiš ti môže odpustiť všetko zlé, čo si vykonal 
voči Bohu, teda Boh už nezadržuje tvoje hriechy. Je úžasné, že On ti môže dať, čo potrebuješ pre 
svoj veľký vnútorný problém, ktorý máš - práve tak, ako mohol dať ľuďom jedlo, ktoré potrebovali. 
 
Flashcard 2-5 

„Pozbierajte všetky zvyšky jedla, aby nič nevyšlo nazmar,“ povedal Ježiš. Učeníci nazbierali 
dvanásť plných košov. 

Ľudia sa vzrušene začali medzi sebou rozprávať. Verili, že Ježiš je prorok, ktorého Boh 
sľúbil poslať na zem. Chceli Ho urobiť kráľom. Bolo by úžasné mať kráľa, ktorý by ich nasycoval 
pomocou zázrakov. 

Keď stál Ježiš pred ľuďmi, vedel, že Ho chcú urobiť kráľom svojej krajiny. Ale prv, než sa 
mohli pohnúť, odišiel a kráčal sám dolu svahom. 

Neprišiel vládnuť nad krajinou. Prišiel na to, aby zomrel na kríži a bol potrestaný za hriechy 
sveta. Prišiel, aby bol kráľom životov, aby vládol srdciam ľudí. Keď Ho poprosíš, aby prišiel 
a odpustil ti tvoje hriechy, urobí tak a budeš pripravený žiť navždy s Bohom. Bude riadiť tvoj život 
ako kráľ a pomáhať ti žiť tak, aby Ho to tešilo. Možno si myslíš: Áno, to je to, čo chcem. Chcem 
Pána Ježiša vo svojom živote, ale nerozumiem, ako sa to môže stať! Budem rád, ak ti to budem 
môcť vysvetliť na konci nášho stretnutia. Ak pôjdeš... (Urči miesto.), keď ostatní budú odchádzať, 
budem vedieť, že chceš so mnou hovoriť. Ak si bol oslovený, neodchádzaj, kým neporozumieš, čo 
Pán Ježiš môže pre teba urobiť. Títo ľudia odišli s vedomím, že ich môže nasýtiť, ale viac 
nepochopili. 

Ďalšie ráno čakali zástupy na Ježiša. Z Tiberiady prichádzali člny plné ľudí. Tiež chceli 
nájsť Ježiša. On tam však nebol. „Možno odišiel do Kafarnaumu,“ pomysleli si. Nasadli do svojich 
člnov a veslovali smerom k mestu. 
 
Flashcard 2-6 

V Kafarnaume našli Pána Ježiša. Rýchlo prišli k Nemu a opýtali sa Ho: „Rabbi, učiteľu, 
kedy si sem prišiel?“ Ježiš vediac, že Ho chceli urobiť kráľom, im povedal: „Nehľadáte ma preto, 
že ste videli zázraky, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Dnes ste opäť hladní a chcete chlieb. 
Tak veľmi sa usilujete získať chlieb, ktorý trvá iba chvíľu. Skutočným Božím chlebom je ten 
(osoba), kto prichádza dolu z Neba a dáva svetu život.“ 

Zástupy si pomysleli: Keby sme mali tento chlieb, už nikdy by sme neboli hladní. 
Nepotrebovali by sme peniaze na kúpu chleba. „Pane,“ povedali „daj nám ten chlieb!“ 

Ježiš povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladný. Bude 
úplne spokojný. Nikdy nepošlem preč niekoho, kto prichádza ku mne a verí vo mňa.“ 

Čo tým myslel? Nehovoril o chlebe, ktorý jeme. Hovoril ľuďom, že On je odpoveď na ich 
najhlbšiu potrebu. Ako ty, aj oni potrebovali odpustenie a chceli mať vysporiadané všetko medzi 
nimi a Bohom. Pán Ježiš hovoril: „Môžem to urobiť, môžem naplniť túto tvoju potrebu. Ak prídeš 
ku mne, nikdy nebudeš sklamaný.“ Ak prídeš k Pánu Ježišovi, navždy zoberie preč tvoj hriech. 
Bude stále s tebou, bude tvojím Kráľom, Priateľom a Pomocníkom. On Je odpoveďou na tvoju 
najhlbšiu potrebu, ktorú máš. 
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Ľudia v ten deň neuverili v Ježiša ako živý chlieb, ako v niekoho, kto ich môže zachrániť od 
ich hriechu a uspokojiť hlad ich srdca. Otočili sa a odišli od Neho preč. Ľudia boli zmätení! Pán 
Ježiš neprišiel na zem, aby sa stal ich kráľom! Prišiel, aby ich zachránil od hriechu. 
 
Flashcard 2-7 

„Aj vy odídete a opustíte ma?“ pýtal sa Ježiš svojich najbližších priateľov. 
Peter sa spýtal: „Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. Veríme a vieme, 

že si zoslaný z neba.“ Peter mal pravdu! Ak chceli poznať Boha a žiť s Ním naveky, museli ostať 
s Pánom Ježišom. Nič iné ich nemohlo priviesť k Bohu. To isté platí aj pre teba. 
Flashcard 2-8 

Chceš, aby ti Pán Ježiš odpustil všetky tvoje hriechy? Chceš Ho za svojho Kráľa a Priateľa? 
Pamätaj, že povedal: „Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť...“ Čo 
musíš urobiť? Musíš prísť k Nemu. Nemôžeš to urobiť svojimi nohami. Urobíš to tak, že s Ním 
budeš hovoriť v tichosti vo svojom srdci. Ďakuj Mu, že zomrel za teba. Popros Ho, aby zobral 
všetok tvoj hriech. Potom príde do tvojho života ako tvoj Kráľ. On je odpoveďou na potrebu, ktorú 
máš. Príď k Nemu dnes a nebudeš sklamaný. On sľúbil: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude 
lačnieť.“ (Ján 6, 35). 
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TRETIA LEKCIA 
Vzkriesenie 

 
 

Písmo: Ján 11, 1 - 46 
 
Zvláštny dôraz:  Ježiš Kristus má moc nad smrťou. 
 
