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Úvod 
 
 Jedna z najväčších výsad, ktoré môže mať veriaci človek, je vyučovať deti Božiemu slovu. To prináša 
dvojstrannú zodpovednosť: evanjelizovať nespasené deti a upevňovať vo viere už spasené deti.  
 Nespaseným deťom je potrebné prinášať zvesť o spasení - zvesť o Bohu, ľudskom hriechu, o osobe a diele 
Ježiša Krista a o získaní spasenia. Každá z týchto oblastí právd zahŕňa v sebe niekoľko, alebo veľa nádherných 
doktrín, ktoré by sme mali učiť chlapcov a dievčatá: 
 
Boh 
 Kým nebudeme učiť deti, čo sám Boh o sebe zjavil, budú si formulovať svoje vlastné nesprávne predstavy. 
Musíme ich vyučovať o Jeho svätosti, veľkosti, láske, suverenite, múdrosti, všemohúcnosti, vševedúcnosti atď. 
 
Ľudský hriech 
 Vyučujte deti, že sú hriešnici svojou prirodzenosťou a svojimi činmi, že hriech je neposlúchanie Božieho 
zákona a prináša oddelenie od Boha. 
 
Pán Ježiš Kristus 
 Je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Žil bezhriešny život, zomrel zástupnou smrťou za hriešnikov, 
vstal z mŕtvych, odišiel do Neba a je vyvýšený po Božej pravici. 
 
Privlastnenie si spasenia 
 Musíme dôkladne vyučovať deti, ako môžu byť spasené. Pokánie a viera mali by byť dôkladne vysvetlené 
a opakované. 
 Samozrejme nie je možné vyučovať všetky tieto pravdy v každej lekcii. Mnohé deti vedia toho málo alebo 
nič, takže čo si vyberiete učiť, učte to dobre a dôkladne. Vyučujte pravdy, ktoré vyplývajú z danej udalosti 
v príbehu. Nezabudnite využiť celý váš program na vyučovanie detí. 
 Spasené deti budú mať úžitok aj z dôkladného vyučovania evanjelia, ale musíme ich tiež učiť pravdy, ktoré 
ich posilnia, pomôžu im a povedú ich v kresťanskom živote. Snažte sa počas určitého času vyučovať ich „každej 
Božej rade“. 
 Lekcie v „Živote Krista“ v 1. dieli pokrývajú obdobie od zvestovania Ježišovho príchodu po začiatky Jeho 
verejnej služby. Máte príležitosť nielen spomenúť vzrušujúce udalosti, ale tiež vyučovať potrebné pravdy o Pánu 
Ježišovi Kristovi. Pri tom sa modlite, aby Boh Svätý Duch použil svoje slovo a deti spoznali toho Jediného, ktorý 
je stredobodom každej lekcie. 
 Každá lekcia obsahuje dôkladné vyučovanie a aplikáciu ústrednej pravdy. 
 
Osnovy lekcií 
 Na začiatku každej lekcie je veľmi krátka osnova. Tu je tiež označené, kde sa v lekcii vyučuje ústredná 
pravda (ÚP) a kde je aplikovaná. N - znamená: aplikácia pre nespasené deti; S - znamená: aplikácia pre spasené 
deti. 
 
Dať sa deťom k dispozícii 

Ak by sa deti chceli porozprávať s vami viac o duchovných veciach, je dôležité, aby vedeli, že ste im 
k dispozícii. Ako sa dať deťom k dispozícii, je ukázané v troch lekciách (1., 4. a 6. lekcii). Nielen v biblickej lekcii, 
ale kdekoľvek v programe môžete deťom povedať, že ste im k dispozícii. Je lepšie, ak to poviete oddelene vo 
svojom vyučovaní od Kristovho pozvania hriešnikov k sebe. Jasne a stručne povedzte deťom, kde budete po 
skončení, ak sa chcú s vami rozprávať (napr. pri flanelovej tabuli, pri klavíri,...). Dôležité je, aby všetky deti vedeli, 
že ste im k dispozícii. Tu je príklad, ako povedať deťom, že ste im k dispozícii, ako to robíte na začiatku programu: 

„V dnešnej biblickej lekcii, ktorá bude neskôr, vysvetlím vám, ako môžete osobne uveriť v Krista ako 
svojho Pána a Spasiteľa. Ak na konci si ešte stále nebudeš istý, ako to urobiť a chcel by si, aby som ti viac 
pomohol, keď ostatní odídu, prosím, príď a sadni si na jednu zo stoličiek tu vpredu.“ 
 
Učenie biblických veršov 
 Nenavrhli sme pre každú lekciu iný verš, aby ste mali viac času na vyučovanie, opakovanie a utvrdenie 
tých veršov, ktoré sme navrhli. Je dôležité, aby sa deti učili biblické verše takým spôsobom, aby si ich navždy 
pamätali. 
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Prehľad lekcií:     Ústredná pravda   Strana 
 

1. Zvestovanie Ježiš Kristus je Boží Syn. 4 
2. Pastieri sa dozvedia  Pán Ježiš prišiel na svet, aby 
 o Spasiteľovi sa stal jediným Spasiteľom. 7 
3. Mudrci oslavujú Kráľa Ježiš Kristus sa narodil ako  10 
 Kráľ. 
4. Pán Ježiš v detstve. Pán Ježiš bol dieťaťom. 13 
5. Pokúšanie Ježiša. Pán Ježiš bol tiež pokúšaný, 16 

 ale On zostal bez hriechu. 
6. Pán Ježiš Kristus volá  Ježiš Kristus stále volá mužov 19 
 učeníkov. a ženy, chlapcov a dievčatá, aby 
 boli Jeho učeníkmi. 
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1. LEKCIA 
Zvestovanie 

 
Písmo:  Lukáš 1, 26 - 47; 2, 1 - 3; Matúš 1, 18 - 24 
 
ÚP:  Ježiš Kristus je Boží Syn. 
 
Aplikácie:  N: Dôveruj Mu, lebo len On ťa môže zachrániť od hriechu. 

 S: Musíš Ho poslúchať. 
Sled udalostí:  Anjel navštívi Máriu. 

 Anjel oznámi Márii, že bude mať dieťa.  ÚP 
 Anjel povie Márii, že aj Alžbeta bude mať dieťa. 
 Mária pokorne odpovedá.  ÚP 
 Mária navštívi Alžbetu. 
 Alžbeta zdraví Máriu. ÚPS 
 Mária chváli Boha. ÚPN 
 Neskôr sa Mária vracia domov. 
 Jozef sa neteší novej správe.  
 Jozef vo sne počuje anjelov odkaz.  ÚP 
 Mária s Jozefom očakávajú narodenie.  ÚPS,N 
Verš na zapamätanie: Lukáš 1, 32: „Bude veliký, Synom Najvyššieho sa bude volať...“ 
 

„Kto to len môže byť?“ pomyslel si Marek podráždene, keď počul klopanie na vchodové dvere. Práve čítal 
veľmi zaujímavú knihu a vôbec nechcel prestať! Klopanie však pokračovalo. Nakoniec to vzdal a podišiel 
k dverám. Cez sklenené dvere matne videl postavu rovnakej výšky ako bol on sám. Keď otvoril dvere nemohol 
veriť svojím očiam! 

„Alex! Čo tu robíš?“ vykríkol. Pred dvoma rokmi sa Alex presťahoval o niekoľko sto kilometrov ďalej.  
„Sme tu na prázdninách, tak som si myslel, že ťa prídem pozrieť.“ uškrnul sa Alex. 
Marek zostal taký prekvapený, že skoro zabudol pozvať svojho priateľa dnu. 
Mária, ktorá žila v biblických časoch, dostala tiež podobnú, nečakanú návštevu.  

 
Scéna 1: (Vnútorné pozadie.)  
(Figúrka 1C-1, Mária) 

Bola sama a možno myslela na to, že sa čoskoro vydá. Mala Jozefa veľmi rada a tešila sa, že budú žiť 
spolu vo svojom dome. Možno práve premýšľala, ako zariadiť dom, aby sa im páčil. Netrápila sa, že nebudú mať 
veľa peňazí, lebo mnoho iných vecí ju robilo šťastnou. Boh bol k nej tak dobrý. Zrazu však niečo prerušilo jej 
myšlienky. (Umiestni figúrku 1C-2, anjel) 

„Buď pozdravená, milosťou obdarená. Pán je s tebou!“ 
Mária sa naľakala. „Anjel!" Na jej tvári sa zračil veľký strach, ktorý mala v srdci. 
„Neboj sa Mária. Boh ťa veľmi miluje,“ povedal anjel Gabriel. „Porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. Bude 

veľký a bude Synom Najvyššieho Boha.“ Dieťatko má byť Synom Najvyššieho Boha! Biblia, Božie slovo nám 
rozpráva o Ňom veľa vecí. Pozrite sa na tento trojuholník (1C-4a - c), má tri strany, ale aj tak je to len jeden 
trojuholník. Boh je len jeden, ale v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. Dnes sa chceme 
rozprávať o Bohu Synovi. On je Boh, takže Jeho život nemá žiaden začiatok. Žil v Nebi s Bohom Otcom od 
večnosti. Bol aj pri stvorení sveta. Biblia hovorí: „Ním povstalo všetko.“ (Ján 1, 3). Toto je Ten, o ktorom anjel 
rozprával, že sa stane dieťaťom a ktorému Mária bude matkou. Mária len ledva stíhala sledovať, čo anjel rozprával. 
Má to byť naozaj Ten, ktorého zasľúbil Boh? Stovky rokov každá židovská žena dúfala, že práve jej sa dostane cti 
byť matkou Zasľúbeného. Má sa to stať práve jej? Bolo to neuveriteľné. Musí počúvať pozornejšie. 

„A Boh mu dá trón Jeho otca Dávida a bude naveky Kráľom nad celým izraelským národom. Jeho 
kráľovstvu nebude konca,“ vysvetľoval Gabriel. 

Mária spoznala, že toto je Ten Boží Zasľúbený. Ona sa stane matkou. Jej myšlienky boli však úplne 
pomiešané. „Nerozumiem,“ povedala. „Ako sa to stane?“ „Svätý Duch príde na teba,“ povedal anjel. „Moc 
Najvyššieho Boha zostúpi na teba, takže dieťa, ktoré porodíš, bude sväté. Bude to Boží Syn.“ 

Narodenie tohoto dieťaťa malo byť úplne odlišné od narodenia iných detí. Každé bábätko má svojho 
pozemského otca a matku, ale hoci Syn Najvyššieho Boha mal pozemskú matku, Otca mal Boha. (odstráň 1C-4a - 
c) 

Toto dieťa naozaj bolo Božím Synom. Mária bola zmätená. Chcela sa porozprávať s niekym o týchto 
veciach. Kto však uverí jej zvláštnemu príbehu? Boh však dal anjelovi Gabrielovi aj tento odkaz: 
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„Tvoja sesternica, Alžbeta, bude mať tiež dieťa,“ povedal. „Pamätaj si, Mária, Boh dodrží svoj sľub. Pre 
Neho nie je nič nemožné.“ 

Alžbeta bude mať bábätko! Alžbeta a jej manžel Zachariáš boli už veľmi starí, takže ak sa im narodí dieťa, 
bude to určite zázračné dieťa. 

„Som Božia služobnica,“ odpovedala Mária anjelovi. „Som ochotná urobiť všetko, čo mi Boh povie. Nech 
sa teda stane, ako si povedal.“ Mária verila Božiemu sľubu. Keď anjel dohovoril, odišiel späť do Neba. (Odstráň 
anjela) 

V dnešných časoch už nevidíme a nepočujeme anjelov prinášať nám Božie slovo. Máme na to Bibliu. 
Vieme, kto je Ježiš Kristus, lebo v Biblii sa opakovane píše, že On je Boh Syn. Neprestal Ním byť ani vtedy, keď 
sa stal ľudským dieťatkom. Božie slovo nám hovorí aj o tom, prečo prišiel Boží Syn na tento svet. 

„Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.“ (1 Tim 1, 15) 
Len Boh môže zachrániť od hriechu, preto prišiel Ježiš Kristus na tento svet. Mária o tomto všetkom 

nevedela, ale premýšľala o anjelových slovách a pripravila sa na cestu k Alžbete. Obávala sa, čo povie Jozef, keď 
sa mu zdôverí so správou, ktorú jej priniesol anjel. 
 
Scéna 3:  

Cesta k Zachariášovi a Alžbete trvala niekoľko dní. A predstavte si, Alžbeta už dopredu vedela, že Mária 
sa stane matkou Božieho Syna, zasľúbeného Spasiteľa (umiestni Alžbetu 1C-6). 

