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Úvod 
Aká je to veľká výsada a zodpovednosť učiť deti o Pánu Ježišovi Kristovi! Ich život závisí od ich osobného 

vzťahu s Tým, ktorý je v týchto lekciách predstavený. „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého 
Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17, 3). Naším cieľom a modlitbou by malo byť, aby deti prišli ku 
Kristovi, aby Ho milovali a poslúchali. Kiež by Svätý Duch použil tvoje vyučovanie Jeho slova na naplnenie tohto 
krásneho cieľa. 
 
Uč a aplikuj ústrednú pravdu v každej lekcii 

Hoci každá lekcia obsahuje viacero právd, lepšie je zamerať sa na jednu z nich, ako vysvetľovať všetky 
naraz. V lekciách sú použité nasledujúce skratky, ktoré ti pomôžu učiť a aplikovať ústrednú pravdu: 
ÚP – miesto, kde je vyučovaná ústredná pravda v lekcii, 
N - aplikácia pre nespasené deti, 
S - aplikácia pre spasené deti. 
Ústrednú pravdu môžeš napísať na papier a pripnúť na flanelovú tabuľu. Deti si ju tak lepšie zapamätajú. 
 
Daj sa deťom k dispozícii 

Výsledkom tvojho vyučovania môže byť, že niektoré z detí si položia otázku, ako môžu byť spasené. Daj 
im vedieť, že im chceš pomôcť a povedz im, čo majú urobiť, aby mohli zužitkovať tvoju pomoc. Ako to môžeš 
urobiť, dozvieš sa v niektorej z lekcií. 

K dispozícii sa môžeš dať aj v niektorej inej časti programu, nie iba počas biblickej lekcie. Nasleduje 
príklad, čo môžeš povedať: 

„Ak ešte nemáš vo svojom živote Pána Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa, môžeš Ho poprosiť, 
aby sa Ním stal dnes. Ak ani po biblickej lekcii ešte stále nebudeš vedieť, čo máš urobiť, som tu, aby som ti o tom 
povedal viac. Keď budú ostatní odchádzať, a ty ostaneš na svojom mieste, budem vedieť, že chceš so mnou osobne 
hovoriť o tom, ako môže žiť Ježiš Kristus v tvojom živote ako tvoj Pán a Spasiteľ. Teda, ak sa chceš dozvedieť 
viac, prosím, počkaj na mňa po skončení nášho stretnutia.“ 

Na konci tejto príručky nájdeš oporné body týkajúce sa poradenstva dieťaťa, ktoré chce prísť ku Kristovi. 
Je samozrejmé, že by si sa mal dať k dispozícii aj spaseným deťom, ktoré môžu mať otázky o kresťanskom 

živote. Nasleduje príklad, čo môžeš povedať, aby znovuzrodené deti mohli mať úžitok z tvojho osobného 
poradenstva a pomoci: 

„Možno si už spasený, ale máš problém alebo otázky o svojom kresťanskom živote a chcel by si o tom so 
mnou hovoriť. Ak je to tak, potom príď za mnou po stretnutí a povedz mi: „Mám problém, chcem sa s tebou 
rozprávať.“ Po skončení budem stáť pri tabuli. Budem tam, ak so mnou budeš chcieť hovoriť.“ 
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1. LEKCIA  
Ježiš víta deti a nasýti zástup 

 
Písmo:  Marek 10, 13 - 16 
 Matúš 18, 1 - 14 
 Ján 6, 1 - 13 
 Marek 6, 31 - 44 
 
ÚP: Pán Ježiš miluje deti. 
 
Aplikácie  N: Príď k Nemu, aby ti odpustil hriechy. 
 S: Chce si použiť tvoje ruky, pery, nohy, peniaze - teba celého - tak Mu ich daj. 
 
Túto lekciu navrhujeme učiť v dvoch častiach, buď v jednom programe alebo v dvoch po sebe nasledujúcich 
týždňoch. 
 
Úvod: Sára a princezná. 
Sled udalostí: Učeníci diskutujú o veľkosti. 
 Ježiš si zavolá dieťa. 
 Ježiš učí o deťoch. ÚPN 
 Zástup počúva Ježiša. 
 Prichádzajú deti. 
 Učeníci ich chcú zastaviť. 
 Ježiš zasahuje. 
Vyvrcholenie: „Dovoľte dietkam“. ÚPN 
Záver: Berie ich na ruky a požehnáva ich. ÚPN 
 
Verš na zapamätanie: Marek 10, 14: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je 

kráľovstvo Božie.“ 
 
Názorné pomôcky: Ako podklad použi scénu vonku. Figúrky 3C-157 - 3C-174. Priprav si figúrku dieťaťa, ktorú 
použiješ v scéne číslo 4. Priprav si dostatok obrázkov ľudí a lepidlo na vytvorenie koláže na začiatku 2. časti. 
 
 
1. ČASŤ 
 
Úvod 

Sára sa zobudila skoro ráno. V ten deň mal navštíviť ich mesto pán prezident. Sára a jej rodičia chceli byť 
na mieste dostatočne skoro, aby si zabezpečili dobrý výhľad. 

Po raňajkách sa vybrali do centra mesta, kde už bolo mnoho ľudí. Napriek tomu sa však Sáre a jej rodičom 
podarilo nájsť miesto na okraji chodníka. Čakali a čakali. Po dlhom čakaní sa objavilo veľké, lesknúce auto. Keď 
pán prezident zamával zástupu, ľudia ho hlasno zdravili. Na prekvapenie všetkých auto zastalo a pán prezident 
z neho vystúpil. Niekoľkým ľuďom podal ruku, zastavil sa pri staršej pani blízko Sáry. Sára nadšene kývala. Potom 
sa pán prezident pomaly pohol ďalej a podal ruku Sáre. 

„Ako sa voláš?“ opýtal sa. „Sára Podolská,“ odpovedala Sára veľmi placho. „Aj ja by som chcel mať také 
veselé oči, ako máš ty!“ Potom sa pohol ďalej. 

Sárina tvár žiarila. Pán prezident sa s ňou rozprával! Myslela si, že prezident sa rozpráva iba 
s významnými, dospelými ľuďmi, a nie s osemročnými dievčatami. 

Prekvapilo by ťa, keby si počul, že má o teba záujem najdôležitejšia Osoba, ktorá kedy žila na tejto Zemi, 
bez ohľadu na to, či máš 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alebo 12 rokov? To bolo niečo, čo Ježišovi priatelia nevedeli 
pochopiť. Keď premýšľali o dôležitých ľuďoch, nemysleli pri tom na deti. Mysleli na seba! 
 
1. scéna (vonkajšie pozadie) 
(Umiestni figúrky 3C-157 - 160, učeníci Krista.) 

Jedného dňa sa učeníci hádali, kto z nich je najväčší. Dohodli sa, že poprosia svojho Majstra, aby tento ich 
spor rozhodol. Povie, že je to Ján... alebo Peter alebo...? 
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Pán Ježiš urobil niečo, čo ich všetkých veľmi prekvapilo. „Poď,“ zavolal dieťa. Malé dieťa prišlo a 
postavilo sa medzi nich. „Musíte sa zmeniť a byť ako malé dieťa,“ povedal svojim učeníkom. Potom pokračoval a 
povedal niekoľko dôležitých vecí o deťoch... o TEBE! 

Povedal, že deti môžu v Neho uveriť, naozaj Ho môžu poznať ako svojho Spasiteľa. Som rád, že to 
povedal, lebo niekedy ľudia hovoria: „Si ešte veľmi malý.“ Pán Ježiš však chce, aby si v Neho uveril už teraz a 
nechce, aby si na to čakal, až kým vyrastieš. 

Povedal, že to bude veľmi, veľmi zlé pre každého, kto zabráni dieťaťu, aby v Neho uverilo a pre Neho žilo. 
Niekedy sa dospelí smejú z chlapcov a dievčat, keď im povedia, že sú kresťanmi. Dokonca im niekedy pomáhajú 
hrešiť. To je veľmi zlé. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že ich Boh, Jeho Otec, nechce, aby čo i len jedno dieťa 
bolo na veky potrestané pre svoje hriechy. 

Učeníci pozorne počúvali. Dúfam, že si zapamätali, že Pán Ježiš miluje deti. Zapamätáš si to aj ty? Prídeš 
k Nemu, aby ti odpustil tvoje hriechy? Ak tak urobíš, privíta ťa a budeš taký šťastný, ako boli deti, ktoré k Nemu 
prišli už vtedy. Možno naozaj chceš prísť k Nemu, ale nevieš ako. Prosím ťa, príď za mnou, porozprávame sa o 
tom spolu po skončení klubu. Budem... (urči miesto.) Rád ti ukážem v Biblii, ako k Nemu môžeš prísť. Nezabudni, 
že Pán Ježiš miluje deti. Zapamätali si to učeníci? Čoskoro sa to zistí... 
 
2. scéna (Pozadie: vonkajšia scéna.) 
(Umiestni 3C-157, 158, 159, 161, 162, 163.) 

Bol to jeden z  rušných dní, keď sa ľudia zhromaždili okolo Pána Ježiša, aby Mu kládli otázky. Pán Ježiš 
odpovedal na niekoľko dôležitých otázok. Niekedy bola zdrojom odpovedí Stará zmluva, časť Biblie. Niekedy 
používal vlastné slová, ktoré boli tiež Božím slovom. 
 
3. scéna 
(Pridaj niekoľko obrázkov dospelých a detí, figúrky 3C-164 a 165.) 