Verš na zapamätanie:  Ján 11, 25: „Ja som vzkriesenie a život, - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď 

by umrel.“ 
 
Pomôcky: 

V tejto lekcii sú použité flashcardy 3-1-10. Flashcard 3-8. prehni na označenom mieste 
v strede. Priprav si papier na zakrytie obrázku dieťaťa tak, aby bolo vidno iba kríž a hrob. 
(Flashcard 3-8). 
 
Flashcard 3-1 

Domov Márie, Marty a ich brata Lazara bol zvyčajne šťastným miestom. V ten deň však v 
ich dome v Betánií vládol smútok a ticho. Marta a Mária boli ustarostené. Ich brat bol veľmi chorý. 
Urobili už všetko možné, aby mu bolo lepšie, ale jeho choroba sa stále zhoršovala. 

„Keby tu tak bol Ježiš,“ povedali si sestry. Bol to ich najlepší priateľ a boli si isté, že by im 
mohol pomôcť. Vedeli, že dokázal vo chvíli uzdraviť chorých. 

Pán Ježiš to dokázal, pretože bol jediný Boží Syn. Vedel nasýtiť veľký zástup ľudí piatimi 
malými bochníkmi a dvomi rybičkami. Mohol chodiť po vode bez toho, aby sa potopil. Slepým 
ľuďom vracal zrak. Mária a Marta často počúvali Ježiša, keď im rozprával. Vedeli, že prišiel od 
Boha. Vyzeral ako obyčajný človek, a ním aj bol, ale On bol aj jediný Boží Syn. Prv, než prišiel na 
svet, bol u Boha: „...Slovo bolo u Boha a Boh bol...“ (Ján 1, 1). Akého jedinečného priateľa mali 
Mária, Marta a Lazar! 

„Musíme Mu poslať odkaz,“ rozhodli sa. Možno zavolali sluhu poslali ho za Pánom 
Ježišom. Povedali mu: „Povedz iba: Ten, ktorého miluješ, je chorý.“ 
Flashcard 3-2 

Sluha sa veľmi ponáhľal, aby čo najskôr našiel Pána Ježiša Krista. Musel ísť dosť ďaleko, 
ale aspoň mohol doručiť ten dôležitý odkaz. Pamätáte si, aký to bol odkaz? „Ten, ktorého miluješ, 
je chorý.“ 

Avšak Pán Ježiš už o tom vedel, lebo ako Boží Syn, vie všetko. Vedel, kto je chorý a čo sa 
stane. Na prekvapenie mnohých sa do Betánie hneď neponáhľal, ale sa na cestu vydal až o dva dni. 
Pre toto svoje oneskorenie mal zvláštny dôvod. 
 
Flashcard 3-1 

Udalosti v Betánii sa uberali od zlého k horšiemu. Lazar zomrel. Mária a Marta mali 
zlomené srdcia. Život bez svojho brata si nevedeli predstaviť. 

Možno ste poznali niekoho, kto zomrel a viete pochopiť smútok sestier. Obyčajne zomierajú 
starí ľudia, ale smrť prichádza ku každému. Pýtal si sa niekedy: „Čo sa stane, keď zomrieš?“ 

Keď niekto zomrie, jeho srdce a mozog prestanú pracovať. Nemôže dýchať, jesť ani 
rozprávať. Jeho telo je mŕtve. V Biblii nám však Boh hovorí, že ty skutočne nezomrieš. Po smrti sa 
totiž tvoja duša stretne s Bohom. 
 
Flashcard 3-8A - Flashcard 3-9B 

Ak nie si pripravený stretnúť sa s Bohom, je tu niečo, o čom musíš premýšľať. Urobil si zlé 
veci, ktoré Ho veľmi zarmútili. Jeho kniha, Biblia, nám hovorí, že klamstvo, hnev, neposlušnosť 
voči rodičom, ublíženie niekomu, používanie Božieho mena ako nadávku, to všetko zarmucuje 
Boha. Ak si niečo také urobil aj ty, mal by si sa obávať stretnutia s Bohom po smrti. Bál si sa 
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niekedy, keď si sa mal priznať, že si urobil niečo veľmi zlé a vedel si, že budeš za to potrestaný? 
Možno sa to stalo medzi tebou a tvojím otcom, tvojím učiteľom alebo trénerom. Uvažuj, o čo horšie 
bude pre teba takto stáť pred Bohom s vedomím, že si Ho znovu a znovu neposlúchol. Boh je dobrý 
a spravodlivý vo všetkom, čo robí. Musí potrestať všetky naše zlé skutky. Biblia hovorí: „...Boh 
odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Rímskym 2, 6.) 

Je však spôsob, ktorý nám po smrti umožní život s Bohom. Boh nám o tom hovorí v Biblii. 
Pozorne počúvaj a sám to objavíš v príbehu dvoch smutných sestier, Márie a Marty. 

Do ich domu prišlo mnoho priateľov, aby zdieľali ich smútok. Samozrejme, nemohli ich 
zbaviť ich bolesti. Lazar bol mŕtvy a nikto im ho nemohol vrátiť späť. 

Potom prišla správa, že ich Priateľ - ich najlepší Priateľ, je za dedinou. Marta sa ponáhľala 
za Ním. 
 