„Je to úžasná česť, že matka môjho Pána prichádza do môjho domu!“ zvolala Alžbeta. Vedela, že Máriin 
Syn je jej Pánom. Alžbeta verila v Toho Jediného, ktorého Boh zasľúbil. A Ten sa mal čoskoro narodiť. On bol jej 
Pánom! Dievčatá a chlapci, ktorí veríte v Pána Ježiša, nikdy nezabudnite, kto je vaším Spasiteľom. On je všemocný 
Boh, čistý a bez hriechu. Vie všetko. I keď sa stal človekom, neznamená to, že nebol čistý a bez hriechu. Ak je 
tvojím Spasiteľom, je aj tvojím Pánom. Znamená to, že sa stará o tvoj život. Ak by sa Pánovi nepáčilo miesto, kde 
idú tvoji kamaráti, čo by si urobil? Ak je potrebné umyť riad po večeri, čo urobíš? Ak Ježiš Kristus, Boží Syn, je 
tvojím Spasiteľom a Pánom, budeš chcieť urobiť všetko, čo Ho poteší.  

Alžbeta sa veľmi tešila z udalostí, ktoré sa diali a Mária bola taktiež naplnená radosťou. 
„Moja duša oslavuje Pána a môj duch sa raduje v Bohu, mojom Spasiteľovi,“ povedala. Mária vedela, že 

len Boh ju môže zachrániť, ale nechápala, že jej dieťa, Boží Syn, ju bude musieť zachrániť. Jedného dňa vezme na 
seba všetky hriechy sveta a bude za ne potrestaný. Len Boh to môže urobiť! Tým, že vstane z mŕtvych, dokáže, že 
je Boh. (1C-7, kríž)  

Mária zvolala: „Môj Spasiteľ.“ Je Ježiš Kristus tvojím Spasiteľom? Ty sám nemôžeš odstrániť svoje 
hriechy. On, jedine On, ťa môže zachrániť. Ak sa odvrátiš od všetkého, o čom vieš, že je zlé v tvojom živote a 
začneš dôverovať Pánu Ježišovi, že ťa zbaví hriechov, On to urobí. Možno chceš byť zachránený od hriechu, ale 
nerozumieš ako. Budem (určite miesto) tam, keď sa klub skončí. Keď ostatní odídu, môžeš prísť za mnou a položiť 
mi otázky. Ukážem ti na ne odpovede z Božieho slova. 

Je veľmi dôležité, že Pán Ježiš je tvojím Spasiteľom. Preto mohla aj Mária zvolať: „Môj Spasiteľ.“ 
Tešila sa, lebo Boh bol k nej veľmi dobrý. Alžbeta sa takisto chcela podeliť s úžasnými správami o sebe a 

Zachariášovi. „Zachariáš tiež videl anjela, ktorý povedal, že náš syn, ktorého nazveme Ján, pripraví ľudí pre Pána.“ 
Mária, Alžbeta a Zachariáš boli spolu niekoľko pekných dní. Určite sa veľa rozprávali o deťoch, ktoré sa im mali 
narodiť. Keď sa bábätká narodia, iste sa budú od seba odlišovať. Vedeli by ste povedať v čom? 

Alžbetino dieťatko malo ľudského otca Zachariáša. Máriine dieťatko nemalo ľudského otca, bolo Božím 
Synom. Alžbetino dieťa začalo žiť, keď sa narodilo, ale Boží Syn žil už dávno predtým v Nebi. Krátko predtým, 
ako sa Alžbete a Zachariášovi narodil syn, Mária odišla domov. Keď odchádzala, musela byť zvedavá: „Čo len 
povie Jozef? Bude mi rozumieť?“ 
 
SCÉNA 4: (Vnútorné pozadie) 
(Umiestni figúrku 1C-8, Jozef) 

Jozef bol veľmi smutný a zmätený správou, že Mária čaká dieťa. Myslel si, že by bolo lepšie, keby sa s ňou 
neoženil. Ako zaspával, prisnil sa mu sen. Zrazu stál pri ňom anjel! 
(Umiestni anjela, figúrka 1C-2) 

„Jozef,“ povedal anjel. „Neboj sa zobrať si Máriu za ženu. Je pravda, že bude mať dieťa, ale toto dieťa 
bude Božím Synom. Dáš mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud od hriechov.“ Pán Boh nenechal Jozefa 
pochybovať, aké bude to dieťa - bude to Boží Syn. Je úžasné, že Ježiš prišiel dobrovoľne na Zem a stal sa 
dieťaťom, ale napriek tomu nikdy neprestal byť Bohom. Nikdy to úplne nepochopíme, ale vieme, že je to pravda, 
lebo sa o tom píše v Biblii.“  

Teraz Jozef pochopil. Bolo ťažké uveriť, že on a Mária by mali byť súčasťou zázraku. Boh mal prísť na 
Zem ako dieťa. Väčší zázrak sa nikdy nestal. Jozef bol šťastný; nie len Mária sa stane jeho ženou, ale Boh naplní 
cez nich svoje sľuby. Aká pocta bola pre Máriu byť matkou Božieho Syna! (Odstráň figúrky) 
SCÉNA 5: (Vnútorné pozadie) 
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(Umiestni furgúrku 1C-10, Mária a Jozef) 
Jozef poslúchol Boží hlas. On a Mária žili šťastne vo svojom malom domčeku v Nazarete. Jozef pracoval 

ako tesár a Mária sa starala o domácnosť.  
Očakávali deň, kedy sa narodí Boží Syn, ale znamená tento príchod Božieho Syna niečo aj pre teba? Ak si 

uveril, že Ježiš je tvojím Spasiteľom, odpoveď na otázku je: „áno,“ pretože On prišiel, aby ťa zachránil od hriechu. 
Pamätaj si, že je tvojím Pánom a vládne v tvojom živote. Musíš Ho poslúchať a žiť pre Neho. 

Je možné, že v tvojom srdci Jeho príchod na Zem nič neznamená. Uvedomuješ si však svoju neposlušnosť 
voči Bohu, chceš byť zachránený od hriechov. Ja nemôžem pre teba nič urobiť. Jedine Boh zachraňuje. Uveríš, že 
Ježiš Kristus, Boží Syn, ťa môže zachrániť? Vyznaj ticho vo svojom srdci, ako veľmi ľutuješ svoje hriechy. Popros 
Ho, aby ťa zachránil. On to dokáže a urobí to pre teba. Boh sľúbil: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno 
Pánovo, bude spasený.“ (Rímskym 10, 13). 
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2. LEKCIA 
Pastieri sa dozvedia o Spasiteľovi 

 
Písmo:  Lukáš 2, 3 - 20 
 
ÚP:  Pán Ježiš prišiel na svet, aby sa stal jediným Spasiteľom. 
 
Aplikácie:  N: Ak chceš byť spasený, musíš Mu dôverovať. 
 S:  Ak Mu dôveruješ, môžeš si byť istý, že si spasený. 
 
Sled udalostí:  Mária s Jozefom sa pripravujú na cestu do Betlehema. 
 Cestujú do Betlehema. 
 Pricestujú. 
 Zostanú v stajni. 

 Ježiš Kristus sa narodí. ÚPN 
Pastieri prídu a klaňajú sa Mu. 

 Rozpovedia svoje príbehy: 
 - zjavil sa anjel 
 - povedal im o Spasiteľovi  ÚP 
 - obloha sa naplnila anjelmi.  ÚPS 
 Pastieri odídu a hovoria novinu aj iným. ÚPN 
 
Verš na zapamätanie:  Matúš 1, 21: „...dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.“ 
 
Lekcia 
 
Scéna 1: (Skromný interiér) 
(Figúrka 1C-10) 

Mária a Jozef sa pripravovali na cestu. Rímsky cisár Augustus vydal rozkaz, aby všetci ľudia v jeho 
kráľovstve začali platiť dane vládcovi. Každý musel ísť do svojho rodného mesta a zostať tam, kým mu daňoví 
úradníci nepovedia, koľko má zaplatiť. Mária a Jozef museli ísť do Betlehema. Bývali v Nazarete, ale Jozef bol z 
Dávidovho rodu a  Betlehem bol Dávidovým mestom. Jozef a Mária si pripravili všetko, čo potrebovali na dlhú 
cestu. (Odstráň figúrky) 

Konečne boli pripravení na odchod. „Priniesol som pohodlnejšie sedlo,“ povedal možno Jozef, keď ho 
vykladal na chrbát oslíka. „Mária, určite to zvládneš?“ 
 
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie) 
(Umiestni, Máriu a Jozefa s oslíkom, figúrku 1C-11) 

„Áno, Jozef, určite to zvládnem.“ Mária poznala cestu do Betlehema a vedela, že vôbec nebude jednoduchá 
so všetkými tými kopcami a dolinami a skalnatými prechodmi. Bude trvať štyri až päť dní, kým prídu do 
Betlehema, Dávidovho mesta, ako sa niekedy volá. Každý večer tam hľadalo nocľah veľa cudzincov. Možno počas 
cestovania ich niekto prenocoval a niektoré noci možno spali len pod holým nebom. Každým dňom boli bližšie k 
Betlehemu. 

Keď konečne prišli, obidvaja si chceli oddýchnuť. Boli takí unavení! Ubytujú ich príbuzní? Nie! Iní hostia 
prišli skôr a zaplnili všetky miesta. Betlehem bol plný ľudí, ktorí sa prišli zapísať kvôli plateniu daní. „Nájdeme 
izbu v ubytovni,“ navrhol možno Jozef. Ale tam bolo tiež všetko obsadené. Ešte aj ubytovňa bola plná! Čo mohli 
urobiť? Keď sa Jozef pozrel na Máriu, hneď videl, že sa necíti dobre. Mária vedela, že dieťa sa čoskoro narodí. 
„Jozef, musíme nájsť nejaké miesto.“ Možno ich tam niekto poslal a možno ho našli sami, ale bolo tam.  
(Odstráň figúrky) 

Stajňa! Jozef a Mária sa usadili v stajni. 
 
Scéna 3: (Scéna v stajni) 

Väčšina stajní nie je veľmi čistých a pretože v nich žijú zvieratá, je tam aj poriadny zápach. Jozef 
pravdepodobne pohľadal nejakú čistú slamu. 
(Umiestni zvieratá, Máriu 1C-12 a Jozefa 1C-10) 

Možno to bola Mária, ktorá prvá zbadala jasličky. Pôvodne to bolo kŕmidlo pre somáre a dobytok. Mária 
však vedela, že jasličky budú v tú noc použité na niečo iné. 

„Jozef,“ možno povedala, „prosím ťa, dones trocha čistej slamy a daj ju do jasličiek.“ 
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V tej noci sa to stalo - Boží Syn prišiel na svet ako maličké novorodeniatko! Bol skutočným bábätkom ako 
každé iné bábätko. Plakal. Museli ho kŕmiť a starať sa o Neho. Bol maličkým chlapcom, ale zároveň bol aj Bohom. 
Nevieme pochopiť, ako sa to mohlo udiať, ale naozaj sa to stalo! Niečo však bolo veľmi odlišné na tomto 
chlapcovi. Určite viete, že už malé deti sa vedia hnevať, pričom im to nikto neukázal. Neposlúchajú svoje mamy - 
jednoducho to vedia. Všetky bábätká sa narodia so silnou vôľou presadiť si svoje želania, nie Božie. Tak sa vlastne 
rodia už s hriechom. Toto bábätko bolo odlišné, bolo čisté a nevinné. 
(Umiestni figúrku 1C-13,jasličky s bábätkom) 

Mária a Jozef zabalili Ježiša do plienok a uložili ho v jasliach. Boli šťastnejší než kedykoľvek predtým, 
lebo sa stalo to, na čo tak dlho čakali. Pravdepodobne si pripomínali Božie sľuby: „A panna porodí Syna... Božieho 
Syna.“ Alebo iný: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný;... jeho meno bude: Predivný radca, Mocný 
Boh...“ (Izaiáš 9, 5) Snažili sa pochopiť ten Boží zázrak. 

Určite sa na ich tvárach odrážalo nadšenie, keď chválili Boha a ďakovali Mu. Ďakovali Mu za šťastnú 
cestu až do Betlehema, ďakovali Mu za dodržanie Jeho sľubu. Asi mali aj veľa otázok a prosieb, aby Pán Boh 
chránil toto dieťa, Božieho Syna. 

Mária s Jozefom nemali problém s pomenovaním dieťatka. Anjel povedal: „Dáš Mu meno Ježiš, lebo On 
vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Matúš 1, 21) Ježiš znamená Spasiteľ, ale čo znamená slovo Spasiteľ? Predstav si, 
že plávaš v mori a zachytí ťa silný prúd. Si vo veľkom nebezpečenstve. Ak by ťa niekto z brehu zbadal, skočil do 
vody a zachránil ťa, povedali by sme, že je tvojím záchrancom. Spasiteľ je niekto, kto zachraňuje. Spomeň si, ako 
sme hovorili, že už po svojom narodení si chcel robiť všetko po svojom a neposlúchal si Pána Boha! Je ľahké 
neposlúchať Božie príkazy. Ty sám sa však nemôžeš oslobodiť od hriechu. Biblia hovorí: „...hriech, keď je 
vykonaný, splodí smrť.“ (Jakub 1, 15) - čo znamená byť navždy odlúčený od Boha. Potrebuješ niekoho, kto ťa 
zachráni od hriechu. Pán Ježiš prišiel, aby sa stal jediným Spasiteľom od hriechu. Stal sa človekom, aby mohol 
zomrieť za hriechy ľudí - ľudí ako si ty a ja. On bol úplne bez hriechu, nevinný, ale zomrel, akoby všetky hriechy 
sveta boli Jeho vlastné. Pán Ježiš je Boh a človek zároveň, preto je jediným Spasiteľom, ktorý môže zachrániť od 
hriechu. On žije aj dnes a môže ťa dostať z pazúrov hriechu. Môže zobrať z teba všetky tvoje hriechy a priblížiť ťa 
opäť k Bohu. Ježiš znamená teda „Spasiteľ,“ a preto Ho Mária s Jozefom tak pomenovali. 