Rozhovor dospelých bol zrazu prerušený hlasmi detí. Učeníci sa obzreli a videli, ako prichádzajú, bežia a 
skákajú. Niektorí dospelí niesli na rukách bábätká. „Určite nejdú za Ježišom,“ mysleli si. „Rozprávali sme sa 
s Ježišom o takých dôležitých veciach. Nesmú nás prerušiť.“ Možno jeden druhému dokonca hovorili: „Nesmieme 
dovoliť, aby Ho deti obťažovali. Títo ľudia by mali vedieť, že Ježiš má za sebou rušný deň. Nebude chcieť vidieť 
deti.“ Učeníci sa rýchle rozhodli, že s tým musia niečo urobiť. 

„Nie! Nie!“ povedali nevľúdne a vykročili, aby zadržali deti. „Zastavte sa, nesmiete vyrušovať Ježiša.“ 
„Choďte preč, Ježiš má príliš veľa práce,“ povedali možno iní, „nemá čas zaoberať sa deťmi.“ „Zoberte 

svoje deti. Musíte odísť preč.“ 
Deti, aj tí, ktorí ich tam priniesli, boli veľmi sklamaní, keď ich učeníci takto odmietli. 

(Odstráň figúrku 3C-163. Umiestni figúrku Ježiša 3C-166, tvárou k učeníkom.) 
Pán Ježiš urýchlene vystúpil zo zástupu. V očiach sa mu blýskalo. Ostro prehovoril k učeníkom. 
„Dovoľte dietkam prichádzať ku mne,“ žiadal Ježiš. „Neodháňajte ich preč. Božie kráľovstvo je pre tých, 

ktorí prichádzajú ku mne, ako oni  prišli ku mne. Kto neprijme kráľovstvo Božie, ako ho prijíma malé dieťa, nikdy 
do neho nevojde.“ Pán Ježiš miluje deti, sú pre Neho veľmi, veľmi dôležité. Chce, aby si aj ty prišiel k Nemu. 
Samozrejme, že k Nemu nemôžeš bežať tak, ako to mohli urobiť deti vtedy. Môžeš k Nemu prísť tak, že Ho 
poprosíš, aby ti odpustil hriechy a vzal do rúk tvoj život. Chce, aby si prišiel k Nemu, lebo veľmi miluje deti. 
Vtedy, keď Pán Ježiš zomrel na kríži, zomrel za všetkých chlapcov a dievčatá práve tak, ako aj za dospelých. 
 
4. scéna 
(Figúrku 3C-166 vymeň za 3C-167, Kristus a deti. Pridaj 3C-167, dospelí a deti.) 

Učeníci ustúpili dozadu. Prizerali sa, ako sa Pán Ježiš načiahol za jedným z tých maličkých. Zobral Ho do 
svojho láskavého náručia. Ostatní sa zhromaždili okolo Neho. Možno matky držali svoje deti na rukách v Jeho 
blízkosti, aby sa ich dotkol. Biblia nám hovorí, že kládol na ne ruky a žehnal im. Chcel by si tam byť vtedy aj ty? 
Aké to bolo uvítanie! Tieto deti videli, že Ježiš, Boží syn, ich miluje. Učeníci si mysleli, že Mu na nich nezáleží, 
ale Pánu Ježišovi na nich záležalo. Aj ty sa dozvieš, že si pre Neho vzácny, keď prídeš k Nemu a uveríš v Neho ako 
svojho Spasiteľa. Hovorí: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne.“ Prídeš k Nemu teraz? Povedz Mu: „Drahý Pane 
Ježišu, teraz prichádzam k Tebe. Ďakujem Ti, že si zomrel aj za deti, že si zomrel aj za mňa. Prosím Ťa, odpusť mi 
a staň sa mojím Spasiteľom.“ 
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2. ČASŤ 
 
Úvod: Priprav si viac obrázkov ľudí a dovoľ deťom, aby ich nalepili na veľký kus papiera tak, aby vznikol veľký 
zástup. (Túto časť môžeš vynechať, ak je tvoja skupina na takúto činnosť príliš veľká.) 
 
Sled udalostí: 
1. Pán Ježiš a Jeho učeníci sa plavia cez jazero. 
2. Stretáva ich zástup. 
3. Pán Ježiš učí. 
4. Učeníci hovoria: „Pošli ich preč!“ 
5. Pán Ježiš hovorí: „Nasýťte ich!“ 
6. Ondrej privádza chlapca s obedom.    ÚPS 
7. Pán Ježiš berie obed a vzdáva vďaky.  ÚPS 
8. Stačí to pre 5 000 ľudí.    ÚPS 
9. Pán Ježiš hovorí „Pozbierajte zvyšky!“ 
 
 Pána Ježiša nasledoval veľký zástup. Učeníci dúfali, že ak sa preplavia cez jazero, podarí sa im uniknúť 
všetkým týmto ľuďom. Keď však prišli na druhý breh jazera, čakal tam na nich ďalší zástup! 

Čakali na nich stovky ľudí, ba boli ich tam tisícky. Pán Ježiš nebol netrpezlivý alebo nahnevaný. 
Uzdravoval chorých a ľudí dlho vyučoval. 
 
Scéna 1 
(Umiestni zástup, figúrku 3C-161, 162, učeníkov, figúrky 3C-157 – 159, Ježiša 3C-163.) 

Učeníci boli unavení a čakali, kedy sa už deň skončí. Pán Ježiš ešte stále vyučoval. Nakoniec prišli za Ním. 
„Toto je pusté miesto a je už neskoro. Pošli ľudí preč, aby mohli ísť do dediny a mohli si kúpiť niečo na jedenie,“ 
povedali. 
(Odstráň figúrku 3C-163, umiestni 160.) 

Ježišova odpoveď učeníkov prekvapila. „Nemusia ísť preč, vy ich nasýtite.“ Pozrite sa, aký je Pán Ježiš, 
ako miluje ľudí! Biblia hovorí, že Mu ich bolo ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera (Marek 6, 34). 

Učeník Filip hneď zrátal, koľko peňazí by potrebovali na nasýtenie zástupu. „To nedokážeme,“ povedal. 
„Nemáme dosť peňazí, aby dostal každý aspoň kúsok.“ Vyzeralo to tak, ako by ich Majster žiadal o niečo 
nemožné! 

Ešte stále boli zmätení a pýtali sa Pána: „Máme ísť kúpiť jedlo?“ Na nákup jedla pre všetkých ľudí by 
potrebovali veľmi veľa peňazí. 

„Koľko chleba máte?“ opýtal sa. „Choďte sa pozrieť.“ 
Ondrej prehovoril. „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve malé rybičky. To je však nič pre 

takýto veľký zástup.“ Učeníkom sa zdalo, že z chlapcovho jedla nemôžu mať veľký úžitok. Možno sa ti zdá, 
veriaci chlapec alebo dievča, že z teba nemôže mať Pán Ježiš veľký úžitok. Možno ti dokonca niekto povedal, že 
nemôžeš hovoriť o Pánu Ježišovi a nemáš dosť peňazí, ktoré by si mohol dať na misiu. Chcel by Pán použiť aj 
teba? Chcel si použiť toho chlapca s jedlom? 

Pána Ježiša hneď zaujalo to, čo mu povedali o chlapcovi. „Priveďte ho ku mne,“ povedal im. 
(Umiestni chlapca s jedlom, figúrka 3C-172 a 173 a Ondreja 3C-159 na flanelovú tabuľu -  Ondrej sa rozpráva 
s chlapcom.) 

Možno bol Ondrej zvedavý, keď kráčal ku chlapcovi, či bude ochotný a dá mu svoj chlieb a ryby. Asi bol 
zvedavý, čo urobí Pán s tou trochou jedla. Možno povedal: „Pán by chcel mať tvoje jedlo.“ Pravdepodobne bol 
chlapec hladný. Čo urobí? Som si istý, že chvíľu rozmýšľal. Potom išiel s Ondrejom a dal všetko Pánu Ježišovi. 

Pán Ježiš chcel od neho chlieb a ryby. Chcel to použiť. Je úžasné, že si chce použiť aj teba, ak Ho miluješ. 
Možno si myslíš: „Čo Mu môžem dať?“ Keď dáš časť svojho vreckového na pomoc misionárom, dávaš Mu svoje 
peniaze. Keď používaš svoje ruky v domácnosti, aby si Mu ukázal, ako veľmi Ho miluješ, dávaš Mu svoje ruky. 
Keď povieš niekomu, že si kresťan alebo ho pozveš do Klubu Dobrej zvesti, dávaš Mu svoje ústa. Možno to 
považuješ za maličkosti, ale On miluje deti a chce si ťa použiť, ak Mu patríš. Tak si chcel použiť aj chlapcovo 
jedlo. Čo s ním urobil? 
(Umiestni figúrku Ondreja, chlapca a jedla vedľa Ježiša, 3C-160, ktorý nahradil 163. Chlieb a ryby vlož do 
Ježišových rúk.) 

Keď Boží Syn zobral do svojich rúk chlapcovo jedlo, poďakoval Bohu Otcovi. Potom sa obrátil k svojim 
učeníkom: „Povedzte ľuďom, aby si sadli do skupín po päťdesiat a sto ľudí.“ 
(Odstráň figúrku stojacich ľudí, umiestni figúrky 3C-169 - 171, sediace skupinky). 

Keď sa dav rozdelil do skupín, sadli si do trávy. Takto ich nebolo ťažké spočítať. Viac ako päťtisíc mužov 
a tiež ženy a deti si sadli na trávnaté miesto blízko jazera. Aký zástup - sediaci, čakajúci, sledujúci… 
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Čo uvideli potom, bolo úžasné. Pán Ježiš zobral chlapcov chlieb a pokojne ho rozlomil a vložil ho do koša. 
Plnil jeden kôš za druhým. To isté urobil aj s rybami. Keď vkladal ryby do koša, bolo ich tam stále viac a viac. 
Prekvapení učeníci mali veľa práce s nosením jedla ľuďom. Ako to len mohol Pán Ježiš urobiť? Nepoužil nijakú 
čarovnú moc, bolo to urobené Božou mocou, lebo On je Boh. 