Flashcard 3-3 

Marta bola presvedčená, že udalosti by prebiehali inak, keby Pán Ježiš prišiel skôr. „Pane, 
keby si bol prišiel skôr, môj brat by nebol zomrel,“ povedala Mu. Potom dodala: „Dokonca aj teraz 
viem, že čokoľvek si budeš pýtať od Boha, On ti to dá.“ Marta si možno myslela, že smrť nie je 
príliš veľký problém pre Boha alebo Jeho Syna. Ako sa Pán Ježiš a Marta rozprávali, povedal 
niekoľko nádherných vecí, ale pre ňu zneli skôr ako hádanka. Počúvaj, čo povedal: „Ja som 
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel.“ 

Čo tým myslel? 
„Vzkriesenie“ znamená vrátiť sa do života. Hovoril, že môže ľudí vrátiť do života. Tiež 

povedal, že On je „život“ - On je ten, ktorý dáva večný život s Bohom. Ak chceš žiť s Bohom 
naveky, musíš byť závislý na Ježišovi Kristovi. 
 
Flashcard 3-9 

Ak vieš, že nie si pripravený stretnúť sa s Bohom a skutočne ťa to znepokojuje, pamätaj, že 
Ježiš Kristus je jediný, kto ti môže pomôcť. Buď závislý na Ňom. On povedal: „Kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keby zomrel.“ Pán Ježiš ťa môže pripraviť na stretnutie s Bohom. S Ním môžeš mať 
istotu, že budeš žiť večne v Božej prítomnosti. Ak sa budeš chcieť na konci nášho stretnutia 
rozprávať o viere v Pána Ježiša, príď za mnou. Budem... (Urči miesto.) rád, keď sa budem môcť 
s tebou porozprávať. Pamätaj, že Pán Ježiš je jediný, kto ťa môže pripraviť na smrť a na to, čo bude 
po nej. Bez Neho nám smrť a stretnutie s Bohom všetkým naháňa strach. 
Flashcard 3-3  

Aj Marta to pochopila. Povedala Pánovi o svojej viere v Neho: „Verím, že si Kristus, Boží 
Syn, ktorý prišiel na svet.“ Potom sa otočila a ponáhľala sa domov. Ticho vkĺzla do miestnosti, kde 
sedela Mária a ich priatelia.  

„Mária,“ zašepkala Marta, „prišiel Majster a pýta sa na teba.“ 
 
Flashcard 3-4 

Mária sa ponáhľala za Pánom. Jej priatelia si všimli, že odišla a mysleli si, že išla plakať na 
hrob svojho brata. 

Áno, plakala, ale vtedy už kľačala pri Ježišových nohách. „Pane, keby si bol býval tu, môj 
brat by nebol zomrel,“ nariekala. 

Mária pochopila, že tento Priateľ sa veľmi líši od ostatných priateľov, ktorých mali. Čím sa 
líšil? (Nechaj reagovať deti a stručne zhrň všetko, čo by deti už mali vedieť o Kristovi.) On je jediný 
Boží Syn. Môže robiť zázraky. Môže ťa pripraviť na život s Bohom. Je silnejší ako smrť. Odlišuje 
sa od nás aj v iných veciach. 
 
Flashcard 3-8B 
(8A zakry kúskom papiera.) 

Jeho smrť bola iná. Keď mal 33 rokov, zabili ho tak, že ho pribili na kríž. I keď bolo 
ukrižovaných mnoho ľudí (pribitých na kríž), Jeho smrť bola iná. 
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Keď zomieral, Boh Otec Ho potrestal za všetky naše hriechy, naše zlé skutky. Pán Ježiš 
nikdy neurobil niečo zlé, ale zobral na seba vinu za naše zlo. Smrťou Ho Boh trestal za naše 
hriechy. „Kristus umrel pre naše hriechy.“ (1. Korintským 15, 3). Jeho telo zobrali z kríža a uložili 
do hrobu, kde bolo tri dni. Potom na tretí deň vstal z mŕtvych. „Bol pochovaný a v tretí deň bol 
vzkriesený.“ (1. Korintským 15, 4). On sa naozaj vrátil späť do života a už nikdy znovu nezomrel - 
nikto iný predtým, ani potom nepreukázal takú moc nad smrťou. Áno, On je iný, určite nikto nie je 
ako On. 
 
Flashcard 3-4 

Aj keď Mária plakala, vedela to. Asi si myslela, že prišiel príliš neskoro a bola veľmi 
smutná. Aj priatelia, ktorí stáli okolo, plakali. Pán Ježiš sa pozeral na nich a ich smútok Ho sužoval. 

„Kde ste uložili Lazarove telo?“ pýtal sa. „Poď Pane a viď!“ odpovedali Mu. Keď Ho ľudia 
viedli k hrobu, Ježiš plakal. Hoci bol Bohom, bol aj človekom. Chápal ich a zdieľal s nimi bolesť. 
Taký je stále! Dnes je v Nebi, ale stále nám veľmi dobre rozumie. 

Ľudia videli Ježiša plakať. „Pozrite, ako veľmi miloval Lazara,“ poznamenali. 
 
Flashcard 3-5 

Ježiša viedli k Lazarovmu hrobu. Bola to jaskyňa, otvor v skale. Pred „dverami“ ležal veľký 
kameň, ktorý uzatváral hrob. Ľudia pokojne čakali, čo Ježiš urobí. Čo už len môže urobiť pre 
mŕtveho človeka, divili sa. 

„Odvaľte kameň,“ prikázal Pán Ježiš.  
„Pane!“ volala Marta a pokúšala sa zabrániť Pánu Ježišovi, aby otvoril hrob. „Lazarove telo 

bude už rozložené. Bude zapáchať, lebo je už štyri dni pochovaný.“ 
„Nesľúbil som ti, že keď budeš veriť, uvidíš Božiu slávu?“ pripomenul jej. Myslel tým, že 

Marta uvidí veľkú Božiu moc.  
Kameň odvalili od vchodu do jaskyne. Potom sa Pán Ježiš pozdvihol oči k Nebu a povedal: 

„Otče, ďakujem Ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale pre tento zástup, ktorý 
tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma Ty poslal.“ 

Potom Pán zakričal silným hlasom: „Lazar, poď von!“ Ktokoľvek zo zástupu mohol 
zakričať tieto slová, ale nikto iný okrem Ježiša Krista nemohol dosiahnuť taký výsledok. 
 