Mária s Jozefom od nadšenia úplne zabudli, ako sú unavení. Aj keď všetko vôkol nich bolo tiché a pokojné 
a Betlehem vyzeral, akoby zaspal, necítili sa ospalí. Mária a Jozef však neboli s týmto zázračným dieťatkom sami. 

Zrazu počuli hlasy! „Jozef, myslím, že niekto prichádza.“ Mária sa trocha znepokojila, keď začula hlasy. 
Kto by to len mohol byť? Práve sa pozreli ku dverám, keď dnu vstúpili pastieri. 
(Umiestni pastierov, figúrka 1C-14) 

Pastieri sa zatiaľ rozprávali medzi sebou: „Toto je určite to miesto,“ povedali, „Tu je to dieťa. Je to presne 
tak, ako povedal anjel.“ Mária a Jozef sa začudovali: „Anjel?“ Pastieri sa zatiaľ priblížili k jasličkám. Kráčali úplne 
potichu, potom si kľakli k dieťatku. Ako sa pozerali na dieťatko v ich tvárach sa zjavil úžas a úcta. Toto je Ten 
zasľúbený Boží Syn! Ten, ktorého ľudia Izraela čakali toľko rokov. Slzy šťastia sa im kotúľali po lícach, keď začali 
chváliť Božieho Syna, dieťatko v jasličkách. Myslíte, že pastieri ďakovali Bohu za dodržanie svojho sľubu a za to, 
že sa smeli stať súčasťou tohoto veľkého zázraku?  

Mária s Jozefom zatiaľ potichu čakali. Nakoniec to už nevydržali a spýtali sa pastierov: „Čo ste vraveli o 
anjelovi?“ 

Pastieri sa pomaly otočili od jaslí rozpovedať svoj príbeh. Určite by ničomu neverili, keby už predtým 
nevideli, ako sa stali rôzne zázračné veci. 
 
Scéna 4: (Scéna vonku za tmy na druhej tabuli.) 
(Umiestnite figúrky 1C-15,1C-16 a 1C - 17, ovce, pastieri a anjel) 

„Boli sme na poli. Niektorí z nás strážili ovce, iní sa striedali, aby sa vyspali. Zrazu sme sa všetci prebrali! 
Obloha bola taká jasná ako cez deň. Potom sme uzreli anjela.“ 

Ako Mária s Jozefom načúvali príbeh pastierov, rozpamätali sa na anjela, ktorý sa ukázal im dvom. Bol to 
ten istý anjel? Boli veľmi zvedaví, ako svoj príbeh dokončia pastieri. 
 „Najprv nám povedal, aby sme sa nebáli. Vedeli sme, že je poslaný od Boha, ale aj tak sme sa báli. Anjel 
chcel upokojiť naše chvejúce sa srdcia. Povedal, že nám prináša dobrú zvesť, plnú radosti pre všetkých ľudí.“ 
Pastieri si dokonca pamätali presné znenie anjelových slov: „Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán.“ Anjel povedal, že Pán Ježiš je Spasiteľ. Prečo niekto iný nezomrel za hriechy tohoto sveta? 
Každý iný človek je hriešnik, zasluhuje si Boží trest. Pán Ježiš bol bez hriechu, nevinný, takže jedine On mohol 
zomrieť za hriechy iných ľudí. Prečo však Ježiš ako človek sa stal jediným Spasiteľom? Boli to ľudia, ktorí hrešili, 
preto len človek mohol zobrať ich trest na seba. Len Boh mohol urobiť také veľké dielo, ako zobrať hriechy 
všetkých ľudí. Takže jediným Spasiteľom je len Pán Ježiš. (Verš by mal byť umiestnený na vedľajšej tabuli pri tejto 
časti príbehu). Anjel oznámil pastierom, že nájdu Spasiteľa ako dieťa, zavité v plienkach a uložené v jasličkách. 

Pastieri vysvetľovali ďalej: „Kým sme sa snažili porozumieť tomu všetkému, stalo sa ešte niečo iné. Celá 
obloha sa zaplnila anjelmi!“ 
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(Umiestni anjelov, 1C-18 a 19) 
„Oslavovali Boha a hovorili: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Anjelský zbor 

spieval o narodení veľkého Spasiteľa. Ak si Mu naozaj uveril, že ťa zachráni, môžeš si byť celkom istý, že ťa 
zachránil a spasil. Všetko, čo sa o Ňom učíme, nám hovorí, že On dokáže spasiť a zachrániť a On to aj robí. Biblia 
hovorí, že ak je On tvojím Spasiteľom, si zachránený od trestu za hriech (Rímskym 8, 1). Zlomil moc hriechu v 
tvojom živote. Preto aj sám môžeš pozorovať zmeny vo svojom vlastnom živote. Jedného dňa ťa privedie k svojmu 
Otcovi, ktorý je v nebesiach. Budeš navždy čistý a dokonalý, lebo On je tvojím Spasiteľom. 

On ťa nezradí. Je jediným Spasiteľom, o ktorom pri Jeho narodení spievali aj anjeli. „Zmizli tak nečakane, 
ako sa aj zjavili,“ povedali pastieri. „Uvedomili sme si, že niet sa čoho báť. Boh nám poslal odkaz z Neba, lebo nás 
nesmierne miluje. Tak sme sa rozhodli odísť do Betlehema hľadať Ježiša... a našli sme Ho. Videli sme Ježiša 
Krista, zasľúbeného Božieho Syna!“ (Zakry nočnú scénu a vráťte pozadie so stajňou.) 

Mária s Jozefom možno tiež rozpovedali pastierom svoje neuveriteľné príhody, ktoré sa udiali ešte pred 
touto nocou. Predstavme si, ako im Jozef, sklonený nad jasličkami, rozprával: „Volá sa Ježiš (Spasiteľ), lebo On 
zachráni svoj ľud od hriechov.“ Pastieri museli byť veľmi prekvapení. Ich slová vďaky nevedeli vyrozprávať 
všetku radosť, ktorú mali v srdciach. (Odstráň pastierov.) 

Keď sa ráno prebudilo mesto Betlehem, počulo veľmi zvláštne udalosti. Pastieri rozprávali svoj príbeh 
každému, kto bol ochotný počúvať. Hovorili o anjeloch, o dobrej zvesti z Neba a o dieťatku. Zasľúbený Boží Syn, 
Pán Ježiš sa narodil! Celou cestou naspäť ku svojim ovečkám pastieri chválili Boha. (Vráť sa k pozadiu v stajni 
s pastiermi.) 

Pastieri počuli o narodení Spasiteľa a hneď sa vybrali k Nemu. A čo ty? Dnes si počul, že On je jediný, kto 
ťa môže zachrániť a zobrať z teba hriech, ktorý ťa vzďaľuje od Boha. On môže zobrať z teba všetko, čo je zlé v 
tvojom živote. Je pravda, že Ho nemôžeš teraz vidieť, lebo je v Nebi, ale môžeš Mu dôverovať celým svojím 
srdcom. Ak naozaj chceš, aby ťa zachránil, dôveruj Mu a On ťa zachráni. Naozaj to urobí, veď aj anjel povedal: 
„Dajte Mu meno Ježiš a On zachráni svoj ľud od hriechov.“ 

Veľa ľudí tomu nemohlo uveriť. „Aký zvláštny príbeh,“ hovorili si, keď vrtiac hlavami odchádzali preč. 
Mária premýšľala o všetkom, čo sa stalo a čo sa ešte malo stať v budúcnosti. Na Božie sľuby sa dá spoľahnúť 
a Mária bola za to Bohu vďačná. Dobrá zvesť z Neba od anjelov bola pre všetkých ľudí. Čo si myslíš ty o zvláštnej 
udalosti, ktorá sa stala v tú noc? Nebuď ako tí ľudia, ktorí počuli o Spasiteľovi, ale neprišli k Nemu. Nepokračuj 
naďalej v hriechu, ktorý ťa vzďaľuje od Boha. Pán Ježiš sa narodil ako Spasiteľ. On je tým jediným Spasiteľom. 
Ak z celého srdca chceš byť zachránený od hriechu, dôveruj Pánu Ježišovi. Môžeš Mu povedať niečo takéto: „Pán 
Ježiš, urobil som už mnoho zlých vecí, ale viem, že potrebujem byť zachránený. Ďakujem Ti, že si za mňa zomrel, 
prosím, zober odo mňa môj hriech a buď mojím Spasiteľom.“ On ťa vypočuje a spasí. Pamätajte si náš biblický 
verš: „Dáš Mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.“ (Matúš 1, 21) 
 



 10 

3. LEKCIA 
Mudrci oslavujú Kráľa 

 
Písmo:  Matúš 2, 1 - 14 
 
ÚP:  Ježiš Kristus sa narodil ako Kráľ. 
 
Aplikácie:  N: Dôveruj Mu, aby ťa vytrhol zo satanovho kráľovstva a premiestnil do svojho. 
 S: Oslavuj Ho. 
 
Sled udalostí:  Mudrci uvidia hviezdu. 
 Pochopia, čo to znamená.   ÚP 
 Pripravia sa na cestu do Judska.   ÚP 
 Podniknú dlhú cestu. 
 Prídu do Jeruzalema. 

Židovskí vodcovia hovoria, že Ježiš sa narodí v Betleheme.  ÚP 
 Herodes sa stretne s mudrcmi. 

Herodes ich požiada, aby mu oznámili, keď nájdu Kráľa. 
   ÚPN 

 Mudrci nasledujú hviezdu až do Betlehema. 
 Nájdu Pána Ježiša. 
 Oslavujú Ho.    ÚPS 
 Boh ich varuje, aby sa nevrátili k Herodesovi. 
 Odídu domov inou cestou.    ÚPN 
 Anjel povedal Jozefovi, aby odišiel do Egypta.   ÚPN 
 Jozef poslúchne.   ÚPN 
 
Verš na zapamätanie: Zopakujte Lukáš 1, 32 a Matúš 1, 21 
 
Lekcia 

Aké vzrušujúce! „Pozrite na tú hviezdu, čo je to?“ Tieto slová museli kolovať od jednej skupiny k druhej. 
V dávnych časoch nášho biblického príbehu žili v ďalekej zemi na východe niekoľkí muži, ktorých volali 
„mudrci.“ Niektorí mudrci dávali rady svojmu kráľovi. Pomáhali spravovať krajinu. Boli to muži s vysokým 
vzdelaním. Niektorí z nich študovali hviezdy. 

 
Scéna 1: (Pozadie vonku, noc s hviezdnou oblohou.) 
Jedného večera títo mudrci zazreli novú „hviezdu“. 
(Umiestni mudrcov a hviezdu, figúrky 1C-21 a 1C-22) 

Rýchlo utekali ku svojim knihám. „Čo nám o tom povedia knihy? Je tam napísané niečo o kométe?“ Nie, 
nikto nepredpovedal novú kométu. Čo však spôsobilo zjavenie sa takej jasnej hviezdy? Títo mudrci vedeli, že 
hviezdy sa nemenia. Každú zimu bola obloha stále rovnaká. Každé leto boli na oblohe tie isté hviezdy. Planéty sa 
pohybujú, to mudrci vedeli, ale toto bolo niečo iné. Čo to teda znamená? 

Voľajako - nevieme ako - muži sa dovtípili, že táto hviezda znamená narodenie Kráľa v Judskej krajine. 
Mali pravdu - narodil sa veľký Kráľ, Pán Ježiš. V Nebi bol vždy Pánom anjelov. Oni Ho poslúchali a spievali Mu 
na slávu. Mal viac moci ako všetci pozemskí králi spolu! Aj keď sa narodil ako dieťa, neprestal byť Kráľom. Boh, 
ktorý stvoril nebesia aj zem, mohol istotne pridať na oblohu ešte jednu hviezdu, aby oznámil narodenie svojho 
Kráľa.  

Anjeli povedali pastierom, že tá dobrá zvesť je pre všetkých ľudí. Hviezda to zase oznámila mudrcom. 
„Poďme a prezveďme sa, prečo sa objavila táto hviezda,“ povedali si mudrci. Mali pred sebou dlhú cestu. 
(Odstráň mudrcov) 

Na cestu púšťou potrebovali ťavy, jedlo, oblečenie, peniaze a to na veľa týždňov. Cesta bude určite 
nebezpečná. Čo keď ich malú karavánu v púšti napadnú banditi? Ak by mali so sebou viac tiav a mužov, boli by 
bezpečnejší pred zlodejmi. „A ešte chceme zobrať so sebou aj nejaké dary z našej krajiny pre Kráľa.“ povedali. 