Vidíš toho chlapca, ako tam stojí a prizerá sa? Jeho oči sú plné úžasu. Aké nádherné to bolo byť súčasťou 
takéhoto zázraku! Určite bol veľmi šťastný, keď jedol chlieb a ryby, že dal Pánu Ježišovi svoje jedlo. 

Aj vy, veriaci chlapci a dievčatá, budete veľmi šťastní, ak dáte Pánu Ježišovi svoje peniaze, svoje ruky, 
svoje nohy, ústa - celých seba. Pán Ježiš si môže zobrať niečo, čo sa môže zdať malé, a môže z toho urobiť niečo 
veľké. On je Boží Syn, miluje ťa a môže si ťa použiť prekvapujúcim spôsobom. Možno sa jedného dňa stane tvoja 
mama, tvoj otec alebo tvoj kamarát kresťanom vďaka tomu, že si mu ukázal, akú zmenu urobil Pán Ježiš v tvojom 
živote. Je niekoľko miest, kde sú zbory s približne dvesto ľuďmi. Ako začínali tieto zbory? Ako detské kluby! 
Chlapci a dievčatá spoznali Pána Ježiša a ich rodičia mohli vidieť, akú zmenu to v nich spôsobilo. Chceli sa 
dozvedieť viac a o niekoľko rokov tam vznikol zbor. Pán Ježiš môže urobiť úžasné veci s chlapcami a dievčatami, 
ktoré Ho milujú. 

Keď sa všetci nasýtili, Pán Ježiš im prikázal: „Pozbierajte zvyšné odrobiny.“ Zvyšky? Ako tam mohli byť 
zvyšky? Ale boli tam! Učeníci nazbierali plných dvanásť košov toho, čo zostalo. 

Dav a učeníci boli nadšení. Zapamätajú si však, že Pán Ježiš chce použiť deti? Je to niečo, na čo nesmieš 
nikdy zabudnúť. Ak patríš Pánu Ježišovi, poďakuješ Mu za to, že si ťa chce použiť? Dáš Mu svoje ruky, nohy, 
ústa, peniaze – samého seba? On ťa miluje a použije si ťa. 
 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 1. LEKCIE 
 

1. V lekcii urobili učeníci jednu veľkú chybu. Akú? (Nechceli pustiť deti k Pánu Ježišovi Kristovi.) 
2. Prečo bránili učeníci deťom prísť k Pánu Ježišovi? (Mysleli si, že deti nie sú pre Neho dôležité.) 
3. Ako sa cítil Pán Ježiš, keď to urobili? (Hneval sa.) 
4. Čo na to povedal? (Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. 

Marek 10, 14.) 
5. Prečo je pre chlapcov a dievčatá dôležité, aby dnes prišli k Pánu Ježišovi? (Preto, lebo sú hriešnici 

a potrebujú odpustenie.) 
6. Ako môžu chlapci a dievčatá dnes prísť k Pánu Ježišovi? (Keď uveria, že za nich zomrel a prijmú Ho ako 

svojho Spasiteľa.) 
7. O čo sa učeníci hádali? (O to, kto je z nich najväčší.) 
8. Čo im povedal Pán Ježiš o deťoch? (Môžu uveriť v Neho. Boh nechce, aby zahynulo ani jedno z nich.) 
9. Kto dal Pánu Ježišovi jedlo, aby mohol nasýtiť zástup ľudí? (Chlapec.) 

10. Koľko mal jedla? (Päť bochníkov chleba a dve ryby.) 
11. Ako je to možné, že Pán Ježiš nasýtil trochou jedla toľko ľudí? (Je Boží Syn.) 
12. Čo Mu môžu dať veriaci chlapci a dievčatá? (Svoje ruky, nohy, ústa, peniaze.) 
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2. LEKCIA 
Ježiš chodí po vode 

 
Písmo: Matúš 14, 22 - 33 
 Marek 6, 45 - 52 
 Ján 6, 15 - 21 
 
ÚP  Pán Ježiš pomáha v ťažkostiach tomu, kto mu patrí. 
 
Aplikácia: S: Povedz Mu o svojich ťažkostiach a dôveruj Mu, že ti pomôže. 
 
Úvod: „Všetci boli vzrušení.“ 
Sled udalostí: Pán posiela učeníkov, aby sa plavili cez jazero. 
 Zdráhavo Ho poslúchnu. ÚPS 

Ide sa modliť na kopec. ÚPS 
Fúka silný vietor. ÚPS 
Učeníci vidia bielu postavu. 
Boja sa. 
Pán hovorí: „Ja som“. ÚPS 
Peter ide za Pánom. 
Začne sa potápať a volá o pomoc. 

Vyvrcholenie: Pán zachraňuje Petra. ÚPS 
Prídu do člna a búrka utíchne. 

Záver:  Učeníci Ho chvália. ÚPS 
 
Verš na zapamätanie: Žalm 46, 1: „Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ 
 
Názorné pomôcky: Ak používaš pozadie, použi nočnú oblohu, pokojné jazero a rozbúrené jazero. Na znázornenie 
pokojného jazera môžeš použiť kúsok modrého flanelu. Znovu použi figúrky 157 - 159, učeníkov a figúrku Krista 
160, z 1. lekcie. Takisto použi figúrky 3C-175 - 179. 
 
Zapojenie detí:  Daj veriacim deťom príležitosť podeliť sa s tým, ako im Pán Ježiš pomohol s ich problémami. 
Vyučovanie pre nespasené deti  
 

Táto lekcia obsahuje vyučovanie pre spasené deti. Bolo by dobré zaradiť do niektorej inej časti programu 
vyučovanie aj pre nespasené deti. Navrhujeme ti, aby si prečítal deťom nahlas niektorý z evanjelizačných traktátov 
Detskej misie. 

Potom ho daj každému dieťaťu, aby si ho vzalo domov. Traktáty si môžeš objednať v Detskej misii. 
 

Úvod: 
Všetci boli vzrušení. „Samozrejme, musíme Ho urobiť kráľom!“ hovorili si navzájom. 
„Musíme to urobiť hneď!“ 
„Nikdy predtým som nič také nevidel. Ten muž je Mesiáš!“ 
Pamätáš si lekciu z minulého týždňa, akú úžasnú vec urobil Pán Ježiš? Áno, nasýtil päťtisíc ľudí obedom 

jedného chlapca. Teraz všetci chceli, aby bol Ježiš kráľom! 
 
1. scéna 
(Umiestni učeníkov, figúrky 3C-157 - 159, Ježiša - figúrku 160 na tabuľu bez pozadia.) 

Aj učeníci boli vzrušení. Chceli vedieť, či nastal ten čas, aby sa stal Pán Ježiš kráľom. Pán Ježiš okamžite 
zasiahol. Vedel, že je to niečo, čo si Boh, Jeho Otec, neželá. „Choďte do člna,“ povedal učeníkom, „choďte na 
druhú stranu jazera.“ Nechceli to urobiť. Chceli byť tam, ak by sa dav rozhodol urobiť Ho kráľom. On však trval na 
svojom rozhodnutí. Nakoniec Ho poslúchli, aj keď boli veľmi sklamaní. 

Tí, čo uverili v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, majú tiež svoje sklamania. Možno si vaša rodina 
naplánovala úžasnú dovolenku, ale tvoj otec stratil zamestnanie a dovolenku ste museli zrušiť. Bol si taký 
sklamaný. Možno ti otec sľúbil, že ťa zoberie na futbalový zápas, ale keď išiel kúpiť lístky, boli už vypredané. 
Áno, ty miluješ Pána Ježiša, ale to ešte neznamená, že už nikdy nebudeš smutný alebo sklamaný. Byť kresťanom 
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neznamená, že budeš takýchto vecí ušetrený. Jedno je však isté, že Ježiš Kristus vie všetko o tvojich sklamaniach. 
Vedel aj to, ako sa vtedy cítili učeníci. 
 
2. scéna 
(Umiestni čln 3C-175. Pridaj mesiac a hviezdy, 3C-176A a B.) 

Učeníci naozaj nechceli opustiť to miesto plné nadšenia (Matúš 14, 22). Keď sa loď vzďaľovala od 
pobrežia, videli, ako Pán Ježiš posiela ľudí preč a ide sa modliť na vrch. 

Som si istý, že učeníci sa rozprávali o všetkom, čo sa stalo. „Prečo nechce Majster dovoliť, aby Ho urobili 
kráľom?“ pýtali sa jeden druhého. 

„On je ten Mesiáš, ktorého Boh zasľúbil, že prijde.“ 
„Áno, On má právo stať sa kráľom.“ 
„To by bol koniec panovania Rimanov.“ 
Boli sklamaní a zmätení. A Ježiš nebol s nimi, aby im odpovedal na ich otázky. 
V tom čase robil Ježiš niečo veľmi dôležité. Čo to bolo? Áno, modlil sa. Biblia nám nehovorí, za čo sa 

modlil, ale som si istý, že sa modlil za učeníkov. Chcel, aby pochopili, akým kráľom sa má stať. Ak by to 
pochopili, nebudú už viac sklamaní. 

Ak miluješ Pána Ježiša, nezabudni, že On sa stará o teba, aj keď si smutný alebo sklamaný. Vie o tom, keď 
máš ťažkosti. Tiež sa za teba modlí k Bohu. V Biblii čítame: „...keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.“ 
(Židom 7, 25). Prihovárať sa znamená v tomto prípade modliť sa za niekoho. Pán Ježiš sa prihovára za teba 
u svojho Otca, ak Mu patríš. Vie, čo potrebuješ, keď si sklamaný. Môžeš mať istotu, že Boh odpovedá na modlitby 
svojho drahého Syna. Keď si smutný alebo sklamaný, pripomeň si, že Pán Ježiš sa modlí za teba tak, ako sa modlil 
za svojich učeníkov. Učeníci pokračovali v plavbe pod nočnou oblohou na druhý breh jazera. 