Flashcard 3-6 

V jaskyni sa niečo pohlo. Lazar vstal. Tichý zástup bol ohromený a obával sa zvláštneho 
pohľadu. 

Lazar stál pred nimi živý. Jeho telo bolo omotané od hlavy až po päty kúskami látky. Ďalší 
kus látky bol pripevnený k jeho tvári. Každý mohol vidieť, že muž, ktorý bol predtým mŕtvy, teraz 
žije. Ježiš Kristus má moc aj nad smrťou! 

Ak budeš veriť v Neho, pripraví ťa na život s Bohom. Ak veríš v Neho, môžeš mať istotu, že 
zobral na seba celý trest, ktorý si ty zaslúžiš za svoje hriechy. Nebudeš sa musieť báť stretnutia 
s Bohom. Tvoja duša pôjde do Neba hneď, ako zomrieš. Biblia nám tiež hovorí, že keď sa Pán Ježiš 
Kristus vráti na zem, oživí tvoje telo a ty budeš žiť navždy. Aké zmeny robí, ako zmenil veci v tejto 
smutnej rodine! 

„Dajte dolu jeho pohrebné oblečenie a nechajte ho odísť,“ povedal ľuďom, ktorí stále 
hľadeli na Lazara. 
 
Flashcard 3-7 

Mária a Marta sa zaradovali, keď uvideli svojho brata živého. Mohol chodiť! Mohol 
rozprávať! Nikdy nezabudnú na tento krásny deň! Mnohí Židia, keď videli, čo sa stalo, v ten deň 
uverili v Pána Ježiša. Keď v Neho uverili, pripravil ich na život s Bohom. Zmenil ich život. 
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Flashcard 3-8 
Čo znamená veriť? Predstavme si chlapca, ktorý chce prekročiť hlbokú, širokú rieku. Vie, že 

je to nemožné kvôli silným prúdom. Prišiel však dobrý plavec a povedal mu: „Prenesiem ťa krížom 
cez rieku. Často cez ňu plávam.“ Chlapec uveril mužovi a dovolil mu, aby ho preniesol cez rieku. 
To je viera, zveriť sa niekomu. Musíš dôverovať Pánu Ježišovi, že urobí niečo, čo nemôžeš urobiť 
ty sám. 

Ako je to s tebou? Možno si zistil, že nie si pripravený na stretnutie s Bohom, ale chcel by si 
byť. Chceš navždy žiť s Bohom. Pán Ježiš Kristus je jediný, kto ti to môže umožniť. Spomeň si, čo 
povedal Marte: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.“ Ak 
dôveruješ Pánu Ježišovi a žiješ pre Neho, budeš s Ním navždy žiť aj po smrti. Zároveň zistíš, že 
Pán Ježiš je s tebou každý deň. Mária, Marta a Lazar objavili, aký je veľký a úžasný a ty to môžeš 
objaviť tiež. 
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ŠTVRTÁ LEKCIA 
Svetlo sveta 

 
 
Písmo: Lukáš 18, 31 - 43; Marek 10, 32 - 34; 46 - 52; Matúš 20, 17 – 19; 29 - 

34; Lukáš 24, 18; Izaiáš 61, 1 - 2 
 
Zvláštny dôraz:  Ježiš Kristus je svetlo sveta. 
 
Verš na zapamätanie: Ján 8, 12: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, 

ale bude mať svetlo života.“ 
 
Biblická lekcia: 

Predstav si: Dnes večer by som ťa zobral k sebe domov. Potme by som ťa nechal stáť pred 
vchodom a povedal by som ti, aby si prešiel cez môj dom potme. Myslíš, že by si to dokázal bez 
toho, že by si do niečoho nenarazil? Asi nie. Keby som však zapol svetlo, asi by si to zvládol bez 
problémov, však? Rozmýšľal si niekedy o tom, aké by to bolo nič nevidieť? Byť navždy v tme? 
 
Flashcard 4-1  

Biblia nám hovorí o mužovi, ktorý žil v nádhernom meste Jericho, v meste s vysokými 
palmami a voňajúcimi ružami. Keď sedel na slnku rád voňal tieto kvety a počúval šum palmových 
listov. Záhrady s farebnými kvetmi, vysoké palmy, ani jasné slnko však nemohol vidieť. Nemohol 
vidieť nič. Pre neho bol svet tmavší ako najtmavšia noc. Bol slepý. 
 
Flashcard 4-9 

Vieš, že ľudia môžu mať vo svojich životoch aj iný druh slepoty? Porozprávam ti o 
chlapcovi Markovi, ktorý ju mal. Do školy chodil autobusom a šikanoval mladších chlapcov. V 
hrách často podvádzal. Aby sa vyhol problémom v škole, často veľmi klamal. Jeho oči mohli 
vidieť, ale jeho život bol plný tmy. Zlo, ktoré robíme voči Bohu, Biblia opisuje ako tmu. Marek mal 
túto tmu vo svojom živote. Máš ju aj ty? Možno ti mama kázala, aby si pred večerou nejedol 
čokoládu, ale ty si to nedodržal. Prečo to Boh vidí ako tmu? Boh prikázal, aby si poslúchal svojich 
rodičov a keď tak nerobíš, tvoj život napĺňa tma. Možno máš talizman, ktorý si berieš so sebou, keď 
máš skúšku alebo si na cestách. Si závislý na tomto talizmane, ale nie na Bohu. Boh však nechce, 
aby si vo svojom živote uprednostňoval niekoho alebo niečo pred Ním. Áno, v tvojom živote je 
tma, lebo Boh hovorí: „Niet spravodlivého ani jedného.“ (Rímskym 3, 10). Máš tmu, ktorá je 
dokonca ešte horšia ako slepota. 
 