Darčeky vybrali veľmi pozorne. Zlato... to bude vzácny dar. Kadidlo... vôňa, ktorá bola často používaná vo 
veľkom chráme na oslavu Boha. A myrha... drahý parfém z východnej krajiny. Tieto vzácne dary boli vhodné pre 
kráľa. Najlepší dar od týchto mužov však bol dar ich samých. Rozhodli sa opustiť svoje domovy a rodiny, darovať 
svoj čas a vydať sa na tak ďalekú, namáhavú a nebezpečnú cestu, aby videli Toho, komu uverili, že je Kráľom 
Židov. Predstavte si, koľko sa rozhodli obetovať Tomu, o kom vedeli len tak málo! Vedeli však, že On je Kráľ. My 
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vieme o Ježišovi omnoho viac. Boh Ho daroval, aby bol naším Spasiteľom. Vedeli ste však, že Biblia Ho nazýva 
tiež Kráľom? On je Boh, takže dokáže urobiť všetko, čo si zaželá. Je omnoho mocnejší ako iní panovníci a vlády. 
Panuje aj nad nimi. Biblia hovorí, že On je Kráľ kráľov. Toto je Kráľ, ktorého hľadali mudrci. 

 
 

Scéna 2: (Pozadie púšť, alebo tmavá tabuľa.)  
(Umiestnite figúrku mudrcov na ťavách, 1C-23.) 

Karavána sa vydala na cestu cez púšť. Slnko pálilo a piesok z dún robil cestovanie ešte nepríjemnejším. Po 
západe slnka sa púšť ochladila. Muži sa zabalili do diek a zaspali vo svojich stanoch blízko seba. Svoje dary držali 
pri sebe. Niekto z nich bol vždy na stráži, pripravený hocikedy zobudiť ostatných, ak by sa vyskytlo 
nebezpečenstvo. Prešli dni, týždne, mesiace. Karavána stále napredovala v smere hviezdy, ktorú niekedy ani nebolo 
vidieť pre zlé počasie. (Odstráň hviezdu) 

Konečne vstúpili do Judskej krajiny. Kde by tak mohli nájsť kráľa? Určite v Jeruzaleme, v hlavnom meste. 
(Odstráň figúrky) 

Cestovatelia - mudrci si obliekli na seba tie najlepšie šaty, čo mali a čo si odkladali po celú cestu na takú 
významnú príležitosť, akou je stretnutie kráľa. Obyvatelia Jeruzalema pri pohľade na nich hneď zistili, že nejde 
o obyčajných ľudí, ale o vzácnych hostí z ďaleka. 

„Kde je ten narodený kráľ Židov?“ pýtali sa. „Videli sme Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu 
pokloniť.“ 
 
Scéna 3: (Palác) 

Kráľ Židov? Nikto o takom nepočul. Mali by sa spýtať Herodesa. Herodes bol kráľ. Všetci vedeli, aký je 
zlý a krutý... ak by sa dozvedel o inom kráľovi... Ale čoskoro sa predsa len dozvedel. 

Zavolal si židovských vodcova vyzvedal sa o narodení nového kráľa. 
„Takže vy očakávate ďalšieho kráľa, hm,“ povedal Herodes. „Kedy sa má narodiť?“ Odpovedali mu: „V 

júdskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, Judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi 
mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský.“  

Stovky rokov predtým, než prišiel na zem Pán Ježiš Kristus, Boh povedal, že Ten, ktorého pošle, bude 
„vládcom“. 

My si myslíme, že panovník a vládca našej krajiny je veľmi dôležitá osoba. Poslúchame a rešpektujeme ho, 
ale nekľakáme si pred ním, akoby bol Boh. Pán Ježiš je nebeský Kráľ, Kráľ všetkých vládcov a kráľov. Je jediný 
Boží Syn. Mali by sme Ho preto oslavovať, milovať a poslúchať. Herodes by však nikdy neprivítal druhého kráľa! 
 
Scéna 4: (Palác) 
Herodes si tajne zavolal k sebe mudrcov. 
(Umiestni mudrcov a Herodesa, figúrky 1C-25 - 1C-24) 

„Kedy ste uvideli tú hviezdu?“ spýtal sa kráľ. Informoval sa presne do detailov o prípravách na cestu a 
zjavení sa hviezdy. „Židovské záznamy hovoria o narodení ich Kráľa v Betleheme. Choďte teda tam a hľadajte Ho, 
kým Ho nenájdete. Keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu.“ 

Herodes sa strašne mýlil! Myslel si, že Pán Ježiš Kristus sa pokúsi obrať ho o miesto! Pán Ježiš však nebol 
taký Kráľ kráľov. Neskôr povedal: „...Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta...“ (Ján 18, 36) Prišiel, aby panoval 
v srdciach mužov a žien, chlapcov a dievčat. To bude Jeho kráľovstvo! Biblia nám hovorí o dvoch kráľovstvách 
sveta. Jedno je Satanovo kráľovstvo, kráľovstvo Božieho nepriateľa. V tomto kráľovstve si sa narodil, a pretože v 
ňom ešte žiješ, často neposlúchaš Boha. Tvoja mama ti povie, aby si zostal vnútri, kým ona pôjde do obchodu. 
„Čakám, že zavolá teta Anna. Ak zavolá, zdvihni to.“ Čoskoro na to ťa prehovára tvoj kamarát: „Poď sa von 
zahrať, požičiam ti môj nový bicykel.“ Ak by si šiel Božou cestou, poslúchneš mamu a zostaneš vnútri. Ty však 
neposlúchneš, dáš svoje prianie na prvé miesto a ideš si zajazdiť. Ideš svojou vlastnou cestou. To druhé je Božie 
kráľovstvo, kráľovstvo Ježiša Krista. On panuje nad tými, ktorých zachránil zo Satanovho kráľovstva. Ako Kráľa 
Ho radi poslúchajú tí, ktorých zachránil. Nedeľu napríklad strávia tak, ako od nich chce Kráľ. Čo asi by chcel Kráľ, 
aby si robil v nedeľu? V ktorom kráľovstve si? Pán Ježiš je jediný, kto ťa môže vyslobodiť zo Satanovho 
kráľovstva. On je všemocný Kráľ. Herodes však ani netušil, akým Kráľom bude Pán Ježiš Kristus. 

Chcel sa Ho len zbaviť. Každý, kto poznal Herodesa, vedel, že klame. Vôbec nemal v úmysle oslavovať 
Ježiša. Kráľ Herodes bol skazený, krutý muž, ktorý dbal len na svoje vlastné záujmy. Naši mudrci však nevedeli, 
že čo Herodes hovorí, nie je to, čo si myslí. 
(Odstráň Herodesa, umiestni hviezdu 1C-22) 

 Mudrci boli vzrušení, keď odchádzali z paláca. Smerujúc do Betlehema, tešili sa ešte viac. „Pozrite!“ 
zvolal jeden z nich, „hviezda!“ Zase tam bola hviezda. Teraz bola nad Betlehemom. Ani im netrvalo dlho prejsť na 
ťavách vzdialenosť deväť kilometrov medzi Jeruzalemom a Betlehemom. Stále sa pozerali na hviezdu. Keď 
vstúpili do Betlehema, hviezda sa pred nimi pohla. Zrazu sa zastavila nad domom. Aký zázrak! 
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Scéna 5: (Vnútorný interiér) 
(Umiestni figúrky 1C-27 a 1C-26, Mudrci a Mária s Jozefom a dieťaťom.) 

Úplne potichu vstúpili mudrci do domu, kde našli Pána Ježiša. „Malé dieťa s Máriou, jeho matkou“ vraví 
Biblia. Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, Mesiáša, Kráľa Židov, ktorý zachráni svoj ľud z hriechov. Mudrci Mu 
dali svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu a oslavovali Ho. Boli šťastní, že prišli chváliť Kráľa a poďakovať Mu. 
Žiadne ťažkosti z cesty nemohli prekonať slávnosť tejto chvíle, chvíle, kedy mohli pokľaknúť pred Kráľom Židov. 
Títo muži boli múdri, bohatí a dôležití, ale aj tak sa poklonili pred malým dieťaťom. Ak ťa Pán Ježiš zachránil zo 
Satanovho kráľovstva, môžeš sa od nich naučiť veľmi dôležitú vec. Porozmýšľaj, kto je tvoj Kráľ, Pán Ježiš 
Kristus, Boží Syn. Keď sa učíš ďalej a ďalej o Ňom nové veci, nezabúdaj Mu ďakovať za to, aký je úžasný a 
veľký. Toto sa nazýva oslavou Ježiša a to isté robili aj mudrci. Keď sa rozprávaš so svojím Kráľom, nepýtaj si stále 
len nejaké veci. Urob si čas aj na Jeho oslavu a ďakuj Mu za Jeho dobrotu. Keď sa s Ním rozprávaš, preukáž Mu 
úctu. Pretože On je Kráľ, niekedy si kľakneme a skloníme naše hlavy k modlitbe. Keď niekto hovorí k Nemu 
nahlas, napríklad v kostole, nesmejte sa mu a nešuškajte si. Pamätajte, že On je Kráľ. Oslavujte Ho, ako to robili 
títo mudrci. 
(Odstráň figúrky) 

Prv, než sa títo múdri muži uložili k spánku, možno si ešte pripomínali jeden druhému: „Zajtra pôjdeme 
späť ku kráľovi Herodesovi a povieme mu, že sme našli Kráľa Židov.“ Ráno sa však všetko zmenilo! Jeden z 
mužov povedal: „Mal som zvláštny sen. Boh ma varoval, aby sme sa nevracali naspäť k Herodesovi.“ Tí ďalší 
súhlasili. „Nevrátime sa domov cez Jeruzalem, ale pôjdeme inou cestou.“ Mudrci sa vrátili domov s vedomím, že 
našli Kráľa. Našiel si Ho aj ty? Je Ježiš Kristus Kráľom v tvojom živote? Ak je, nezabúdaj Ho oslavovať. Pamätáš 
si, čo to znamená? 

Možno si si dnes uvedomil, že patríš do Satanovho kráľovstva, ale celým srdcom túžiš, aby si tam nebol. 
Pán Ježiš je Kráľ nad všetkým. Môže ťa z toho dostať preč. Prenesie ťa do svojho kráľovstva. (Kol 1, 13) Popros 
Ho dnes, aby tak urobil a aby odteraz navždy panoval len On v tvojom živote. Boh, ktorý vedel, že Herodes plánuje 
zabiť Pána Ježiša, poslal svojho anjela, aby varoval Jozefa: „...vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta 
a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem.“ povedal anjel. 
 
Scéna 6: (Nočná scéna) 

Cesta do Egypta bola dlhá a Jozef potreboval veľa peňazí. Myslíte, že dary od mudrcov mohli stačiť, aby 
ich zabezpečili po ceste? Mudrci by sa určite potešili, keby vedeli, že Boh použil ich vzácne dary na zabezpečenie 
opatery pre svojho Syna. Herodes sa Ježiša len tak ľahko nezbaví! Pán Ježiš bude vládnuť dlho potom, ako vládol 
Herodes. Buduje svoje veľké kráľovstvo. Sú v ňom ľudia z celého sveta. Sú v ňom ľudia, ktorí už dávno žili, ale aj 
ľudia, ktorí žijú dnes. Všetci Ježišovi nepriatelia budú porazení a On bude navždy vládnuť svojmu ľudu. Biblia 
hovorí: „...a Jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lukáš 1, 33) 

Pozorne porozmýšľaj, v ktorom si kráľovstve. Ak sa naozaj chceš dostať zo Satanovho kráľovstva, dôveruj 
Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov, že ťa zachráni. Božie Slovo hovorí: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo 
skrze Neho pristupujú k Bohu...“ (Židom 7, 25) Vyznaj Pánu Ježišovi: „Pán Ježiš, viem, že Ty si Kráľ a ja chcem 
patriť do Tvojho kráľovstva. Prosím, vysloboď ma zo Satanovho kráľovstva a buď mojím Spasiteľom a Kráľom. 
Ďakujem, že si za mňa zomrel.“ 
 
 
 
 
 
 

19 
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4. LEKCIA  
Pán Ježiš v detstve 

 
Písmo: Matúš 2, 19 - 23; Lukáš 2, 40 - 52 
 
ÚP: Pán Ježiš bol dieťaťom. 
 
Aplikácie:  N: Porovnaj svoj život s Ježišovým životom a uvidíš, aký si hriešny. 
 S: Mal by si nasledovať Jeho príklad. 
 
Sled udalostí:  Mária a Jozef odídu z Egypta. 
 Idú do Nazareta.  ÚP 
 Ježiš pomáha v obchode u tesára.  ÚPS 
 Učí sa Božie slovo.  
 Chodí do synagógy.  ÚPS 
 Ako dvanásťročný ide do Jeruzalema. 
 Navštívi chrám. 
 Má veľa otázok. 
 Stratí sa. 
 Mária s Jozefom zistia, že Ježiš chýba. 
 Vrátia sa do chrámu. 
 Mária: „Prečo si nám to urobil?“ 
 Ježiš: „Musím byť v záležitostiach svojho Otca“.  ÚPS 
 Rodina sa navráti do Nazareta. 
 Ježiš poslúcha Máriu aj Jozefa.  ÚPS a N 
 
Verš na zapamätanie: Židom 2, 18: „Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.“ 
 
Lekcia  

„...Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do krajiny Izraelskej; lebo pomreli už, ktorí číhali na život 
dieťatka.“ 

Biblia nám nehovorí, ako dlho zostali Jozef s Máriou a chlapcom, Božím Synom, v Egypte, kým nedostali 
ďalší pokyn od anjela. Toto už tretíkrát anjel prehovoril k Jozefovi vo sne. 