Jemný vánok zosilnel a stal sa z neho vietor, ktorý rozbúril vlny. Boli stále väčšie a väčšie. Vietor fúkal 
stále silnejšie a silnejšie. 
 
3. scéna (rozbúrené jazero) 
(Umiestni 3C-177, odstráň malý čln, mesiac a hviezdy.) 

Muži veslovali z celej sily, ale nemalo to žiaden účinok. Vieš si predstaviť, ako na seba volali, aby sa im 
podarilo zachrániť čln pred potopením? 

„Ondrej, už nevládzem veslovať. Vezmi to na chvíľu za mňa!“ 
„Filip, pomôž na tejto strane. Bolia ma ruky.“ 
„Matúš, zober vedro a vylievaj vodu.“ 
„Skončí niekedy táto búrka?“ 
Zabudli na svoje sklamanie. Teraz mali väčší problém. Tí, ktorí patria Pánu Ježišovi, mávajú niekedy veľké 

problémy - možno má starší brat problémy s políciou alebo ocko opustil rodinu a už s vami nebýva. Alebo sú 
v škole chlapci, ktorí ťa šikanujú. Máš podobné ťažkosti, ako mali učeníci? Oni nevedeli, čo majú robiť. 

„Keby bol Majster s nami,“ určite si priali. Spomenuli si, ako ich nedávno zastihla búrka. Vtedy bol 
Majster s nimi a prikázal, aby búrka utíchla. Teraz však s nimi nebol. Nemohol urobiť nič, aby im pomohol. Alebo 
môže? Nevedeli  to, ale Pán Ježiš už niečo urobil! 

Keď zápasili s búrkou, modlil sa za nich na vrchu. Vy, ktorí milujete Pána Ježiša, nezabudnite, že ak máte 
problémy, Pán Ježiš o nich hovorí so svojím Otcom. Vie presne, čo v tú chvíli potrebujete.  Nezabudnite - Ježiš sa 
modlí za vás. Myslím si, že učeníci na to uprostred rozbúreného jazera vôbec nemysleli. 

Boli dve hodiny po polnoci. Nevideli pevninu. Hľadeli do tmy, videli veľké vlny... a ešte niečo. 
 
4. scéna  
(Umiestni figúrku Ježiša 3C-178.) 

Alebo niekoho ... išiel ich smerom!? Vystrašení učeníci sa pochytali a hľadeli do tmy. Triasli sa. Všetky oči 
sa upierali na tú pohybujúcu sa postavu. S padajúcimi a vystupujúcimi vlnami bola čoraz bližšie a bližšie. 

Potom niekto zašepkal: „Duch!“ Toto slovo sa nieslo od jedného k druhému. „Duch!“ Báli sa toho viac ako 
búrky. Možno dokonca kričali od strachu, keď sa postava priblížila k ich člnu. 

Potom sa ozval hlas: „Vzmužte sa! Ja som - nebojte sa!“ Učeníci mohli len ťažko uveriť tomu, čo počuli. 
„Pán!“ vykríkli. „Je to Pán.“ Potom Ho videli jasne - chodil po rozbúrenom mori! Nebolo to pre Neho nič ťažké. 
Ako Boží Syn to bol On, kto vodu stvoril. Staral sa o svojich učeníkov, prišiel, aby im pomohol v nebezpečenstve. 
Veriaci chlapec alebo dievča, On sa stará aj o teba a o tvoj veľký problém, ktorý ťa trápi. Pre Neho nie je veľký: 
„... lebo u Boha je všetko možné.“ (Marek 10, 27). 

Rodičia veriaceho dievčaťa sa rozviedli. Dievča bolo veľmi smutné a prosilo Pána o pomoc. Modlilo sa, 
aby jej mama a otec opäť žili spolu. Po dlhom čase sa tak stalo. Opäť mali šťastný domov. Pán pomohol dievčaťu s 
jej problémom. 
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Iné veriace dievča malo rovnaký problém. Tak isto prosilo Pána o pomoc. Tiež sa modlilo, aby rodičia opäť 
spolu žili, ale nestalo sa tak. Pán mu ale pomohol, aby bolo radostné a pomáhalo svojej mame. O nejaký čas 
prežívalo so svojou mamou pokojné chvíle. Pán pomohol aj jej.  Pomáha rôznymi spôsobmi - pomáha však stále. 
Išiel pomôcť aj svojim učeníkom. Neustále sa približoval po vlnách smerom k člnu. 

Peter zavolal: „Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode.“ 
Pán Ježiš povedal len jediné slovo: „Poď!“ 

(Umiestni figúrku Petra, 3C-179.) 
Peter vystúpil z člna a začal kráčať po vlnách. Ostatní učeníci zadržali dych. Vietor stále fúkal. Vlny 

neprestajne udierali, ale Peter kráčal po vode! Bol to Pán Ježiš, Boží Syn, kto mu dával túto schopnosť. Peter sa 
pozeral na Pána a kráčal. Zrazu sa zahľadel dolu. Spomenul si na búrku - „Aké vlny! Aká víchrica!“ Začal sa báť 
a zrazu sa topil. Mal oveľa väčší problém ako predtým. Klesal nižšie a nižšie (odstráň Petra). „Pane, zachráň ma!“ 
zvolal rýchlo. Pán Ježiš okamžite chytil Petra za ruku a vytiahol ho. „Máš takú malú vieru. Prečo si pochyboval?“ 
opýtal sa ho. Peter vedel, že Pán Ježiš má moc pomôcť mu v každom probléme, a tiež, že ho miluje. Nevystrel by 
teda svoju ruku, aby ho zachránil? Nech máš akýkoľvek problém, veriaci chlapec alebo dievča, Pán Ježiš ti môže 
pomôcť rôznymi spôsobmi. Chce to urobiť, lebo sa stará o teba - práve tak, ako sa staral o Petra. 
(Umiestni Petra a Ježiša, 3C-178 a 179 za čln.) 

Pán Ježiš a Peter sa vyšplhali do člna ... a búrka utíchla. Vlny už neboli vysoké. Všetko bolo pokojné, tiché, 
a zrazu boli pri brehu! Učeníci boli prekvapení. Všetko, čo mohli urobiť, bolo kľaknúť si pred Pánom Ježišom 
a povedať: „Ty si skutočne Boží Syn.“ Áno, jedine Boží Syn má takú moc - chodiť po vode, dať Petrovi schopnosť 
chodiť po vode, zachrániť Petrov život, utíšiť búrku. A to všetko urobil iba kvôli nim. Aká veľká láska! 

Ak mu patríš, aj o teba sa tak stará. Pomôže ti v ťažkostiach! Povedz Mu o nich. Pomôže ti, aby si sa tým 
stále netrápil a nebol smutný. Pán Ježiš môže vyriešiť aj ten najväčší problém, lebo On je Boh!  

 
(Učiteľ, bolo by dobré, keby veriace deti dostali možnosť svedčiť o tom, ako im Boh pomohol v ich sklamaniach 
alebo problémoch.) 
 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 2. LEKCIE 
 
Ukončite vety (učiteľ, prečítaj časť vety, ktorá je podčiarknutá, zvyšok nech doplnia deti): 
 

1. Zástup chcel urobiť Pána Ježiša kráľom, lebo ich nasýtil piatimi bochníkmi chleba a dvoma rybičkami. 
2. Učeníci boli sklamaní, pretože chceli vidieť, ako Ho zástup urobí kráľom. 
3. Pán Ježiš vyšiel na vrch, lebo sa chcel modliť. 
4. Ak majú kresťania problémy alebo prežívajú sklamania, môžu mať istotu, že Pán Ježiš sa za nich modlí. 
5.   Učeníci sa začali báť, lebo bola búrka. 
6. Nielenže sa Pán Ježiš za nich modlil, ale im prišiel aj na pomoc. 
7. Učeníci sa báli ešte viac, lebo si mysleli, že vidia ducha. 
8. Pán Ježiš im povedal: „Vzmužte sa! Ja som, nebojte sa!.“ 
9. Peter mohol chodiť po vode, lebo mu Pán Ježiš dal túto schopnosť. 

10. Peter sa začal potápať, keď sa pozrel na vlny. 
11. Peter zakričal: „Pane, zachráň ma!“ 
12. Pán Ježiš vystrel ruku a Petra vytiahol. 
13. Môžeš mu predložiť svoj akýkoľvek problém, lebo žiaden nie je pre Neho príliš veľký. 
14. Ak patríš Pánu Ježišovi, pomôže ti, lebo ťa miluje. 
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3. LEKCIA  
Premenenie na hore 

 
Písmo:  Matúš 16, 13 - 17, 21 – 23; 17, 1 - 8 
 Marek 8, 27 – 33; 9, 2 - 8 
 
ÚP: Ježiš je Kristus, Syn Boha živého. 
 
Aplikácie S: Dbaj predovšetkým na to, čo hovorí On. 

N: Poslúchni Ho a prijmi spasenie. 
 
Úvod: Martin a Michal diskutujú o Glenovom výroku, že jeho otec je milionár. 
Sled udalostí:  Pán Ježiš sa pýta: „Za koho ma považujú ľudia?“ 

 Učeníci odpovedajú. 
  Ježiš sa pýta: „Čo hovoríte vy, kto som?“ 
 Peter: „Ty si Kristus...“ ÚP 
  Pán predpovedá svoju smrť. 
 Peter Ho napomína. ÚP 

 Pán zoberie Petra, Jakuba a Jána na vrch. 
 Premení sa. ÚP 

Vidia Jeho, Mojžiša a Eliáša. 
Prichádza oblak. 

Vyvrcholenie: Boh hovorí: „Toto je môj milovaný Syn...“ ÚPNS 
 Mrak a sláva miznú. 
Záver:   Pán sa dotýka učeníkov a hovorí im, aby sa nebáli. 
  