Flashcard 4-1 

Bartimaios, ten slepý muž, ktorý žil v Jerichu, každé ráno kráčal od svojho domu za mesto. 
Sedel na kraji cesty a žobral peniaze od ľudí, ktorí počas rušného dňa vchádzali a vychádzali z 
mesta. 

Som presvedčený, že Bartimaios nechcel byť žobrák, ale v tých časoch slepí ľudia neboli 
pripravovaní na špeciálne povolania, ako je to dnes. Och, keby mohol zarábať peniaze ako ostatní 
ľudia! Deň čo deň sedel a žobral pri horúcej, prašnej ceste. Niekedy sa pri ňom zastavili milí ľudia, 
ktorí sa s ním porozprávali. Bol vďačný za týchto priateľov, ktorí si pre neho našli čas. Boli pre 
neho ako noviny. Prinášali mu najnovšie správy o sebe a o meste. 
 
Flashcard 4-2 

Jedného dňa priniesli priatelia Bartimaisovi najlepšiu a najzaujímavšiu správu. Stalo sa to 
asi takto: „Počul si niekedy o Ježišovi z Nazareta?“ pýtali sa ho. 

„Nie,“ odpovedal Bartimaios, „kto je to?“ 
„Niektorí si myslia, že je Boží posol, prorok,“ vysvetľoval mu jeden z priateľov. 



 15

„Niektorí hovoria, že je Spasiteľ, ktorého Boh sľúbil poslať,“ dodal ďalší. „Všetci ľudia v 
Judsku a v Galiley rozprávajú o Ňom. Učí o Bohu a o Nebi a robí veľké zázraky. V Galiley nasýtil 
5000 mužov iba piatimi bochníkmi chleba a dvomi rybičkami. Oživil ľudí, ktorí boli mŕtvi. 
Hluchým vrátil sluch, nemým vrátil reč.“ Potom povedali: „Bartimaios, On aj slepým vrátil zrak.“ 

Vrátil slepým zrak! rozmýšľal Bartimaios vzrušene. Som zvedavý, či by mohol vrátiť zrak aj 
mne! Možno od tohoto dňa rozmýšľal Bartimaios o Ježišovi, o niekom, kto robí zázraky. Bartimaios 
a všetci ľudia v Izraeli čakali na príchod sľúbeného Dávidovho Syna - niekoho z rodiny slávneho 
kráľa Dávida, ktorý žil mnoho rokov predtým. Čakali na toho človeka, že sa stane ich Kráľom 
a Spasiteľom. Môže byť Ježiš, ktorý robí zázraky, tým Zasľúbeným? Príde a vráti zrak slepým 
očiam Bartimaiosa? 

Bartimaios aj naďalej deň čo deň žobral. Bol stále v tme. Nie je ti ho ľúto? Čo si však myslíš 
o inej tme, o ktorej sme hovorili - tme hriechu a zla? Boh chce, aby si sa jej bál a bol kvôli nej 
smutný, lebo táto tma zarmucuje Boha a oddeľuje ťa od Neho. Boh je úplný opak hriechu a zla. Je 
čistý a dobrý: „Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.“ (1. Jánov 1, 5). V Jeho blízkosti nemôže 
byť nijaký hriech. Boh je dobrý a spravodlivý a musí potrestať každý hriech. Musí potrestať každé 
zlo, ktoré urobíš. Tento hrozný trest príde po tvojej smrti a bude trvať navždy. Nezdá sa ti tma 
tvojho hriechu horšia ako Bartimaisov problém? Ako trávil svoj deň? Áno, sedel a žobral. Potom 
prišla jar a dôležitý židovský sviatok Veľkej noci (Pascha). Cesta, ktorá viedla z Jericha do 
Jeruzalema (hlavného mesta Izraela), bola plná ľudí, ktorí sa chystali na túto dôležitú udalosť. 
 
Flashcard 4-3 

Aj Ježiš a Jeho učeníci boli na ceste do Jeruzalema.  
Učeníci boli skrúšení a smutní, pretože nerozumeli, čo im Ježiš práve povedal. Povedal im: 

„Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo 
vydajú Ho pohanom a budú sa Mu posmievať a potupia Ho a budú pľuvať na Neho, a zbičujú Ho i 
zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.“ (Lukáš 18, 31 - 33). 

Pán Ježiš Kristus bol naozaj zvláštny človek. Pamätáš si niečo z toho, čo o Ňom hovorili 
Bartimaisovi? (Nechaj priestor deťom.) Učil o Bohu a Nebi, nasýtil 5000 ľudí piatimi bochníkmi 
chleba a dvomi rybičkami, oživil mŕtvych, hluchým vrátil sluch a slepým zrak. 

Mohol urobiť tieto veci, lebo bol Boh. Bol Boží Syn, ktorý pred 33 rokmi prišiel z Neba na 
zem. Bol vždy dobrý. Jeho celý život svedčil o tom, že nemá tmu hriechu. Vyzeral ako iní ľudia, ale 
Jeho myšlienky, slová a správanie boli veľmi odlišné. Boli také odlišné, že boli svetlom v tme. 

Prečo teda hovoril učeníkom, že Ho zabijú? Boli smutní, lebo ešte nepochopili, že Jeho smrť 
bude niečo veľmi, veľmi dôležité. V skutočnosti Boh plánoval, že Jeho jediný Syn, Jeho drahý Syn 
zomrie. 
 
Flashcard 4-7 

Napriek tme hriechu v našich životoch Boh miluje mňa, aj teba. Poslal svojho jediného Syna 
Ježiša Krista, aby zobral na seba náš hriech. Biblia hovorí: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám 
tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rímskym 5, 8). 