 
Scéna 1: (Vonku) 

Tak sa rodina znova vydala na cestu. (Umiestni figúrku 1C-11.) 
Pôjdu do Nazareta, kde bývali pred narodením dieťatka, alebo do Betlehema? Jozef sa rozhodol pre Betlehem, ale 
ako sa k nemu približovali, začuli zlé správy. Herodesov syn bol novým kráľom. Bol krutý ako jeho otec, ak nie aj 
horší. Jozef uvažoval, čo by bolo najlepšie urobiť. Možno práve vo chvíli, keď sa modlil, Boh mu povedal, čo má 
urobiť. 

„Nezastavujte sa tu, ale choďte do Galilei,“ znelo varovanie. Nazaret bol v Galilei, takže rodina sa vrátila 
do Nazareta. V tom čase bol Pán Ježiš dieťaťom, i keď nevieme presne, koľko mal rokov. Ako iné deti, i on sa učil 
chodiť a rozprávať. Učil sa aj čítať aj písať. Som si istá, že sa hral s ostatnými deťmi v Nazarete. Mal štyri roky, 
šesť rokov, potom deväť - presne ako vy. Je úžasné, že Boží Syn bol raz dieťaťom a teda ti rozumie. Vie, čo ťa 
rozveselí, alebo urobí smutným. Rozumie tvojim problémom, tvojmu vtipu, smiechu, ale aj slzám, keď ti niekto 
ublížil. Nemysli si: „Nikto nevie, ako sa cítim,“ Pán Ježiš bol predsa tiež dieťaťom, On ti rozumie. 
(Odstráň figúrky) 
 
Scéna 2: (Čistá tabuľa alebo skromný interiér.) 
(Umiestni figúrku 1C-26, Jozef, Mária a chlapec Ježiš.)  

Jozef sa vrátil k svojej práci v tesárskej dielni; tomuto remeslu sa vyučil aj Ježiš. (Marek 6, 3) Jozef Ho 
naučil zatĺcť klinec bez udretia po prste, naučil Ho odrezať dlhú dosku. Veľa z týchto prác robili aj iné deti v Jeho 
veku, ale Pán Ježiš sa od iných líšil v jednej vlastnosti. Nikdy nezhrešil. Nikdy neklamal svoju mamu, Jozefa, ani 
nikoho iného. Nikdy nebol krutý k bratom a sestrám. Nikdy si z nikoho nerobil posmech, ani nepodvádzal v hre. 
Ak Ho Jozef požiadal o pomoc, nikdy neodmietol a nevyhováral sa. Nikdy nevybuchol a netresol dverami. Veriaci 
chlapec a dievča, chceš vedieť, ako žiť život pre Pána Boha aj doma? Spomeň si, ako Pán Ježiš žil, keď bol 
v tvojom veku a nasleduj Jeho príklad. On, Boží Syn, dobrovoľne poslúchal Máriu a Jozefa. Poznal Boží zákon 
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a dodržiaval ho. Vedel, že Pán Boh povedal: „Cti svojho otca a svoju matku.“ Ježiš poslúchol tento príkaz. Tvoja 
mama a otec spozorujú, že patríš Pánu Ježišovi, keď ich začneš poslúchať. 

Budeš iný, ako sú tvoji kamaráti: oni neposlúchnu, ak si myslia, že nikto na to nepríde, alebo keď rodičia 
nie sú nablízku. Ak ty nasleduješ príklad Pána Ježiša, poslúchneš: pôjdeš spať, keď ti povedia, ak ti povedia, že sa 
nemôžeš hrať, nebudeš sa ponosovať a frflať. 

Ak miluješ Pána Ježiša, mysli na situácie, v ktorých sa ti najťažšie poslúcha a pros Pána Boha: „Prosím, 
pomôž mi byť doma poslušným, ako bol Pán Ježiš.“ Kým Ježiš vyrastal, Mária a Jozef Ho veľmi pozorne a opatrne 
vyučovali Božie slovo (Starý zákon). Biblia len málo spomína Ježiša v Jeho detstve. Hovorí: „...a dieťa rástlo...“ 
(Lukáš 2, 40) Iné knihy nám hovoria, že šesťročné dieťa v tých časoch muselo ísť do školy. Učitelia sa volali 
rabíni. A tak aj Ježiš s ďalšími 25 deťmi stál alebo sedel na zemi a počúval, keď rabíni učili Starý zákon, Božie 
slovo. Deti sa učili mnoho naspamäť zo Starého zákona. 

Každý Šábes - 7. deň chodil Ježiš do synagógy, miesta oslavy, niečo ako naše kostoly. Chodil rád do 
Božieho domu. Pamätaj si, ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, je tiež aj tvojím vzorom. V čom Ho môžeš nasledovať? 
(Nechaj deti vyjadriť sa.) Niekedy si možno myslíš: „Dnes sa mi nechce ísť do kostola,“ alebo „Kostol je nudný, 
prečo by som nemohol ísť miesto kostola na ryby?“ Pán Ježiš chodil do Božieho domu bez namietania a ty by si 
mal tiež. Viem, niekedy je ti ťažké porozumieť všetkému, čo tam počuješ.  

Popros Boha, aby ti pomohol porozumieť viac. On ti pomôže a naučí ťa o Ňom viac, keď budeš pozorne 
počúvať. Cez rok bolo veľa príležitostí, keď Židia uctievali a oslavovali Boha rôznymi spôsobmi. Tieto dni boli 
sviatky osláv. Jozef a Mária to určite vysvetlili Božiemu Synovi, Ježišovi.  

Aspoň raz za rok Jozef išiel do Jeruzalema. (Jeruzalem bol blízko Betlehema, kde sa Ježiš narodil.) Jozef 
tam išiel vždy na sviatok Veľkej noci.  

Sviatok Veľkej noci bol najdôležitejší zo všetkých sviatkov a mal ohromný význam pre všetkých Židov. 
Bol pripomienkou toho, že kedysi boli otrokmi krutého kráľa v Egypte. Boh ich chcel oslobodiť. Kráľ si myslel, že 
je mocnejší ako Boh, preto ich nechcel prepustiť. Aby prinútil kráľa oslobodiť ich, Boh povedal, že najstaršie dieťa 
v každej rodine zomrie v určitú noc. Požiadal však svoj ľud, aby zabil baránka a dal jeho krv nad a okolo dverí ich 
domov. Boh povedal: „...keď uvidím krv, prejdem popri vás...“ Znamenalo to, že obíde dom a nik v ňom nezomrie. 
Táto noc sa volala sviatok Veľkej noci (Pascha). Boh určil čas pre svoj ľud na oslavu sviatku Pascha každý rok. 
Bol to čas, kedy si Židia pripomínali, akým zvláštnym spôsobom ich Boh zachránil. Mária asi vysvetlila Ježišovi: 
„Keď budeš starší, vezmeme ťa so sebou do Jeruzalema na Paschu.“  

Ježiš nikdy neprosíkal, aby mohol ísť, len poslúchol a čakal. Keď mal jedenásť rokov, vedel, že o rok bude 
môcť ísť. Určite sa už veľmi tešil na túto cestu, ale aké dlhé sa mu zdali nasledujúce mesiace. Konečne mal 
dvanásť rokov. Teraz už len rátal týždne a dni. Konečne prišiel deň odchodu z Nazareta do Jeruzalema. (Odstráň 
figúrky.) 
 
Scéna 3: (Vonku) (Umiestni 1C-28, zástup.) 

Ježiš sa nečudoval, keď videl toľko ľudí ísť do Jeruzalema. Aj iní chlapci v Jeho veku išli spolu s rodičmi. 
Stále sa pripájali k zástupu noví ľudia. Niekedy išli muži v jednom zástupe, ženy v druhom a deti spolu. Cesta 
trvala niekoľko dní. V noci museli stanovať niekde pri ceste. Keď sa blížili k Jeruzalemu, bolo zvykom predriekať 
žalmy. Pán Ježiš sa naučil mnoho z Božieho slova. Pripájal sa k ostatným v opakovaní žalmov. Pozerajúc sa na 
hory, hovorili: „Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil 
nebo i zem.“ (Žalm 121, 1 - 2) 

Zástup ľudí pozeral sa k mestu, aby čím skôr uvideli chrám. Zrazu niekto vykríkol: „Pozrite, tam je!“ 
Znova chválili Boha a opakovali si Žalm. „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! 
Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem.“ (Žalm 122, 1 - 2) 

Chlapec Ježiš bol určite nadšený, keď prvýkrát uvidel Boží chrám. Z diaľky bol chrám dobre viditeľný, 
lebo bol vyšší ako ostatné budovy. Postavený bol zväčša z mramoru s množstvom zlata a striebra. Bol nádherný. 
Dalo sa tam toho veľa vidieť a naučiť. (Odstráň figúrku 1C-28, umiestni oltár 1C-29.)  

Zabíjaním baránka si ľudia pripomínali prvý sviatok Veľkej noci. Krv z baránkov zachytávali do nádob a 
poliali ňou oltár (ako v prvú paschu okolo dvier). Krv bola obetou za hriechy. Keď bol oltár ostriekaný krvou, 
upiekli baránky a skupiny rodín jedli paschálne jedlo. Ešte veľa iných vecí robili v Jeruzaleme s inými zvláštnymi 
jedlami a oslavou v chráme. Ježiš bol chrámom fascinovaný. Bol to Boží chrám, dom Jeho Otca. Veľmi sa zaujímal 
o veci, ktoré sa odohrávali v chráme. Myslíte si, že už vtedy Pán Ježiš vedel o svojej smrti na kríži a obeti svojej 
krvi za hriechy? (Umiestni 1C-30 Ježiš na kríži.) Myslíte si, že vedel, že po tejto Jeho obeti už nebude potrebné 
obetovať zvieratá? Vtedy ešte neexistoval v Biblii verš, ktorý hovorí: „...krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od 
každého hriechu.“ (1. Jánov 1, 7) Nebol tam ani verš: „...Kristus umrel pre naše hriechy...“ (1. Korintským 15, 3 
alebo Židom 10, 10 a 12 a 19). (Odstráň figúrky.) Pán Ježiš sa chcel opýtať na mnoho vecí. 

 
Scéna 4: (Chrám) 
(Umiestni 1C-31 zákonici a Pán Ježiš.) 
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Učitelia v chráme vyzerali múdro. Určite vedia odpovedať na jeho otázky. Musí s nimi hovoriť... Ježiš 
hľadal preto vhodnú príležitosť, aby tak urobil. 

Nie je zlé mať otázky. Možno aj ty máš otázky o niečom, čo si čítal v Božom slove. Možno chceš naozaj 
dôverovať Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi, ale nie si si istý, ako. Čakaj na svojom mieste, kým ostatní 
odídu a ja ti odpoviem na tvoje otázky z Božieho slova. Pána Ježiša veľmi zaujímalo, čo počul. Kým sa pýtal a 
počúval, zástup z Nazareta sa vydal na cestu domov. (Odstráň figúrku 1C-31.) 
 
Scéna 5: (Vonku) 
(Umiestni figúrku 1C-28, zástup na ceste) 

Jozef musel ísť spolu s ostatnými mužmi. Možno si myslel, že Ježiš je s Máriou, ktorá išla so ženami. Ona 
si však myslela, že Ježiš je s Jozefom. Keď sa stretli, povedali jeden druhému: „Určite je s tými, čo bežia pred 
skupinou.“ Keď nevideli Ježiša ani cez obed, hovorili si: „Určite obeduje so svojimi bratancami alebo kamarátmi.“ 
(Umiestni Máriu a Jozefa, figúrka 1C-32) 

Keď sa schyľovalo k večeru, začali sa pýtať ľudí v zástupe: „Videli ste Ježiša? Videl niekto nášho chlapca? 
Nebol s vami v zástupe? Kde je?“ (Odstráň zástup) 

Teraz im už bolo jasné, že Ježiš sa nenachádza v zástupe. 
 
Scéna 6: (Vonku alebo čistá tabuľa) 

Jozef a Mária sa ešte nikdy tak neponáhľali ako teraz, keď išli do Jeruzalema. Boli strašne ustarostení. 
Zlyhali snáď pred Bohom vo výchove Jeho Syna? Ich srdcia boli naplnené strachom pri predstave, čo všetko sa Mu 
mohlo stať. V Jeruzaleme prehľadali všetky miesta, ktoré navštívili, hlavne chrám. Chrám však bol veľmi rozľahlý 
s množstvom miestností. Určite im aj iní ľudia pomáhali v hľadaní. Pán Ježiš už chýbal celé tri dni. Chodili hore 
dole po chodbách a prezreli každú miestnosť. Raz Mária zašla za roh a tam Ho našla. Sedel medzi učiteľmi.  
(Umiestni figúrku 1C-31, blízko chrámového vchodu) 

Chvíľu sa možno len pozerali. 
 