Názorné pomôcky: Použi jednoduché pozadie alebo vonkajšiu scénu a končiar vrchu s figúrkami 3C-180 - 3C-
189, opäť použi 3C-157 a 158 z predošlej lekcie. Zároveň použi veľký flanelový oblak. Na konci lekcie vystrihni 
„list dôkazov“. 
 
Verš na zapamätanie: Matúš 16, 16: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ 
 
Zapojenie detí:  Deti by mali byť zapojené do hľadania dôkazov na podporenie ústrednej pravdy. 
 
 
Úvod 
 „Igor povedal, že jeho otec je milionár,“ oznamuje Martin svojmu kamarátovi Michalovi. „To by bolo 
niečo, keby sme mali v našej triede syna milionára.“ 

„Nemyslím si, že jeho otec je milionár. Igor sa rád vyťahuje,“ namietal Michal. 
„Nie, nie sú to iba reči. Myslím si, že je bohatý.“ 
„Ako to môžeš vedieť? Takýmto veciam bez dôkazu neverím,“ trval Michal na svojom. 
Áno, je dôležité mať dôkazy, ak niekto tvrdí, že má zvláštnu moc, že je veľmi dôležitý alebo veľmi, veľmi 

bohatý. Ešte väčšie dôkazy treba, ak sa o niekom hovorí, že je Boží Syn. Počas dnešnej lekcie sa budeme hrať na 
detektívov. Budeme hľadať dôkazy o tom, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha. (Tieto slová umiestni na tabuľu.) 
 
1. scéna (jednoduché pozadie alebo scéna vonku) 
(Umiestni učeníkov a Krista, figúrky 3C-157, 158, 180 a 181.) 

Pán Ježiš položil učeníkom otázku. „Za koho ma považujú ľudia?“ 
„Niektorí hovoria, že si Ján Krstiteľ,“ odpovedali. (Jána Krstiteľa dal zavraždiť krutý kráľ Herodes. Potom, 

keď kráľ Herodes počul o Pánu Ježišovi, povedal: „Toto je Ján Krstiteľ, vzkriesený z mŕtvych.“) 
„Niektorí hovoria, že si Eliáš,“ odpovedali iní. „Alebo Jeremiáš, alebo iný z dávnych prorokov, ktorý opäť 

ožil,“ pokračovali učeníci. 
„A čo vy?“ pýtal sa ich. „Za koho ma vy pokladáte?“ 
Peter rýchle odpovedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ Peter tým povedal, že Ježiš Kristus je Mesiáš, 

Bohom zasľúbený Spasiteľ. Peter povedal, že Pán Ježiš je väčší ako Ján Krstiteľ alebo ktorýkoľvek z prorokov. 
Povedal, že je skutočný Boh! 

Aká odvaha povedať, že ich Majster je Boží Syn! Je na to nejaký dôkaz? My detektívi sa musíme dať do 
práce. Bolo tu niečo, čo učeníci videli alebo počuli a čo bolo dôkazom, že Ježiš je Boží Syn? (Teraz je čas na 
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diskusiu v triede. Povzbuď deti, aby porozmýšľali o predošlých dvoch lekciách. Veď deti k záveru, že zázraky Pána 
Ježiša ukázali, že je Božím Synom. Taktiež poukáž na Jeho učenie, ktoré sa odlišovalo od ostatných. Ešte nikto 
predtým neučil také veci, aké učil On. Keď Ho počúvali, uverili, že sú to slová Boha.) 

Teda máme dôkazy. Poznačme si ich. (Na jeden papier napíš „Jeho zázraky“, na ďalší „Jeho učenie“ a 
pripni ich na jednu stranu flanelovej tabule.) Tieto dôkazy však samé o sebe nestačili na to, aby učeníkov 
presvedčili tak, aby porozumeli. Pán Ježiš to vysvetlil Petrovi: „Môj Otec v nebesiach vám dal tú odpoveď. Sami 
zo seba by ste to nemohli vedieť.“ 

Potom dal svojim učeníkom zvláštny príkaz. „Nehovorte o tom nikomu,“ povedal. Pravdepodobne Pán 
Ježiš vedel, že by Ho niektorí chceli urobiť kráľom. To však nebol plán Jeho Otca. Najprv musel zomrieť. 

Pokúšal sa to vysvetliť svojim učeníkom. „Pôjdem do Jeruzalema,“ povedal. „Židovskí vodcovia spôsobia, 
že budem veľa trpieť. Nakoniec ma zabijú a v tretí deň vstanem z mŕtvych.“ Učeníci tomu nerozumeli a nemohli 
uveriť, že by sa Božiemu Synovi mohlo stať niečo takéto. To je nemožné. 
 
2. scéna 
(Odstráň figúrky 3C-157, 158, nechaj Petra a Ježiša.) 

Peter Ho odviedol na bok. „Pane,“ povedal Mu. „To nie je možné! Také niečo sa ti nikdy nesmie stať!“ Pán 
k nemu ostro prehovoril: „Choď za mňa, Satan,“ povedal, ale keď to hovoril, díval sa na Petra. „Rozmýšľaš 
ľudským spôsobom, nie Božím, Peter.“ 

My detektívi máme teraz pred sebou náročnú prácu. Peter povedal, že Ježiš je Kristus. Všetci Židia vedeli, 
že to je meno toho, koho zasľúbil Boh. V Starej zmluve sa veľa písalo o Mesiášovi. Jednou z vecí, ktoré povedal 
Boh, bolo, že Mesiáš zomrie. Slová Starej zmluvy boli napísané stovky rokov predtým. „Ale on bol prebodnutý pre 
naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti... Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ 
(Izaiáš 53, 5 - 6). Mesiáš zomrel za hriechy takých ľudí, ako si ty a ja. Ak bol Ježiš naozaj Kristus, musel zomrieť. 
Zomrel? Áno, zomrel na kríži a Boh Ho potrestal za naše hriechy. To je ďalší dôkaz. (Na list papiera napíš „Jeho 
smrť“ a pripni ho na tabuľu.) 
 Učeníci boli ešte stále zmätení. Nerozumeli, keď im hovoril, že vstane z mŕtvych. Až keď sa to stalo, 
potom pochopili. Vedeli, že Jeho vzkriesenie dokazuje, že je Boží Syn. (Na list papiera napíš „Jeho vzkriesenie“ 
a pripni ho na tabuľu.) O šesť dní neskôr, ako im Pán Ježiš povedal tieto veci, ktoré tak ťažko chápali, požiadal 
Petra, Jakuba a Jána, aby s Ním išli na vysoký vrch. 
 
3. scéna (scéna na vrchu) 
(Umiestni učeníkov a Krista figúrky 3C-182 a 183.) 

Pán Ježiš chcel stráviť čas v rozhovore so svojím Otcom. Vzdialil sa teda od učeníkov, aby sa modlil 
osamote. Spomínaní traja učeníci boli unavení a zaspali. Keď spali a Pán Ježiš sa modlil, stalo sa niečo zvláštne 
a úžasné. (3C-183 nahraď 3C-184.) Keď sa Pán Ježiš modlil, zmenil sa a Jeho tvár zažiarila. Biblia nám hovorí, že 
Jeho tvár žiarila ako slnko a Jeho rúcho zbelelo ako svetlo. Bolo to, ako by sláva, ktorú mal už od vekov spolu so 
svojím Otcom, nemohla ostať už viac skrytá. To je ďalší dôkaz, však? (Na list papiera napíš „Jeho sláva“ a pripni 
ho na tabuľu.) Peter, Jakub a Ján neboli pri tom, ale zobudili sa práve včas. Akí museli byť prekvapení, keď zazreli 
svojho Majstra. Stál tam vo svojej nebeskej sláve! 
 
4. scéna  
(Odstráň figúrky. Umiestni Krista, Eliáša a Mojžiša, figúrky 3C-185 - 187 s učeníkmi 3C-180, 188.) 

Zrazu s Ním boli dvaja muži. Žiarili nádherou, pretože práve zostúpili z Neba. Bol to Mojžiš a Eliáš. 
Mojžiš zomrel pred 1 400 rokmi a Eliáš bol vzatý do Neba pred 800 rokmi bez toho, aby zomrel. Mojžiš bol ten 
muž, ktorému dal Boh desať Božích prikázaní. Ježiš Kristus bol jediný, kto ich dokonale dodržal. Eliáš bol prorok 
a všetci proroci sa tešili na príchod Mesiáša. On prišiel a Mojžiš a Eliáš vedeli, že sa s Ním práve rozprávajú. 
Rozprávali sa o Jeho smrti. Smrť Pána Ježiša Krista bola naplánovaná ešte pred začiatkom sveta. Učili sme sa, že 
to bolo napísané v Starej zmluve. Mojžiš a Eliáš to vedeli. Vedeli aj to, že Ten, s kým sa rozprávajú, je zasľúbený 
Kristus. Jeho smrť to vlastne dokazuje (ukáž na príslušný papier). 

Učeníci s úžasom hľadeli a počúvali. Peter nedokázal byť ticho a zavolal na Pána Ježiša: „Pane, dobre je 
nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi.“ Povedal to, lebo nevedel, čo 
iné by mal povedať. 
 
5. scéna  
(Na ľudí polož veľký oblak.) 

Ihneď ich zastrel žiarivý oblak a z oblaku k nim prehovoril hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa 
mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte.“ 
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Bol to hlas Boha Otca. Aký nádherný dôkaz. (Na list papiera napíš „Boží hlas“ a pripni ho na tabuľu.) 
Traja učeníci na to nikdy nezabudli. Boh jasne ukázal, kto je Ježiš Kristus. Petrovi, Jakubovi a Jánovi pripomenul, 
že musia poslúchať Pána Ježiša, že musí mať v ich živote prvé miesto. 