Ježiš Kristus bol pribitý na kríž a umrel. Urobil to, že zobral na seba tmu hriechu, ktorá ťa 
oddeľuje od Boha. Tým, že sa opäť vrátil do života, ukázal, že skutočne zobral tvoj hriech. Dnes je 
živý. Je živý navždy. Keď však rozprával učeníkom o smrti, cítili, že Ho už nikdy neuvidia. Kde 
umrel? Áno, v Jeruzaleme. Kvôli tomu prechádzal cez Jericho. 
 
Flashcard 4-4 

Pre Bartimaisa to boli rušné dni, lebo mnoho ľudí prechádzalo do Jeruzalema cez Jericho. 
Boli to dobré dni na žobranie. Bartimaios bol určite zvedavý: Pôjde Ježiš Nazaretský cez Jericho? 
Som si istý, že by mi mohol vrátiť zrak. 

Jedného dňa počul Bartimaios šťastné, vzrušené hlasy a kroky mnohých nôh. Vedel, že 
prichádza veľká skupina ľudí. Dialo sa niečo nezvyčajné! 

Možno volal: „Čo sa deje? Prečo je tu ten veľký zástup?“ 
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„Ježiš Nazaretský prichádza!“ prišla odpoveď zo zástupu. 
„Ježiš Nazaretský?“ zvolal Bartimaios a triasol sa od nadšenia. Musím sa dostať k Ježišovi, 

rozmýšľal. Ale ako? Ježiša nemohol vidieť a v tejto veľkej skupine ľudí by ho Ježiš nemusel 
zbadať. Čo mohol Bartimaios robiť? Bola len jedna vec, ktorú mohol urobiť. Musel volať na Ježiša. 

Teda kričal: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 
Ľudia, ktorí stáli pred Bartimaisom, sa na neho veľmi nahnevali. „Buď ticho!“ hovorili mu. 

Bartimaios si ich však nevšímal. 
NIKOMU nechcel dovoliť, aby mu zabránil stretnúť sa s Ježišom. On bol jediný, kto mu 

mohol vrátiť zrak. 
Možno sa ti ľudia snažia zabrániť, aby si uveril Ježišovi Kristovi, že môže zobrať tmu 

tvojho hriechu. Niekto ti možno hovorí: „Never tomu - si dobrý, aký si.“ Niekto iný môže povedať: 
„Keď budeš nasledovať Ježiša, nebudem tvojím priateľom.“ Starší človek ti možno povie: „Si príliš 
mladý na to, aby si o tom rozmýšľal.“ Nedovoľ nikomu, aby ťa zastavil, ak skutočne chceš, aby 
Ježiš Kristus zobral všetku tvoju tmu. Ježiš Kristus je jediný, kto ti môže pomôcť práve tak, ako bol 
jedinou nádejou pre Bartimaisa. 

Bartimaios sa obával, že Ježiš prejde okolo neho bez toho, aby ho počul a pomohol mu! 
„Syn Dávidov,“ volal hlasnejšie ako predtým, „zmiluj sa nado mnou!“ 
Ježiš sa zastavil a zostal ticho stáť. Ako miloval Bartimaisa! Miluje aj teba, aj mňa. Ježiš 

miloval Bartimaisa a povedal: „Zavolajte ho, priveďte ho ku mne!“ 
„Bartimaios, vstaň! Volá ťa!“ hovorili ľudia vzrušene. 

 
Flashcard 4-5 

Bartimaios vyskočil na svoje nohy. Zhodil so seba svoj starý žobrácky kabát a prišiel k 
Ježišovi! 

Keď slepý muž čakal so zatajeným dychom, Ježiš tichým hlasom povedal: „Čo chceš, aby 
som ti urobil?“ 

„Pane,“ povedal Bartimaios a uvedomil si, že hovorí k Bohu, „nech vidím!“ 
Vedel presne, čo chce! Chcel sa zbaviť tmy. Na ničom inom  

mu nezáležalo. 
Ako je to s tebou? Je pre teba veľmi dôležité vedieť, že celá tma tvojho hriechu je zobratá z 

tvojho života? Ak je to tak, potom určite hovorí k tebe Pán Ježiš. Nemôžeš Ho vidieť, ale je 
skutočný. Povedz Mu, že chceš, aby zobral tmu hriechu z tvojho života. Dôveruj Mu, že to pre teba 
urobí. Ak máš otázky, ako sa to môže stať, ukážem ti odpovede z Božej knihy, Biblie. Ostaň na 
svojom mieste (alebo urči iné miesto), keď ostatní odídu a ja budem vedieť, že chceš so mnou 
hovoriť. Ja nemôžem zobrať tvoj hriech, ale môžem ti pomôcť porozumieť, ako a kedy ho môže 
zobrať Ježiš Kristus. 

Bartimaios veril, že Ježiš Kristus mu vráti zrak. 
Zo všetkých ľudí v Jerichu mohol Bartimaisovi pomôcť iba Ježiš Kristus. Milo sa rozprával 

so slepým žobrákom. 
Zástup ovládlo vzrušenie. Všetci hľadeli na Pána Ježiša. „Nech sa ti vráti zrak!“ mierne 

povedal Ježiš. 
 
Flashcard 4-6 

V tej chvíli sa stalo, čo bolo povedané. Slepota bola odňatá z jeho očí. Bartimaios už nebol 
slepý! Videl! Žmurkal očami v jasnom slnečnom svetle. Videl svetlo! Videl farby! Ľudí! Pozeral sa 
priamo do milej a láskavej tváre Spasiteľa, ktorý ho uzdravil. Bartimaisove srdce jasalo od chvály a 
vďačnosti k Bohu, lebo slepota bola preč! 