Scéna 7: (Obrázky zo scény 4 chrám) 
Pán Ježiš pozorne počúval učiteľov a oni počúvali Jeho. On sa ich pýtal a oni sa tiež pýtali. Čo to 

znamenalo? Biblia hovorí: „Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami.“ 
(Lukáš 2, 47) „Synu, čo si nám to vykonal?“ vykríkla Mária. „Tvoj otec a ja sme Ťa s úzkosťou hľadali.“ 

„Prečo ste ma hľadali?“ opýtal sa Ježiš. „Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?“ 
Takýmto jemným spôsobom boli opäť upozornení, že Ježišov pravý Otec je Boh.  

Aj Mária s Jozefom sa museli naučiť, že Pán Ježiš prišiel na zem robiť to, čo chce Boh. Prišiel vykonať 
všetko, čo pre Neho naplánoval Jeho Otec a nič Mu nemohlo v tom zabrániť. Ak patríš Pánu Ježišovi, môžeš sa od 
Neho učiť byť vždy poslušným Pánu Bohu. Poviem vám niečo o Jankovi, ktorý išiel v sobotu s kamarátmi na 
plaváreň. „Prečo nezavoláme toho nového chlapca, Tomáša? Nemá žiadnych priateľov.“ Jankov kamarát povedal: 
„Ale nie, radšej ho nevolajme.“  

„Nepáči sa mi.“ 
„Nevie plávať.“ 
„Je veľmi tichý.“ 
„Má špinavú tvár.“ 
Janko sa nemohol zbaviť obrazu smutnej Tomášovej tváre. Čo by mal urobiť, aby nasledoval príklad Pána 

Ježiša a poslúchol Pána Boha? (Nechaj deti odpovedať.) 
Deti, ktoré uverili Pánu Ježišovi, mali by sa Mu stále viac a viac podobať. Ježiš, Mária a Jozef sa vrátili 

späť do Nazareta. Mária pozorovala svojho syna každý deň a premýšľala nad udalosťami, čo sa stali v Jeruzaleme. 
Pán Ježiš sa stal mládencom. 
Biblia nám hovorí, že poslúchal Jozefa a Máriu. Nikdy nepovedal: „Nechápem, prečo tam nemôžem ísť. 

Všetci tam predsa idú.“ Neprotirečil rodičom. Uč sa od Neho byť poslušným. Biblia hovorí: „Dietky, poslúchajte 
rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánu.“ (Kol 3, 20)  

Vieme veľmi málo o Pánu Ježišovi v mládeneckom období. Biblia nám však hovorí, že vyrástol a zmocnel, 
Pán Boh mu žehnal a ľudia v Nazarete si Ho veľmi vážili. (Aj keď nevedeli, kým je v skutočnosti.) Ak je Pán Ježiš 
tvojím Spasiteľom, popros Ho, aby ti pomohol nasledovať Jeho príklad; byť ako On, poslúchať Pána Boha, 
poslúchať rodičov a chodiť do kostola. 

Ak Ho nepoznáš, Jeho čistý život ti ukáže, aký si hriešny. Jeho život ti ukáže, že sa potrebuješ zbaviť 
svojich hriechov a zmeniť svoj život. Keď sme sa teraz pozerali na Ježiša ako dieťa, možno si zistil, ako veľmi sa 
odlišuje tvoj život od Jeho. Teraz vidíš, že tvoj život sa nepáči Bohu. Naučili sme sa, že Ježiš ťa môže ospravedlniť 
pred Bohom. On sám povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 
14, 6) On je jediná cesta k Bohu. Začni Mu odteraz dôverovať a On ti pomôže žiť život, ktorý sa bude páčiť Bohu. 
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5. LEKCIA  
Pán Ježiš pokúšaný  

 
Písmo: Matúš 3, 1 - 4; Marek 1, 4 - 12; Lukáš 3, 1 - 16;  

3, 21 -22; 4, 1 - 13 (Poradie pokúšaní je podľa Matúša.) 
 
ÚP: Pán Ježiš bol tiež pokúšaný presne tak ako my - ale napriek tomu zostal bez hriechu. 
 
Aplikácia: S: Ver v Jeho pomoc prekonať pokušenie. 
 
Sled udalostí: Ján káže pri Jordáne. 
 Hovorí o Tom, ktorý príde. 
 Pán Ježiš prichádza. 
 Ján pokrstí Ježiša. 
 Svätý Duch zostúpi v podobe holubice. 
 Hlas: „Toto je môj milovaný Syn...“ 
 Ježiš je sám v divočine. 
 Satan: „Premeň tieto kamene na chlieb.“ ÚPS 
 Pán Ježiš: „Nie samým chlebom bude človek žiť.“ ÚPS 

 Satan pokúša Pána Ježiša, aby sa zhodil z veže chrámu. 
 Pán Ježiš: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ ÚPS 
 Satan Mu ponúkne všetky kráľovstvá sveta. 
 Pán Ježiš: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať.“ ÚPS 
 Satan sa vzdiali. 
 Anjeli posluhujú Pánu Ježišovi. ÚPS 
 
Verš na zapamätanie:  Židom 2, 18: „Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.“ 
 
Lekcia 

Práve sa odohrával obrovský zápas. Nedal sa vidieť ani počuť, pretože bol hlboko vo Filipovom srdci. Len 
pred tromi mesiacmi Filip uveril, že Pán Ježiš Kristus je jeho osobným Spasiteľom. Jeho bratia sa mu vysmievali, 
občas mu aj skryli Bibliu. Mama s otcom mu hovorili: „Neveríme, že potrebuješ spasenie, čoskoro z toho 
vyrastieš.“ Bolo ťažké byť kresťanom a Filip mal pocit, že to už dlho nevydrží. Vedel, že ho Pán Ježiš spasil 
a miloval Pána, ale doma sa cítil ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. „Rozumie niekto tomu, čo prežívam?“ 
uvažoval Filip v zúfalstve. „Môže mi niekto pomôcť?“ 

Odpoveď na Filipove otázky je veľké ÁNO. Dobre počúvajte: „Poznáme niekoho, kto bol pokúšaný vo 
všetkom a predsa zostal bez hriechu.“ Toto čítame o Pánu Ježišovi v Biblii. On rozumie Filipovým problémom. 
Bol tiež pokúšaný, aby sa vzdal, a predsa vytrval. Môže ti pomôcť, pretože tiež prešiel rôznymi skúškami 
a pokušeniami, a predsa nikdy nezhrešil. V predchádzajúcej lekcii sme počuli o Jeho detstve. Ani vtedy nezhrešil. 
Keď už nebol dieťaťom, Pán Ježiš niekoľko rokov pracoval s Jozefom. 
 
Scéna 1: (Čistá tabuľa) 
(Umiestni Ježiša, figúrka 1C-34.) 

Jedného dňa zastihli Nazaret a tesársku dielňu zvláštne správy. „Muž menom Ján káže na brehoch rieky 
Jordán a veľké zástupy ľudí prichádzajú k nemu, aby ho počuli. Volajú ho „Ján Krstiteľ,“ pretože krstí ľudí v rieke. 
Je synom Zachariáša a Alžbety.“ Je to ten manželský pár, ktorý navštívila Mária pred narodením Pána Ježiša! 
Teraz Ježiš vedel, že je čas opustiť otcovu tesársku dielňu. Išiel k rieke Jordán, aby sa stretol s Jánom Krstiteľom. 
(Odstráň figúrku Ježiša.) 
 
Scéna 2: (Scéna pri rieke) 
(Umiestni Jána Krstiteľa a zástup, 1C-33 a 1C-20.) 

Ján poznal Božie slovo a stal sa veľkým kazateľom. Počúvali ho mladí a starí, bohatí a chudobní, vodcovia 
a vládcovia a mnohí iní. Prišli zďaleka i z blízka, dokonca aj z mesta Jeruzalem. Ľudia sa čudovali: „Je Ján Krstiteľ 
Kristus, ten Zasľúbený?“ 

„Nie,“ povedal Ján, „...ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi...“ (L 3, 16) 
(Umiestni figúrku Ježiša, 1C-34.) 
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Čoskoro na to Ten pravý prišiel. Zástup nevedel, kto to je, ale Ján Ho spoznal. Keď Pán Ježiš vystúpil z davu 
a požiadal Jána, aby Ho pokrstil, Ján nemohol tomu uveriť. „Ja mám pokrstiť Teba? Ty máš pokrstiť mňa.“ odvetil 
Ján. 

„Takto by to malo byť nateraz.“ povedal Pán Ježiš. Keď Ježiš vstúpil do rieky, Ján Ho pokrstil. 
(Odstráň 1C-34; umiestni 1C-35, 1C-36, Ježiš a holubica) 

Keď Pán Ježiš vystupoval z rieky, stala sa nádherná vec! Boh Svätý Duch v podobe holubice zostúpil na 
Pána Ježiša. Bolo počuť hlas z Neba! „Ty si môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.“ Bol to hlas Boha Otca! 
(Odstráň figúrky, umiestni 1C-4a - c.)Aké dokonalé! Boh Otec a Boh Svätý Duch súhlasili s tým, čo robil Pán 
Ježiš. Toto je príklad, že Pán Boh je len jeden, ale v troch osobách.  

Ján Krstiteľ to tiež počul a porozumel. Niekto iný to však tiež počul, ale sa mu protivilo každé vypovedané 
slovo. Viete, kto to bol? Bol to Satan, diabol, Boží nepriateľ. (Odstráň figúrky.) 

Boží nepriateľ má vždy v úmysle zničiť všetko, čo robí Pán Boh. Bol to on, kto pokúšal prvú ženu a muža, 
aby spochybnili Božie slovo a neposlúchli Boha. Keď Pán Boh poslal na svet Spasiteľa, Pána Ježiša, Satan dal do 
srdca kráľa Herodesa myšlienku, aby zabil Ježiša ako malého chlapca. Chcel zabrániť, aby Pán Ježiš zomrel na 
kríži ako náš Záchranca a Spasiteľ. Ak by Boží Syn nezomrel na kríži a nevylial svoju krv, tvoje hriechy (a aj 
moje) by nikdy nemohli byť odpustené. Satan si veľmi želal, aby Pán Ježiš Kristus zhrešil, potom by nikdy 
nemohol zachrániť ostatných. 
 
Scéna 3: (Čistá tabuľa) 
(Umiestni figúrku 1C-34, Ježiš.) 

Krátko na to, ako bol Ježiš pokrstený a Boh prehovoril z Neba, vyviedol Svätý Duch Pána Ježiša na 
pustatinu, aby bol pokúšaný od diabla. Bolo to skalnaté, piesočné miesto. Nikto tam nežil. Pán Ježiš tam bol sám 
s divokými zvieratami. Strávil tam štyridsať dní bez jedla. Bol strašne hladný! Vtedy bol Satan pripravený pokúšať 
Ho. (Umiestni figúrku kameňov, 1C-37.) 

„Ak si Boží Syn,“ hovoril Satan, „prikáž týmto kameňom, aby sa premenili na chlieb.“ Bolo to, ako by 
nepriateľ hovoril: „Tvoj Otec sa o Teba nestará. Dovolí, aby si bol hladný. To nie je od Neho pekné. Ty 
nepotrebuješ od Neho pomoc, môžeš sa starať o seba sám.“ Podobné veci hovorí Satan často aj dnes. Pokúša sa 
presvedčiť tých, čo veria v Boha, že Boh na nich zabudol, že sa o nich nestará. Možno presvedčil aj Filipa, 
o ktorom sme počuli na začiatku, aby si myslel: „Ak by ma Boh miloval, nedopustil by, aby sa stali tieto veci.“ Ak 
miluješ Pána Ježiša, Satan ťa navštívi s takýmito myšlienkami. 

Nikdy nezabudni, že tvoj Spasiteľ vie presne, čím prechádzaš. Hore v Nebi sa za teba modlí, aby ťa 
ochránil od hriechu. Vie presne, aké veľké je pokušenie, a preto vie, o čo má prosiť svojho Otca. On ti môže 
pomôcť, robí to neustálou modlitbou. Keď sa Ježiš pozrel okolo seba na malé kamene, videl v nich pravdepodobne 
malé bochníky chleba. Určite mohol jeden zdvihnúť a premeniť ho na chlieb vo svojej ruke. Bol veľmi hladný. 
Tento chlieb by Ho určite zasýtil. Viac však ako hocičo iné chcel Pán Ježiš poslúchať svojho Otca. Poslúchnuť 
Satana by bol hriech. Tomuto pokušeniu nepodľahol. 
 Pán Ježiš mal vo svojom srdci ukryté Božie slovo. Použil ho na víťazstvo nad Satanom. „Je napísané,“ 
povedal Pán: „...nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.“ (5. Mojžišova 8, 
3) 
 Jedlo udrží tvoje telo živé, ale tvoje pravé ja, ktoré žije večne, potrebuje Božie slovo. Ak poslúchaš slová, 
ktoré povedal Boh, vieš, že sa o teba postará. Je dôležité vedieť, čo Boh povedal vo svojom Slove. To ti pomôže 
povedať „NIE“ všetkým myšlienkam, ktoré ti Satan dá do tvojej mysle. Pán Ježiš odmietol poslúchnuť Satana. 
Boží nepriateľ zlyhal. Ak dôveruješ Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi a Satan ti šepká: „Nasledovať Pána 
Ježiša je veľmi ťažké, vzdaj to,“ alebo „Ak ťa Boh naozaj miluje, veci by neboli tak ťažké, radšej to vzdaj,“ 
neposlúchni ho. Satan je silný nepriateľ, ale Pán Ježiš je silnejší. On porazil Satana a s Jeho pomocou to dokážeš aj 
ty. Prešiel oveľa ťažšími skúškami, akými ty kedykoľvek prejdeš, ale Satana vždy porazil. Pomôže ti. Ak ťa teda 
napadnú zlé myšlienky, popros Pána Ježiša, aby ti pomohol povedať „NIE“ Satanovi.  
 