Zhromaždili sme veľa dôkazov, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha! Akú zmenu by to malo vyvolať 
vo vašom živote? Boh nám dal na to  odpoveď, keď prehovoril z oblaku: „Jeho poslúchajte.“ Hovorí to aj dnes 
každému, kto je dnes na klube. 

Ak si ešte nikdy neuveril v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, začni Ho poslúchať a odvráť sa od svojho 
hriechu. Dôveruj Mu, že ťa zachráni a potom začni žiť život v poslušnosti. 

Ak si kresťan, z Biblie sa môžeš dozvedieť, ako máš žiť, aby mal z toho Pán Ježiš radosť. Potom, keď si 
budeš musieť vybrať medzi tým, čo hovorí Pán Ježiš a čo hovoria iní, poslúchni Jeho. Prečo? Lebo On je Boží Syn! 
To povedal Boh Otec z oblaku. 

Keď učeníci počuli hlas, veľmi sa zľakli, padli na tvár, a ani sa nepohli. 
 
6. scéna 
(Odstráň oblak a figúrky 3C-185 - 187. Umiestni učeníkov 3C-182 s Pánom Ježišom 3C-189.) 

Pán Ježiš podišiel k nim a dotkol sa ich. „Vstaňte,“ povedal nežne. „Nebojte sa!“ Keď sa učeníci obzreli 
okolo seba, bol tam iba Ježiš. Žiara zmizla. 

Pozri sa na všetky dôkazy, ktoré sme zozbierali! Ak nájdeš dôkazy, ako sú tieto, musíš s tým niečo urobiť. 
Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, poslúchaj Ho bez ohľadu na to, kde práve si. Ostatní sa možno 
budú snažiť presvedčiť ťa, aby si robil veci, ktoré by Ho zarmútili, ale ty vždy poslúchaj Jeho. Venuj Mu oveľa 
viac pozornosti ako hocičomu inému. Aké vážne je neposlúchnuť niekoho takého veľkého, ako je Boží Syn! Ak 
odmietneš uveriť v Neho ako vo svojho Spasiteľa, tak Ho tým neposlúchaš. Nerob to. Uver Mu dnes ako svojmu 
Spasiteľovi a začni Ho poslúchať. 

 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 3. LEKCIE 

 
1. „Za koho ma považujú ľudia?“ pýtal sa svojich učeníkov Pán Ježiš. Povedz mená niektorých ľudí, ktoré 

spomenuli. (Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš.) 
2. Ktorý učeník odpovedal na otázku: „Za koho ma vy pokladáte?“ (Peter.) 
3. Aká bola jeho odpoveď? („Ty si Kristus, Syn Boha živého.“) 
4. Ktoré dôkazy nasvedčovali učeníkom, že je to pravda? (Jeho zázraky a učenie.) 
5. Čo povedal Pán Ježiš na to, odkiaľ sa to Peter dozvedel? („Môj Otec, ktorý je v nebesiach, ti dal odpoveď. 

Sám zo seba to nemôžeš vedieť.“) 
6. O čom začal Pán Ježiš potom rozprávať? (Že zomrie a v tretí deň vstane z mŕtvych.) 
7. Prečo je smrť Pána Ježiša dôkazom toho, že je Kristus? (V Starej 
       zmluve je napísané, že Mesiáš zomrie.) 
8. Koho zobral Pán Ježiš so sebou na vrch modliť sa? (Petra, Jakuba a Jána.) 
9. Prečo učeníci takmer prišli o nádhernú udalosť, ktorá sa stala na vrchu? (Zaspali.) 

10. Čo bola žiara, ktorá obklopovala Pána Ježiša? (Jeho sláva.) 
11. Aký iný dôkaz nasvedčoval tomu, že Pán Ježiš je Boží Syn? (Boží hlas, ktorý hovoril: „Toto je môj 

milovaný Syn.“) 
12. Čo by sme mali robiť, keď je Ježiš Boží Syn? (Počúvať Ho a venovať Mu pozornosť.) 
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4. LEKCIA  
Očistenie malomocného 

 
Písmo: Matúš 8, 1 - 4 
 Marek 1, 40 - 45 
 Lukáš 5, 12 - 14 
 3. Mojžišova 13, 1 - 46 
 
ÚP: Pán Ježiš má moc očistiť od hriechu. 
 
Aplikácia N: Príď k Nemu a dovoľ, aby ťa očistil. 
 
Úvod: Akú najhoršiu chorobu si mal vo svojom živote? 
 
Sled udalostí: Človek si všimne chorobu. 
 Ide ku kňazovi. 
 Je vyhlásený za „nečistého“. ÚPNS 
 Opúšťa rodinu. ÚPNS 
 Žije v samote smutný život. ÚPNS 
 Počuje o Ježišovi. ÚP 
 Ide do mesta. 
 Hovorí: „Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“ 
 Pán Ježiš hovorí: „Buď čistý!“ 
Vyvrcholenie: Čistý!  ÚPNS 
Záver:  Ide ku kňazovi. 
 Ide domov. ÚPNS 
 
Názorné pomôcky: Ak používaš pozadie, použi chrám, vonkajšiu scénu, mesto s figúrkami 3C-190 - 197. 

Ak by si chcel zobraziť domácu scénu malomocného a jeho manželku, vyber vhodný obrázok jeho 
manželky a umiestni ho na pozadie vnútornej scény. 
Priprav tri nápisy: „malomocenstvo“, „čistý“ a „nečistý“. 
 
Verš na zapamätanie: 1. List Jánov 1, 7: „Krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.“ 
 
Úvod 

Akú najhoršiu chorobu si mal vo svojom živote? (Dovoľ deťom, aby sa podelili o svoje zážitky 
s chorobami.) 

V biblických časoch existovala jedna choroba, ktorej sa ľudia veľmi báli. Volala sa malomocenstvo. 
(Pripevni nápis na tabuľu.) Ľudia, ktorí trpeli touto chorobou, mali na koži biele škvrny. Neskôr mohli stratiť prsty 
na rukách a nohách. Porozmýšľajme nad tým, čo to znamenalo byť malomocným v časoch, keď bol Pán Ježiš na 
zemi. 
 
1. scéna (vnútorné pozadie) 
(Umiestni malomocného, figúrku 3C-180. Ak chceš zobraziť túto scénu, vyber figúrku, ktorá bude znázorňovať ženu 
malomocného.) 

Zronený muž prichádza domov. Keď ho zbadá jeho žena, pravdepodobne jej preblysne hlavou: „Čo sa 
stalo? Prečo je môj manžel taký zronený?“ Hoci začne rozmýšľať, prečo je taký smutný, určite nečaká tak smutnú 
správu. 

„Obávam sa, že mám pre teba zlé správy, moja milá. Utajoval som to, dúfajúc, že sa mýlim. Ale teraz ti to 
musím povedať.“ Muž pravdepodobne ustúpil od svojej manželky. Možno ukázal na škvrnu na nohe alebo niekde 
inde na svojom tele. „Pozri sa! Myslíš si, že je to...“ 

„Ach, nie! To nemôže byť pravda! Myslíš si, že je to malomocenstvo?“ 
„Jediný spôsob, ako to zistiť, je ísť za kňazom a vypočuť si jeho názor. Ak povie, že je to malomocenstvo, 

vieš, čo sa stane.“ 
Úbohá žena! Veľmi dobre vedela, čo bude nasledovať. Bolo to však také strašné, že nechcela na to čo i len 

pomyslieť. Kňaz, ktorý v chráme vedie ľud v chválach, sa pozrie na škvrnu a možno bude hneď vedieť, či je to 
malomocenstvo. Ak si nebude celkom istý, muž bude musieť zostať sedem dní zavretý v karanténe a potom ho ešte 
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raz prezrie. Ak sa vyrážka nezmení, bude v karanténe ďalších sedem dní a opäť ho skontroluje. Vieš, čo znamená 
byť v karanténe, však? Niekedy to nazývame izolácia. Osobu v karanténe nikto nemôže navštíviť, lebo by mohla 
tiež ochorieť. Ak škvrna zmizne, kňaz ho vyhlási za čistého. Ak sa zhorší, kňaz ho vyhlási za „nečistého“ (3. 
Mojžišova 13, 21 - 36). 

„Nikomu o tom nepovieme,“ dohodol sa muž so svojou ženou, ale vedel, že škvrny bude musieť ukázať 
kňazovi. 
 
2. scéna (pozadie chrámu) 
(Umiestni kňaza a malomocného, figúrky 3C-190, 191.) 

Možno to bolo hneď na druhý deň, keď išiel muž ku kňazovi. Ak by si bol niekde nablízku, možno by si 
počul, ako si hovorí sám pre seba: „Nikdy som si nemyslel, že by sa to mohlo stať mne. Keby som bol radšej 
mŕtvy. Byť malomocný je najhoršia vec, aká sa mi mohla stať.“ 

Keď išiel ku kňazovi do chrámu, možno si pomyslel: „Ak som malomocný, už nikdy nebudem môcť 
chodiť do chrámu.“ To bol jeden z predpisov, ktoré platili pre nečistých. Pokým bol nečistý, nemohol vkročiť na 
toto vzácne miesto uctievania. A malomocný bol nečistý až do smrti. 

Predpokladajme, že môžeme sledovať tohto muža, ako ide navštíviť kňaza. Keď kňaz prezerá ranu na 
mužovom tele, muž ho uprene sleduje. Čo povie? Áno, kňaz vie, že je to malomocenstvo. „Nečistý,“ zvolá. „Si 
nečistý.“ 

Aj ty si svojím spôsobom, ako tento malomocný. Niečo s tebou nie je v poriadku. No nie si chorý, ale si 
nečistý - nečistý pred Bohom. To znamená, že Boh vidí tvoj život ako „hriešny“ alebo nečistý. Možno tomu moc 
nerozumieš... 