Dnes sa môže to isté stať s tebou. Všetka tma tvojho hriechu môže byť preč. Pán Ježiš 
Kristus povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo 
života.“ (Ján 8, 12). 
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Keď zasvietiš svetlo v tmavej miestnosti, tma odíde. Keď Ježiš Kristus príde do tvojho srdca 
a života, odíde tma hriechu. On ostane s tebou a v tebe. Začneš žiť tak, že Ho budeš častejšie tešiť, 
než zarmucovať zlým a hriešnym spôsobom života. 

Ak naozaj ľutuješ zlo, ktoré si robil, povedz Mu to teraz. Popros Ho, aby zobral tmu a prišiel 
do tvojho života. Ďakuj Mu, že zomrel za teba. Tak ako Bartimaios, budeš veľmi vďačný za to, čo 
Pán Ježiš pre teba urobil. Aj pre teba nastane nový život, keď ti Pán Ježiš bude pomáhať milovať a 
poslúchať Ho. 
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PIATA LEKCIA 
Cesta 

 
 
Písmo: Ján 13, 1; 2, 30 - 38; Ján 14, 1 - 6 
 
Zvláštny dôraz:  Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu a do Neba. 
 
Verš na zapamätanie:  Ján 14, 6: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len 

nie skrze mňa.“ 
 
Pomôcky: 

V lekcii môžu byť použité flashcardy 5,1-9. Flashcard 5-8 sa v týchto materiáloch 
vynecháva. Priprav si obrázok 5-7 tak, že nastriháš a zahneš kartičky v dolnej časti obrázku 
(každému dieťaťu je potrebné zakryť hruď - srdce). Každá kartička odhalí „X“, čo znamená, že 
dobré veci, ktoré dieťa urobilo, ho nespasia. 
 
Flashcard 5-1 

V Jeruzaleme bol večer. Zdalo sa, že vôňa čerstvo upečeného chleba a pečeného jahniatka je 
všade. V domoch blikali slabé svetlá. V ten večer oslavovali židovské rodiny sviatok Veľkej noci 
a pripomínali si, ako Boh pred mnohými rokmi vyviedol ľudí z egyptského otroctva. 
 
Flashcard 5-2 

Pán Ježiš a jeho učeníci sa stretli v miestnosti na poschodí, aby spolu jedli večeru Veľkej 
noci. Učeníci boli radi, že môžu byť so svojím Majstrom osamote, preč od hlučných zástupov. V 
ten večer bol Pán Ježiš akýsi zvláštny. Bol veľmi vážny a zdalo sa, že Jeho myseľ niečo ťaží. 

Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich učeníkov, odišiel krátko po večeri. Jeho miesto pri 
stole bolo teraz prázdne. Ostatní učeníci si mysleli, že išiel niečo vybaviť, ale Pán Ježiš vedel, že 
práve teraz hovorí Jeho nepriateľom, kde Ho môžu zatknúť. 

Pán Ježiš povedal jedenástim učeníkom okolo stola: „Budem s vami už iba chvíľu.“ 
 
Flashcard 5-3 

„Pane,“ ticho sa opýtal Šimon Peter, „kam ideš?“ 
Ježiš odpovedal: „Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš.“ 

Srdcia učeníkov boli smutné a strachovali sa. Čo len budú robiť bez Neho! Pán Ježiš 
rozumel ich obavám. „Nestrachujte sa,“ upokojoval ich „verte v Boha a verte vo mňa!“ 

Potom im povedal, kam ide: vracia sa naspäť do domu svojho Otca. Vedel o Ňom všetko, 
lebo bol jediný Boží Syn a prv než prišiel na zem ako malé dieťa, žil so svojím Otcom. 
 
Flashcard 5-4 

Biblia nám hovorí, že domom Boha je Nebo. Pán Ježiš sa vrátil do Neba. Povedal, že je to 
obrovské miesto pre mnoho ľudí. Žije tam Boh a Jeho Syn Ježiš Kristus. Preto je to také nádherné 
miesto. Vlastne je príliš krásne na to, aby sa dalo popísať. 

Je to Boží domov a teda tam nie je žiaden hriech. Hriech znamená neposlúchať Boha. 
Neposlúchaš Ho, keď klameš, keď sa biješ s inými deťmi. On hovorí, že musíš poslúchať a 
rešpektovať svojich rodičov, ale vždy to nerobíš. Možno svojej mame vyplazuješ jazyk alebo 
nadávaš rodičom. Ani žiarlivosť a závisť neteší Boha. Závidíš niekomu, kto je obľúbenejší a 
múdrejší ako ty? Boh nám v Biblii veľmi jasne hovorí, že v Nebi nebude nič nečisté (Zjavenie Jána 
21, 27). Boh je taký dobrý a čistý, že nemôže dovoliť, aby sa v Jeho blízkosti vyskytol hriech. 

V Nebi však bude mnoho ľudí! 
Keď sa skončí náš život na zemi a zomrieme, bude nasledovať ďalší život. Samozrejme, 

nevrátime sa na zem ako niečo iné. Niektorí ľudia idú do Neba a žijú navždy s Bohom. 
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Iní idú na hrozné miesto – do Pekla a nikdy nebudú žiť s Bohom. 
Po smrti totiž existujú iba dve možnosti. 
Možno o tom vieš. Vieš, že nemôžeš ísť do Neba taký, aký si. Chceš však žiť s Bohom. Ak 

by si sa chcel so mnou o tom porozprávať, po skončení klubu príď... (Urči miesto.) a v Biblii ti 
ukážem, ako môžeš byť pripravený pre Nebo. 
 
Flashcard 5-6 

Väčšina ľudí chce ísť do Neba. Aj tieto deti. Chcieť však neznamená, že tam pôjdeš. 
Predstav si: chceš ísť do blízkeho mesta, ale vydáš sa po nesprávnej ceste. Neprídeš do toho 

mesta napriek tomu, že si naozaj chcel. Ak sa vydáš po nesprávnej ceste, neprídeš tam. Ak sa však 
vydáš po správnej ceste, dorazíš tam. 