Scéna 4: (Umiestni anjelov 1C-38.) 
 Satan mal však viac plánov. Zobral Pána Ježiša na vrchol chrámu. „Ak si Boží Syn, hoď sa dolu,“ povedal 
Satan, lebo je napísané: „...O tebe dá príkaz svojim anjelom. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neurazil o 
kameň.“ (Žalm 91, 11 - 12)  
 Satan tiež citoval slová z Biblie, ale nehovoril ich správne. Vynechal časť, ktorá hovorí, že „anjeli... ťa budú 
strážiť na všetkých tvojich cestách.“ Boh dal svojim anjelom príkaz, aby sa o nás starali, keď sme na Božej ceste a 
robíme to, čo od nás chce. Diabol sa pokúsil povedať ten verš tak, aby znamenal niečo iné. On vlastne hovoril: 
„Skúsme, aký mocný je Boh. Určite použije všetku svoju moc, aby ťa ochránil.“ 
 Pán Ježiš sa pozrel z vrcholu chrámu dole na ulice Jeruzalema. Okolo chrámu bolo stále veľa ľudí. Ak by sa 
hodil dole a dopadol bez zranenia, pre zástup by to bolo znamenie, že je pod Božou ochranou. Ľudia by Ho 
nasledovali. Bolo to pokušenie, nie Božia cesta. Pán Ježiš povedal „NIE“ tomuto pokušeniu a spomenul iný verš 
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Písma. Povedal: „Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.“ (5. Mojžišova 6, 16) Dôveroval Božiemu slovu, ktoré si 
uchoval vo svojom srdci. Pán Ježiš nezhrešil.  
 Ak miluješ Pána Ježiša Krista, Satan sa pokúsi prinútiť ťa, aby si neposlúchal Pána Boha. Môže sa stať 
situácia, že ty s priateľmi prídeš neskoro do triedy. Oni povedia: „Učiteľke povieme, že sme nepočuli zvonenie.“ 
Čo urobíš ty? Odmietneš klamať a tým stratíš kamarátov? Je veľmi ťažké rozhodnúť sa správne. Pán Ježiš vie, aké 
je to ťažké. On ti pomôže poslúchať Pána Boha. 
 Pamätaj si, že On sa modlí za teba a je stále pri tebe, keď si v pokušení. Ten, ktorý nikdy nepodľahol 
Satanovi, pomôže nepodľahnúť aj tebe. 
 
Scéna 5: (Umiestni figúrku zemegule 1C-39.) 
 Satan sa stále nevzdával. Zobral Pána Ježiša na vrchol veľmi vysokého vrchu. Dalo sa vidieť na široko 
ďaleko a všetko bolo odtiaľ nádherné a krásne. „Vidíš tieto kráľovstvá sveta?“, opýtal sa Satan. „Všetko toto ti 
dám, ak padneš na kolená a budeš sa mi klaňať.“ 
 Pozeral si sa už na niečo, čo by si veľmi chcel, lebo by ťa to urobilo slávnym? Biblia hovorí, že tie 
kráľovstvá vyzerali nádherne. Pán Ježiš mohol nad nimi vládnuť už od toho dňa. Poklonil by sa však niekedy Pán 
Ježiš Satanovi namiesto Bohu, svojmu Otcovi? Prišiel vykonávať vôľu svojho Otca. Bude poslúchať Boha. 
 „Odíď odo mňa, Satan,“ povedal Pán Ježiš. Je napísané: „Hospodina, svojho Boha sa boj, Jemu slúž!“ (5. 
Mojžišova 6, 13) Pán Ježiš znova odpovedal Diablovi slovami z Božieho slova. (Odstráň figúrky.) 
 Ak si kresťan, som si istý, že Satan sa ťa už pokúšal prehovoriť, aby si neposlúchol Pána Boha a aby si 
urobil to, čo ty chceš. „Odpíš od niekoho domácu úlohu a dostaneš dobrú známku.“ Alebo: „Zober si drobné na 
zmrzlinu z maminej peňaženky, ona to určite nezistí.“ Je veľmi ťažké povedať „NIE.“ Pán Ježiš vie, aké ťažké je 
to, preto nám ukázal, ako treba odolať Satanovi. Každýkrát Pán Ježiš odpovedal Satanovi veršíkom z Biblie. Preto 
je aj pre teba dôležité, aby si poznal Božie slovo a naučil sa niektoré veršíky naspamäť. 
 Keď Satan príde so svojimi nápadmi, budeš vedieť, že sú zlé a povieš mu: „Biblia hovorí...“ Keď Satan 
znova povie: „Odpíš,“ alebo „Zober tie peniaze...“ ako by si mu odpovedal z Biblie? (Nechajte deti odpovedať.) 
 Nie je nádherné, že Pán Ježiš vždy mohol odpovedať Satanovi Božím slovom? Konečne Ho Satan opustil. 
 
Scéna 6: (Vonku) 
 Vtedy sa stalo niečo úžasné. (Odstráň figúrky 1C-37 – 39 a umiestni figúrky 1C-18, 1C-19, anjeli a Pán 
Ježiš.) 
 Prišli anjeli a slúžili Pánu Ježišovi. Myslím, že Mu priniesli jedlo a určite to nebol len chlieb. Myslím, že Ho 
povzbudzovali a dodávali odvahu. Nepotreboval hodiť sa z chrámu, aby Mu anjeli prišli na pomoc. Stačilo povedať 
„NIE“ Satanovi a ÁNO“ Bohu. Boh poslal svojich anjelov, aby Mu dokázal svoju lásku a ochranu. Mali by sme 
byť veľmi vďační Pánu Ježišovi, že bol ochotný dať sa pokúšať. Pretože On sám tiež trpel, keď bol v pokušení, vie 
pomôcť tým, ktorí sú v pokušení. (Židom 2, 18) Ak sa ti zdá ťažké poslúchať Boha, keď ťa Satan navádza na zlé, 
nehovor: „Nikto mi nerozumie.“ Pán Ježiš ti rozumie. Modlí sa za teba, aby si bol ochránený od hriechu. Je s tebou, 
aby ti pomohol poraziť Satana. Pomôže ti aj zapamätať si Božie slovo a použiť ho proti Diablovi. 
 Skôr než skončíme, každý z vás nech teraz povie potichu Pánu Ježišovi o všetkých skúškach, cez ktoré 
prechádza a poprosí Ho o pomoc. Určite objavíte, že vám Pán Ježiš pomôže, keď budete v pokušení, presne ako 
hovorí Biblia. 
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6. LEKCIA  
Pán Ježiš Kristus volá učeníkov 

 
Písmo: Ján 1, 29, 35 - 50; Marek 1, 16 - 20; 2, 13 - 17; 

 Lukáš 6, 12 - 16 
 
ÚP: Ježiš Kristus stále volá mužov a ženy, chlapcov a dievčatá, aby boli Jeho učeníkmi. 
 
Aplikácie: N: Poslúchni Jeho volanie, keď ti hovorí do srdca. 
 S: Zostaň verným učeníkom. 
Sled udalostí: „Pozrite, tam je Boží Baránok!“ 

Andrej a Ján nasledujú Ježiša.  ÚPN 
Zostávajú s Ním v ten deň. 
Andrej privedie k Nemu Šimona. 
Šimon sa stáva učeníkom. 
Filip sa stáva učeníkom. 
Natanael sa stáva učeníkom. ÚPN 
Jeden druhému hovoria o Pánu Ježišovi. ÚPS 
Peter, Andrej, Jakub a Ján pracujú na svojich sieťach. 
Pán Ježiš: „Nasleduj ma…“ 
Opúšťajú svoje siete a nasledujú Ho. 
Pán Ježiš volá Matúša. ÚPN, S 
Pán Ježiš sa modlí. 
Volí „Dvanástich.“ 
Učí ich. ÚPS 
Vysiela ich. ÚPN, S 
 

Verš na zapamätanie: Lukáš 9, 23: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a 
tak ma nasleduje.“ 

 
Lekcia 
Scéna 1: (Pobrežie) 
(Umiestni Jána Krstiteľa, zástup a Krista; 1C-33,1C–20 a 1C-40.) 
 „Pozrite!“ povedal, a každý sa pozrel. „Tam je Boží Baránok,“ povedal Ján, „Ten, kto sníme hriech zo 
sveta.“ 
 Niektorí z Jánovych učeníkov sa museli zastaviť a popremýšľať o tom. Boží Baránok. Zrejme rozmýšľali o 
baránkoch na oltári v jeruzalemskom chráme. Baránkovia boli jeden po druhom zabíjaní a ich krv prelievaná. Tí 
baránkovia zomierali za hriechy. Hriechy však neodstraňovali. Boh to naplánoval tak až do príchodu Jeho Syna, 
Pána Ježiša Krista, ako Božieho Baránka. Jeho krv, preliata na kríži, mohla odstrániť hriech. Po jej preliatí už 
nebolo treba, aby za hriech zomrel čo i jeden baránok, neboli už potrebné žiadne iné obete. „Hriech sveta,“ povedal 
Ján. Áno, celý svet zhrešil, to znamená, že ty aj ja. Ježiš zomrel za náš hriech, za každú našu neposlušnosť voči 
Bohu. 
 
Scéna 2: (Ako v Scéne 1) 
(Odstráň zástup, pridaj Ondreja, 1C-41, Jána, 1C-42.) 
 Dvaja z Jánových učeníkov boli s ním v ďalší deň, keď Ježiš išiel okolo. Opäť Ján povedal: „Tam je Boží 
Baránok.“ Tí dvaja učeníci ho okamžite opustili a nasledovali Ježiša. Chceli sa viac od Neho naučiť, od Božieho 
Baránka. Mali sa stať Jeho učeníkmi, alebo nasledovníkmi. Toto nás privádza k zamysleniu, kto je učeník Ježiša 
Krista. Učeníkom je ten, kto sa naučil dôverovať Pánu Ježišovi ako Božiemu Baránkovi, ktorý zomrel za jeho 
hriechy. Ježiš Kristus je stále Božím Baránkom, ktorý vykonal úplne poslednú obeť za hriech. Stále ešte volá 
mužov a ženy, chlapcov a dievčatá, aby boli Jeho učeníkmi. Poslúchnutie Jeho volania znamená dôverovať Mu ako 
Tomu, kto zomrel za tvoj hriech, spoľahnúť sa na Neho, že zoberie tvoj hriech a navždy ťa urobí čistým pred 
Bohom. 
 Takto sa stávaš nasledovníkom, alebo učeníkom Božieho Baránka. Dôverovať Pánu Ježišovi je začiatok 
života poslušnosti Jemu. 
(Odstráň figúrku Jána Krstiteľa 1C-33.) 
 Boží Syn sa otočil k nim. „Čo hľadáte?“ spýtal sa. 
 „Učiteľu, kde bývaš?“ opýtali sa Ho. 

34 



 20 

 „Poďte a uvidíte,“ povedal Pán Ježiš. 
Oni išli. Zostali s Ním celý zvyšok dňa. Dvaja učeníci, ktorí predtým nasledovali Jána, učili sa teraz od Pána Ježiša. 
V ten deň sa tí dvaja muži, Ondrej a Ján (nie Ján Krstiteľ, ale iný Ján), museli naučiť úžasné veci. 
(Odstráň figúrky.) 
 
Scéna 3: (Vonku) 
(Umiestni Ondreja, 1c-69 a Petra, 1c-71) 
 Ondrej sa nemohol dočkať, kedy sa podelí s tou novinou. Jeho brat Šimon musí počuť o tomto Mužovi. 
„Šimon!“ zvolal. „Našli sme Mesiáša!“ (Mesiáš znamená „Kristus“ alebo „Zasľúbený“). Nečudo, že Ondrej bol 
vzrušený. Odkedy si pamätal, vždy tí, čo milovali Boha, rozprávali o príchode Mesiáša. Hľadali Ho a dúfali v čas, 
kedy príde. A teraz bol tu! Šimon sa rýchlo pripojil k Ondrejovi a spolu sa ponáhľali nájsť Pána Ježiša, Božieho 
Syna. (Umiestni Ježiša, 1C-40, Ondreja, 1C-41 a Šimona 1C-43.) 
 „Ty si Šimon,“ povedal Pán Ježiš, „Tvoje meno bude Peter.“ Šimon, ktorý sa mal odteraz volať Peter, bol 
vzrušený tak isto ako predtým Ondrej. Možno práve Ondrej a Peter povedali o všetkom svojmu priateľovi Filipovi, 
lebo bol z ich mesta. (Odstráň Petra a Ondreja.) 
 