Bil si sa niekedy so svojím bratom? To Boha zarmucuje - je to niečo „hriešne“, nečisté. Podvádzal si 
niekedy pri písomke? Tiež je to neposlušnosť voči Bohu. Možno si klamal mamu. Povedal si: „Je mi zle.“ Bolo ti 
dobre, ale nechcel si ísť do školy. Boh vidí klamstvo ako niečo zlé, nesprávne a nečisté. Prikazuje nám: „Nepovieš 
krivé svedectvo“. To znamená, že nemáš klamať. Každý z nás robí tieto zlé veci. Biblia hovorí: „Všetci sme boli 
podobní nečistému...“ (Izaiáš 64, 5). Ak sa Boh pozrie na tvoj život a uvidí tam sebectvo, zlú náladu, klamstvá, 
podvádzanie, bitku, povie, že si nečistý, práve tak, ako to povedal kňaz o malomocnom. 
 
3. scéna 
(Umiestni muža 3C-190.) 

Aký smutný musel byť muž, keď odchádzal od kňaza. Rozmýšľal o veciach, ktoré musí urobiť, a ktoré 
nebude môcť viac robiť. 

Bude musieť nosiť otrhané šaty. Vlasy si nebude môcť česať, ani upravovať. Bude musieť mať zakrytú 
dolnú časť tváre. (Takto bude na prvý pohľad zrejmé, že je malomocný.) Bude musieť opustiť svoju rodinu a žiť za 
mestom sám alebo s ostatnými malomocnými. Najponižujúcejšie zo všetkého však bolo, že keď sa k nemu niekto 
priblíži, bude musieť kričať: „Nečistý, nečistý“. 

Malomocný nemohol ísť kupovať alebo predávať na trh. Nemohol ísť pracovať spolu s ostatnými a zarábať 
peniaze pre svoju rodinu. Nemohol ísť do chrámu chváliť Boha a byť v zástupoch počas sviatkov. Nemohol už žiť 
ako manžel so svojou ženou, ani ako otec so svojimi deťmi. 

Bol to veľmi smutný deň, keď odchádzal z domu. Vieš si predstaviť jeho posledné chvíle doma? Aké ťažké 
to muselo byť, keď povedal: „Do videnia!“ Jeho manželka a deti mu sľúbili, že prídu a  donesú mu jedlo. Od toho 
dňa bude odlúčený od svojej rodiny - to všetko kvôli malomocenstvu. 

Kvôli všetkému zlému, čo robíme, čo Biblia nazýva hriechom, sme odlúčení od Pána Boha. Biblia hovorí, 
že Boh je svätý. Je to presný opak „nečistého“. Boh je čistý a dobrý, vždy robí všetko správne. Nikdy nemôže 
dovoliť, aby v Jeho blízkosti bolo niečo alebo niekto nečistý. Biblia píše o človeku, ktorý videl, aký čistý a dobrý je 
Boh. Zvolal: „Som nečistý.“ (Izaiáš 6). Uvedomil si, že so svojimi hriechmi nemôže byť nikdy s Bohom. Tak je to 
aj s tebou. Ak tvoj život ostane nečistý a hriešny, nikdy nebudeš môcť byť s Bohom. Budeš musieť ostať navždy od 
Neho oddelený. To je tá najhoršia vec, ktorá sa ti môže stať. Aké smutné! Aké smutné to bolo aj pre úbohého 
malomocného. 
 
4. scéna (scéna vonku) 
(Umiestni malomocného, figúrku 3C-193 pod strom 3C-192.) 

Malomocný bol veľmi osamelý, preč od svojej rodiny a od mesta. Často si spomínal na minulosť, na pekné 
chvíle, ktoré zažil, ale ktoré už nikdy viac nebudú... 

Ako to nenávidel, keď musel kričať: „Nečistý! Nečistý!“, keď sa niekto približoval. Cítil sa mizerne, keď 
videl, ako ľudia utekajú od neho preč. Nikto sa ho nechcel dotknúť. Možno si dokonca prial, aby zomrel. 

Nikto mu nemohol pomôcť? Nie. V tých časoch lekári nemohli s malomocenstvom urobiť nič. 
Samozrejme, ani on nemohol urobiť nič, aby pomohol sám sebe. Umývanie, špeciálna strava, cvičenie - nič ho 
nemohlo zbaviť tejto hroznej choroby. 
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Je to tak aj s tvojím hriechom. Nič z toho, čo robíš, ho neodstráni a neočistí ťa pred Bohom. Môžeš sa 
modliť, chodiť do kostola, snažiť sa byť dobrý, ale tieto veci ťa nikdy neočistia pred Bohom. Nemôžeš očistiť svoj 
život, ani ty, ani tvoji rodičia. Vlastne nikto, koho poznáš, to nemôže urobiť. Je to veľmi veľký problém - práve 
taký, akým bola pre malomocného jeho choroba. 

 
5. scéna 
(Pridaj chlapca, figúrku 3C-194.) 

Pre malomocného bolo ťažké zistiť, čo nového sa deje v mestách a dedinách. Jedného dňa sa však dopočul 
novinu, ktorá mu dala aspoň iskierku nádeje. Bola to zvesť o mužovi, ktorý činil zázraky a veľa vyučoval. Zistil, že 
sa volá Ježiš. Uzdravil ľudí z ťažkých bolestí. Uzdravil chromých. 

Malomocný mal veľa času premýšľať o tej zvesti. Ten muž musel byť niekto výnimočný. Iba Boh má takú 
moc. „Ten muž, čo sa volá Ježiš, je moja jediná nádej,“ pomyslel si určite. 

Pán Ježiš Kristus je aj tvojou jedinou nádejou. On jediný môže očistiť tvoj život. On je jediný Boží Syn. So 
svojím Otcom žil od večnosti. Potom, počas prvých Vianoc, sa stal človekom a začal žiť na tejto zemi. Nikdy, 
nikdy nezhrešil. Jeho život bol čistý. Veľmi miloval ľudí ako sme my, ľudí, ktorí urobili tak veľa zlého. Tak nás 
miloval, že za nás zomrel. Jediná cesta k nášmu očisteniu bola, aby jediný Boží Syn zomrel a vylial za nás svoju 
krv. „Krv Ježiša Krista, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.“ (1. List Jána 1, 7). Ak by bol mŕtvy, nemohol 
by očistiť tvoj život. On však žije. Môže ťa očistiť. Malomocný túžil byť očistený od svojho malomocenstva. Ako 
by sa mohol dostať k Ježišovi? 

V jeden deň niekto zavolal: „Ježiš je v meste!“ 
„Musím Ho vidieť,“ pomyslel si malomocný. „To však znamená, že musím ísť do mesta.“ Nerozmýšľal 

o tom príliš dlho. 
Rozhodol sa ísť. Pravdepodobne volal: „Nečistý! Nečistý!“, keď vstupoval do mesta. Mali by ste vidieť, 

ako sa ľudia rozpŕchli na všetky strany? Nechceli, aby sa ho dotkli čo i len svojimi šatami. 
 
6. scéna 
(Na pozadí umiestni zástup 3C-162, pridaj Ježiša, 3C-195, malomocného, 3C-196 a chlapca 3C-194.) 

Jeden človek sa mu však nevyhol z cesty. Bol to Pán Ježiš Kristus, jediný Boží Syn. Malomocný sa Mu 
hodil k nohám. „Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť!“ zvolal. Malomocný veril, že Pán Ježiš ho môže 
očistiť. Prišiel s prosbou, aby to pre neho urobil. Rovnaké je s tebou. Veríš, že Pán Ježiš ťa môže očistiť pred 
Pánom Bohom? Chceš byť naozaj čistý? Ak áno, príď k Pánu Ježišovi. Nemôžeš Ho vidieť, alebo sa za Ním 
rozbehnúť. Ak Mu však úprimne vo svojom srdci vyznáš, že Mu veríš, že ťa môže očistiť, to znamená prísť 
k Nemu. Ak nerozumieš, ako môžeš k Nemu prísť a skutočne to chceš urobiť, príď za mnou na konci stretnutia 
a môžeme sa o tom rozprávať. (Učiteľ, urči miesto.) Budem rád, ak ti budem môcť v Biblii ukázať, ako môžeš prísť 
k Pánu Ježišovi. Malomocný k Nemu prišiel a prosil Ho, aby ho očistil. Čo urobil Pán Ježiš? Ľudia, ktorí sa 
prizerali, museli zalapať po dychu, keď Pán Ježiš vystrel svoju ruku a dotkol sa nečistého malomocného. 

„Chcem,“ povedal. „Buď čistý!“ 
V tej chvíli nebolo po malomocenstve ani stopy. Všetky škvrny a rany zmizli. Boli preč! Všetko bolo preč! 
To isté sa môže stať s tvojím hriechom. Môže dnes zmiznúť. Povedz Pánu Ježišovi: „Drahý Pán Ježiš, 

viem, že môj život nie je čistý - veľmi to ľutujem. Ďakujem, že si zomrel a vylial svoju drahocennú krv, aby si ma 
mohol očistiť. Prosím ťa, očisti ma od mojich hriechov.“ V Biblii Boh hovorí: „Krv Ježiša Krista, Jeho Syna, 
očisťuje nás od každého hriechu.“ Môžeš byť už dnes čistý - práve tak ako ten malomocný. 

„Choď a ukáž sa kňazovi,“ povedal Pán Ježiš mužovi. Teraz sa už neobával ísť za kňazom! Taký bol 
šťastný! 
 
7. scéna (pozadie chrámu) 
(Umiestni kňaza a muža, figúrky 3C-191 a 197.) 

Kňaz ho veľmi starostlivo prezrel a potom ho vyhlásil za čistého. Pre muža bolo určite krásne, keď mohol 
ísť opäť domov. Nikdy nezabudne na deň, keď prišiel k Pánu Ježišovi. Teraz bol čistý. 