Tak je to aj s Nebom. Pravdaže, nevedie tam cesta po akých chodievame, ale existuje jediný 
spôsob, ako sa dostať do Božieho domu. 
 
Flashcard 5-5 

Tomáš, jeden z učeníkov, chcel spoznať túto cestu. V skutočnosti bol ešte stále zmätený z 
toho, kam ide Ježiš. Povedal: „Pane, nevieme, kam ideš, ako by sme teda znali cestu?“ 

Odpoveď Pána Ježiša bola jednoduchá a jasná: „Ja som cesta... nik neprichádza k Otcovi, ak 
len nie skrze mňa.“ Hovoril im: „Ak chcete ísť do Neba, ja som jediný, kto vás tam môže zobrať.“ 
Vidíte, spôsob, ako sa dostať do Neba, nie je cesta, ale osoba. Ježiš Kristus je cesta do Neba. Môže 
ťa pripraviť na život s Bohom. Tiež ti môže odpustiť tvoje hriechy a zmeniť tvoj život. Ak patríš 
Pánu Ježišovi, môžeš si byť istý, že budeš s Ním žiť v Nebi. 
 
Flashcard 5-7 

Opäť sa pozri na tieto deti, ktoré chcú ísť do Neba. 
Toto dievča chodí každú nedeľu do kostola, nikdy nechýba. Myslíš si, že ju to pripraví pre 

Nebo? (Odober kartičku.) Nie, aj keď je dobré chodiť do kostola, nie je to cesta do Neba. Moja 
cirkev ma nemôže pripraviť pre Nebo. Žiadna cirkev to nedokáže. Toto dievča vie mnoho o Pánu 
Ježišovi Kristovi, ale neverí Mu, že môže odpustiť jej hriechy a že ju môže pripraviť na život s 
Bohom. 

Tu je chlapec, ktorý sa modlí. Každý večer sa modlí pred spaním. Je to spôsob, ako sa 
dostať do Neba? (Nechaj, nech odpovedajú deti a pýtaj sa na dôvody ich odpovedí.) Pán Ježiš 
povedal: „Ja som cesta.“ Tento chlapec potrebuje vedieť, že v jeho živote je hriech a zlo, ktoré 
zarmucuje Boha. 

Tu je dievča, ktoré je milé k druhým. Zdieľa sa s nimi so svojimi radosťami a je z nej 
ochotná pomocníčka. (Odober kartičku.) Ale je smutné, že nepatrí Pánu Ježišovi. Jej hriech nebol 
odpustený. On nie je v jej srdci a živote. Nie, nie je na ceste do Neba. 

Tento chlapec je lepší ako väčšina chlapcov v jeho triede. Je poslušný, zdvorilý a poctivo si 
robí domáce úlohy. Nehovorí škaredé slová. Nikdy nemá problémy. Je dosť dobrý na to, aby išiel 
do Neba (Odober kartičku.)? „Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23). „Niet spravodlivého ani 
jedného.“ (Rímskym 3, 10). 

Byť dobrý, modliť sa, byť milý, chodiť do kostola, sú dobré veci, ale nie sú cestou do Neba. 
Iba Ježiš Kristus je cestou k Bohu. Prečo? 
 
Flashcard 5-2 

Pán Ježiš to počas večere ešte raz vysvetlil svojim učeníkom. Zobral chlieb a lámal ho. 
Hovoril, že Jeho telo bude zlámané pre nich. Ako obraz použil aj víno. Malo pripomenúť Jeho 
vzácnu krv, ktorá sa vyleje, keď zomrie. Bude krvácať a zomrie na odpustenie hriechov. 

Stalo sa to hneď v ďalší deň. Bol pribitý na kríž. Jeho telo bolo zlámané a Jeho krv vyliata. 
Bol jediný Boží Syn a zároveň dokonalý človek bez hriechu, ale zomrel, akoby bol zločincom. 
Vlastne zobral náš hriech, všetko zlo, čo sme urobili a bol potrestaný namiesto nás. Tak veľmi nás 
miloval, že zobral náš trest na seba. „...Syn Boží si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ 
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(Galatským 2, 20). Zomrel a bol pochovaný, ale v tretí deň vstal z mŕtvych. Preto je cestou k Bohu 
do Neba. Teraz je v Nebi a keď si na Ňom závislý, môže ťa pripraviť pre Nebo. Potom, keď sa tu 
skončí tvoj život, zoberie ťa na to úžasné a krásne miesto. 
 
Flashcard 5-9 

Ako je to s tebou? Kam chceš ísť, keď sa skončí tvoj život na zemi? Ak vieš, že práve teraz 
by si nemohol žiť s Bohom, malo by ťa to znepokojovať. Ježiš Kristus môže prísť k tebe práve teraz 
a pripraviť ťa. Môže od teba zobrať všetok hriech a zlo. Aby to mohol urobiť, potrebuješ byť 
závislý na Ňom a vedieť, že zomrel za teba. Povedz Mu, že ti je ľúto, ako si žil doteraz. Popros Ho, 
aby ťa pripravil na život s Bohom. Potom príde do tvojho života a bude s tebou každý deň. Budeš 
Mu patriť. On sám je cesta k Bohu. Povedal to veľmi jasne: „Ja som cesta... Nik neprichádza k 
Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ 
 


	OBSAH
	Úvod
	PRVÁ LEKCIA: Dobrý pastier
	DRUHÁ LEKCIA: Chlieb života
	TRETIA LEKCIA: Vzkriesenie
	ŠTVRTÁ LEKCIA: Svetlo sveta
	PIATA LEKCIA: Cesta