Scéna 4: (Vonku) (Pridaj Filipa, 1C-44) 
 Ďalší deň Pán Ježiš našiel Filipa. „Nasleduj ma,“ povedal. Tak sa Filip stal učeníkom Pána Ježiša. Aj Filip 
bol celý vzrušený a vyhľadal Natanaela. 
(Odstráň figúrku Krista a umiestni Natanaela, 1C-45.) 
 „Našli sme Zasľúbeného,“ povedal, „Toho, o ktorom písal Mojžiš a proroci! Je to Ježiš, Jozefov syn a 
pochádza z Nazaretu!“ (Filip asi nepochopil, že Ježiš bol Božím Synom.) „Z Nazaretu!“ zvolal Natanael. „Môže 
byť odtiaľ niečo dobré?“ 
 „Poď a presvedč sa,“ povedal Filip. 
(Pridaj figúrku Krista, 1C-40) 
 Keď Ježiš uvidel Natanaela, povedal: „Toto je naozaj čestný muž.“ 
 „Ako ma poznáš?“ spýtal sa Natanael. 
 „Ešte pred tým, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa pod figovníkom,“ povedal Ježiš. Bolo to, ako by hovoril: 
„Poznal som ťa prv, než si ty na mňa myslel.“ Aj teba pozná presne takého, aký si. A miluje ťa! Volá ťa, aby si sa 
odvrátil od hriechu a nasledoval Ho. Volá ťa, aby si bol Jeho nasledovníkom. Tak, ako volal Natanaela. Možno 
vieš, že ťa žiada, aby si Ho nasledoval; chceš poslúchnuť, ale nemáš istotu, ako sa stať Jeho nasledovníkom. Ak sa 
ma chceš spýtať na konci stretnutia, budem tu pri tabuli a rád ti ukážem podľa Biblie, ako sa stať učeníkom Pána 
Ježiša. Príď a porozprávaj sa so mnou. 
 „Učiteľu,“ povedal Natanael, „Ty si Syn Boha! Si Kráľom Izraela!“ (Alebo, Kráľom Židov.) Aj keď o Ňom 
Filip hovoril ako o Jozefovom Synovi, Natanael veril, že je to Boží Syn. Ondrej priviedol svojho brata Šimona. 
Filip priviedol svojho priateľa Natanaela. Byť učeníkom Ježiša Krista znamená rozprávať o Ňom druhým. Máš 
brata alebo priateľa, ktorému by si mohol o Ňom povedať? Možno sa ťa pýtajú, prečo čítaš Bibliu, alebo prečo sa 
nesmeješ na tom dedkovi na ulici. Využil si príležitosť povedať im, že patríš Ježišovi Kristovi? Mohol by si ich 
sem pozvať na budúci týždeň, aby tiež mohli počuť Božie slovo. Pán Ježiš stále volá ľudí, aby boli učeníkmi. Byť 
učeníkom znamená, že sa nehanbíš povedať iným, že patríš Ježišovi Kristovi. Filip to povedal Natanaelovi. Pán 
Ježiš sa musel usmievať, keď hovoril Natanaelovi: „Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ (Odstráň figúrky.) 
 Dozvedeli sme sa o piatich mužoch, ktorí sa stali učeníkmi Božieho Syna. Pamätáte si ich mená? Boli 
dychtiví naučiť sa o Ňom viac. Vedeli, že Jeho slová sú dôležité. Kedykoľvek mohli byť uvoľnení z práce, chceli 
byť s Ním. 
 
Scéna 5: (Pobrežie) 
(Umiestni Ondreja a Petra, 1C-46; Jakuba a Jána, 1C-47.) 
 Ondrej, Peter a Ján boli rybármi. Jánov brat, Jakub, ktorý s nimi spolupracoval v rybárskej činnosti, tiež 
počul o Pánu Ježišovi Kristovi. Po tom, ako stretli Božieho Syna, museli o Ňom rozprávať viac, než o čomkoľvek 
inom. 
 V jedno ráno si rybári chystali siete na prácu. Peter a Ondrej hodili svoje siete do vody a opäť ich vytiahli, 
vymývajúc piesok a malé kamienky. Ján a Jakub boli pri lodi so svojím otcom, opravujúc roztrhnuté miesta. 
(Pridaj figúrku Krista, 1C-40) 
 Keď sa pozreli naokolo, videli Ježiša kráčať po pobreží. Vždy, keď Ho videli, cítili sa šťastnými. Prišiel 
rovno k miestu, kde pracovali: „Nasledujte ma,“ povedal. „Urobím z vás rybárov ľudí.“ 
 Muži vedeli, že toto volanie nasledovať bolo veľmi dôležité. Znamenalo… „opustite svoju robotu; prestaňte 
loviť ryby. Iba poďte a učte sa o mne. Naučím vás o Bohu. Vyšlem vás, aby ste ku mne priviedli iných mužov 
(alebo ľudí).“ 
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 Čo si myslíte, ako sa cítili? Možno ich pocity boli zmiešané. Bolo úžasné byť pozvaným (alebo vyvoleným) 
a nasledovať Ho. Opustiť však svoju robotu? Možno mysleli na to, ako tvrdo museli pracovať pre iných rybárov, 
aby si mohli kúpiť vlastné lode na Galilejskom jazere a ráno vylovili veľa rýb. Keď vykladali ryby z lodí, 
oddeľujúc malé od veľkých, ľudia čakali, aby si mohli kúpiť čerstvé ryby. Prestať s rybolovom? Prestať s 
predávaním rýb? Odkiaľ budú peniaze, aby sa mohli postarať o svoje rodiny? Rybári však nerozmýšľali veľmi dlho 
o týchto veciach, pretože Biblia hovorí, že Peter a Ondrej „ihneď“ opustili svoje siete a nasledovali Ježiša. Jakub a 
Ján opustili svojho otca a odišli od rybolovu. Pán Ježiš si ich vyvolil a oni Ho nasledovali. 
 
 
 
Scéna 6: (Vonku) 
(Odstráň figúrky.) 
 Pán Ježiš povedal, že Boh Otec vie, čo potrebujeme a ak Mu dáme prvé miesto v našom živote, postará sa o 
naše potreby. (Matúš 6, 31 - 33) Učeníci boli ochotní v tomto dôverovať Pánovi. Vedeli, že Boh ich miluje 
a postará sa o nich. 
 Pre rybárov mohlo byť ťažké predstaviť si, že by Ježiš mohol milovať každého. Často chodievali okolo 
úradu Matúša, vyberača daní. Väčšina ľudí ho nenávidela. Vyberači daní boli zvyčajne nečestní. Často vyberali od 
platičov daní aj peniaze, ktoré im nepatrili. Deň po dni Matúš sedel vo svojom úrade pri brehu Galilejského jazera. 
Jedného dňa Pán Ježiš išiel okolo tohto úradu. (Umiestni figúrku Krista, 1C-40 a Matúša 1C-48.) 
 Ondrej, Peter a ostatní učeníci tam boli zrejme tiež. Pán Ježiš sa však pozeral iba na Matúša. 
 „Nasleduj ma,“ povedal. 
 Matúš hneď opustil svoj stôl a peniaze a nasledoval Ho! 
 Peter a Ján opustili svoje lode, Matúš zanechal vyberanie daní, pretože byť učeníkom Ježiša Krista vždy 
znamená niečo opustiť. Pre teba to nebude znamenať opustiť domov alebo školu, ale opustiť všetko v tvojom 
živote, o čom vieš, že je nesprávne. Nadávanie, zlí kamaráti, zlozvyk, výbušnosť… vieš, o čo ide. Si pripravený 
zanechať toto? Môže to znamenať zmenu presvedčení a predstáv, aby si mohol veriť tomu, čo učí Biblia. Vieš, čo 
by si musel opustiť. Možno si učeník, ale iné veci sa stali pre teba dôležitejšími než Pán Ježiš. Vynecháš nedeľnú 
školu, ak je v televízii dobrý program? Keď ťa priateľ požiada, aby si nešiel do Klubu Dobrej zvesti, ale namiesto 
toho išiel sa hrať s ním, vynecháš stretnutie v klube? Popros Boha, aby ti odpustil a pomohol ti byť vernejším 
nasledovníkom Pána Ježiša Krista. (Odstráň figúrky.) 
 Teraz už vieme o siedmich učeníkoch, ktorých Pán zavolal ku práci s Ním. Vymenujme ich - Ondrej a Peter, 
Jakub a Ján, Filip a Natanael (ktorého volali tiež Bartolomej) a Matúš. Pán Ježiš chcel vyslať do svojej práce 
dvanástich mužov. Na sklonku jedného sobotného dňa Pán Ježiš vyšiel na vrch.  
 Biblia hovorí, že sa išiel modliť. Modlil sa celú noc. Mal vybrať ešte ostatných pre svoju prácu. Bolo 
dôležité, aby vybral správnych ľudí. Preto sa rozprával celú noc s Otcom.  
 Keď ráno zostúpil z vrchu, čakala na Neho veľká skupina učeníkov. Božie slovo hovorí: „Vybral 
dvanástich.“ Vymenovali sme už siedmich. Ešte bolo päť ďalších: Tomáš, ďalší Jakub, Šimon, Tadeáš a Judáš 
Iškariotský. 
Scéna 8: (Vonku) 
(Umiestni Ježiša a skupinu učeníkov, 1C-49.) 
 Títo muži nikdy nepočuli učiteľa, akým bol Pán Ježiš Kristus. Mali radi chvíle, keď si sadli ďaleko od 
zástupu a počúvali tohto úžasného učiteľa. 
 Pán Ježiš strávil dlhý čas učením svojich učeníkov o Bohu a Jeho cestách. Niekedy sa učili pomaly, ale On 
bol trpezlivý, pretože učenie sa od Pána Ježiša je pre každého učeníka veľmi dôležité. Pán Ježiš stále volá ľudí, aby 
sa stali Jeho učeníkmi. Ak si Jeho učeníkom, alebo ak sa ním staneš, budeš sa od Neho učiť. Samozrejme, nemôžeš 
s Ním sedieť vonku na svahu, ale môžeš sa od Neho učiť čítaním Biblie. Vždy, keď je Božie slovo čítané alebo 
vysvetľované, mal by si veľmi pozorne počúvať. Ak si dosť starý na to, aby si sám čítal Bibliu, mal by si tak robiť 
každý deň, zvlášť ak patríš Pánu Ježišovi. Ak sa chceš so mnou porozprávať, ako čítať malú časť Biblie každý deň, 
spýtaj sa ma po lekcii. Učeníci sa vždy učia od Pána Ježiša. Aj keby si sa dožil veľmi dlhého veku, stále sa budeš 
mať čo učiť! 
 Keď Pán Ježiš naučil svojich učeníkov mnoho vecí, poslal ich pracovať pre Neho. Nepovedali: „Nechceme 
ísť.“ Urobili, čo povedal ich Majster. Vedeli, že byť Jeho učeníkom znamená poslúchať Ho. To isté platí pre teba, 
ak budeš Jeho učeníkom. Ak dôveruješ Pánu Ježišovi, Božiemu Baránkovi, že odstránil tvoj hriech, potom toto je 
začiatkom života poslušnosti Jemu. Čítaním Biblie sa naučíš, akým ťa chce mať, potom Ho budeš poslúchať. Vieš, 
že Boh hovorí napríklad: „Dietky, poslúchajte si rodičov...“ (Efezským 6, 1). Ako učeník poslúchaš Pána Boha 
tým, že poslúchaš doma, aj keď sa ti nechce. Poslušnosťou ukazuješ, že si učeníkom Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš 
volá všetkých ľudí, či sú deti alebo dospelí, aby boli Jeho učeníkmi. Vieš dnes vo svojom srdci, že ťa volá? Hovorí 
ti: „Nasleduj ma.“ 
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 Ak naozaj chceš byť Jeho učeníkom, rozprávaj sa s Ním potichu vo svojom srdci: „Drahý Boží Baránok, 
ďakujem Ti, že si zomrel za mňa. Očisti ma, prosím, od hriechu a urob ma svojím učeníkom.“ Možno si už Jeho 
učeníkom, ale teraz, keď si sa učil o dôverovaní, rozprávaní, opúšťaní, učení a poslúchaní, zisťuješ, že tvojmu 
Majstrovi sa nepáčia niektoré veci v tvojom živote. Povedz Mu o tom a popros Ho, aby ti odpustil a pomohol ti byť 
lepším učeníkom. 
 
[Môžeš tiež vyrobiť lístočky so slovami „dôverovanie,“ „rozprávanie,“ „opúšťanie,“ „učenie,“ „poslúchanie“ a 
použiť ich pri tejto lekcii]. 
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