Ako je to s tvojím životom? Ktoré slovo ho vystihuje? „Čistý“ alebo „nečistý“? (Maj pripravené nápisy na 
papieri.) Aké nerozumné je mať nečistý život a byť navždy odlúčený od Boha. Príď teraz k Pánu Ježišovi a popros 
Ho, aby ťa očistil. 

Možno budeš chcieť použiť nasledujúci príbeh v neskoršej časti programu. 
(Umiestni malomocných a Ježiša, 3C-198 a 199.) 

V Biblii sa hovorí ešte o inej udalosti, kedy sa niekoľkí malomocní stretli s Pánom Ježišom. Tentokrát 
k Nemu nepristúpili bližšie. Iba z diaľky volali: „Ježiš, Majster, zmiluj sa nad nami.“ Neodmietol ich. „Choďte, 
ukážte sa kňazom,“ povedal. 
(Odstráň malomocných.) 
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Poslúchli a vydali sa na cestu ku kňazom. Počas svojej cesty si všimli, že boli očistení od malomocenstva. 
Možno kvôli nadšeniu deviati z nich ani nepomysleli na to, aby sa prišli poďakovať. Iba jeden sa vrátil. Chválil 
Pána silným hlasom, ako nám hovorí Biblia a padol k Pánovým nohám, aby sa Mu poďakoval. 
(Umiestni figúrku Ježiša a vďačného malomocného, 3C-195 a 200.) 

Myslíš si, že Pán Ježiš bol sklamaný, keď Mu ostatní nepoďakovali? „Či neboli očistení desiati?“ opýtal sa. 
„Kde sú zvyšní deviati? Je toto jediný, kto sa vrátil poďakovať?“ 

Práve teraz budeme mať chvíľu na to, aby si mohol poďakovať Pánovi, ak ťa očistil. Povedz Mu nahlas, 
aký si Mu vďačný. 
 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 4. LEKCIE 
 

1. Ktorá choroba robila ľudí „nečistými“? (Malomocenstvo.) 
2. Kto vyhlasoval človeka za „nečistého“? (Kňaz.) 
3. Vymenuj niektoré veci, ktoré nemohol malomocný robiť. (Chodiť do chrámu spolu s ostatnými, žiť 

s rodinou, ísť na trh.) 
4. V čom je hriech podobný malomocenstvu? (Robí nás nečistými pred Bohom a oddeľuje nás od Neho.) 
5. Koľko ľudí je hriešnych? (Všetci ľudia sú hriešni.) 
6. Čo dalo malomocnému iskierku nádeje? (Počul o Ježišovi.) 
7. Prečo je Ježiš Kristus jedinou nádejou pre hriešnika? (Je Božím Synom, zomrel a dal svoju krv, na 

odstránenie hriechu.) 
8. Čo povedal malomocný, keď stretol Pána Ježiša? („Ak chceš, môžeš ma očistiť.“) 
9. Čo urobil a povedal Pán Ježiš? (Dotkol sa malomocného a povedal: „Chcem. Buď čistý.“) 

10. Ako môžeš byť očistený od všetkých hriechov? (Prísť k Pánu Ježišovi a poprosiť Ho, aby ma očistil.) 
11. Čo povedal kňaz, keď k nemu prišiel muž druhý raz? („Čistý!“) 
12. Biblia nám hovorí: „Krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od ....“ koľkých hriechov? (Od každého hriechu – od 

všetkých hriechov.) 
 



 17 

5. LEKCIA 
Bohatý mládenec 

 
Písmo:  Matúš 19, 16 - 26 
 Marek 10, 17 - 27 
 Lukáš 18, 18 - 27 
 
ÚP: Večný život je dar Boží. 
 
Aplikácie  N: Prijmi už dnes dar večného života. 
 
Úvod: Hádka v rodine Orlovských. 
Sled udalostí: Bohatý mládenec uteká k Pánu Ježišovi. 
 Kľaká si pred Ním na kolená. 
 Pýta sa: „Čo musím robiť, aby som mal večný život?“ ÚP 
 Ježiš mu odpovedá: „Dodržiavaj prikázania.“ ÚPNS 
 Mládenec: „Toto všetko som zachovával.“ 
 Ježiš: „Predaj všetko, čo máš.“ 
 Bohatý mládenec odchádza preč smutný. ÚPNS 
 Ježiš: „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly.“ ÚPNS 
Záver:  Učeníci: „Kto môže byť spasený?“ 
 Ježiš: „U Boha je všetko možné.“ ÚPNS 
 
Verš na zapamätanie: Rímskym 6, 23: „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život 

v Kristu Ježiši, Pánovi našom.“ 
 
Názorné pomôcky: Pre figúrky 3C-201 - 206 použi vonkajšie pozadie vonkajšej scény. Figúrky Ježiša 3C-189 
a 199 použi z lekcií 3 a 4. Pre scénu 4 si priprav ihlu. Pre záverečnú aplikáciu si priprav figúrku zo špajdle. 
 
Zapojenie detí: Štyri deti v úvode. 
 
Úvod 

Počúvaj! Počul si ten hrmot? Znelo to ako náraz. Ten hrmot spôsobil tanier, čo spadol na zem! A ... zdá sa, 
že v rodine Orlovských vznikla hádka. (Učiteľ, nasledujúce štyri texty napíš na papier a rozdaj ich deťom. Nech 
ich prečítajú, keď povieš meno osoby, ktorú reprezentujú.) 
 
1. (mama): Ach, Dominika! Ako si to len mohla urobiť? Bola to vzácna misa. Nemohla si dávať väčší pozor? 
2. (Dominika): Mami, nechcela som to urobiť. Roman mi robil zle. Je to jeho chyba, že mi vypadla z ruky. 
3. (Roman): Ale mami, však to nebola nová misa. 
4. (otec): Bola však veľmi vzácna, lebo bola stará. Patrila starej mame. Vy si deti, neuvedomujete, aké vzácne sú 

pre mňa a maminku takéto veci. 
Niektoré veci sú pre niekoho veľmi vzácne. Ďalšie sú vzácne pre iných. Čo je pre teba najvzácnejšie na 

svete? Je to ťažká otázka? 
Pán Ježiš často nechával ľudí, aby o tom premýšľali. 

 
1. scéna (vonkajšie pozadie) 
(Umiestni bohatého mládenca, figúrku 3C-201, Krista, figúrku 3C-199.) 

Jedného dňa o tom musel veľa premýšľať jeden mladý muž. Všetko to začalo, keď pribehol k Pánu 
Ježišovi. Učeníci boli určite prekvapení, lebo tento muž bol veľmi bohatý a vplyvný človek. Biblia nám hovorí, že 
bol jeden z popredných mužov... možno bol jedným z mužov, ktorí slúžili v  synagóge – na židovskom mieste 
uctievania. Takíto bohatí ľudia nebehali často po ceste. Učeníci boli ešte väčšmi prekvapení, keď uvideli, že si pred 
ich Majstrom kľakol na kolená. (3C-201 vymeň za 202.) Prestali sa rozprávať  a pozorne počúvali. Čo chce ten 
mladý muž? 
 
2. scéna 
(Odstráň figúrku 199. Umiestni figúrku 3C-189, 203 a 204, Krista a učeníkov.) 

Mládenec Mu položil otázku: „Dobrý Majster, čo mám robiť, aby som mal večný život?“ 
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Aká dôležitá otázka! Mládenec chcel vedieť, ako môže patriť Bohu a mať istotu, že s Ním bude navždy žiť. 
Ale predsa, vedúci synagógy, taký zbožný muž, musí patriť Bohu a mať istotu, že pôjde do Neba. Ale, nie! 

Tento mládenec vedel, že nemá večný život. Zbožnosť ešte nikomu nezaručuje večný život. Tento mládenec bol 
bohatý, ale večný život si nemohol kúpiť. Mať večný život je najdôležitejšia vec na svete, lebo bez neho nikdy 
nemôžeš žiť s Bohom v Nebi. 

Mládenec vedel, aké je to dôležité. Preto prišiel za Pánom Ježišom s touto otázkou. Pán Ježiš sa ho opýtal: 
„Prečo hovoríš, že som dobrý? Nikto nie je dobrý, jedine Boh.“ Chcel, aby si mládenec uvedomil, že On, Ježiš 
Kristus, je skutočný Boh. On je dokonalý. Pán Ježiš vedel, že mládenec nechápe, aký dobrý, veľmi dobrý je On 
a Jeho Otec. Ak by to pochopil, uvedomil by si, že on sám nie je vôbec dobrý. 

Učeníkov určite prekvapilo, keď Pán Ježiš povedal: „Poznáš prikázania: nezabiješ, nescudzoložíš, 
nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, nepoškodíš, cti si otca i matku.“ Myslel tým Pán Ježiš, že ak budeme 
dodržiavať prikázania, budeme mať večný život? Áno, povedal to! Povedal však toto: Keby si každý deň  
dodržiaval Božie prikázania, od svojho narodenia až pokým nezomrieš, potom budeš mať večný život. Ak si však 
niekedy zaklamal, potom si zlyhal. Ak si myslel na zlé... alebo ak si niekedy neposlúchol rodičov... alebo 
podvádzal... alebo ak si vybuchol, zlyhal si. Všetci sme zlyhali, však? Biblia nám hovorí: „Nieto, čo (kto) by činil 
dobré, niet ani jedného.“ (Rímskym 3, 12). Nikto na tomto svete nie je dosť dobrý, nikto v tomto klube nie je dosť 
dobrý. Nie si dosť dobrý, aby si mohol získať večný život dodržiavaním Božích prikázaní. Ani bohatý mládenec 
nebol dosť dobrý, aj keď si to myslel! 

„Dodržiaval som ich od svojej mladosti,“ povedal Pánu Ježišovi, „a stále mi niečo chýba.“ Zdalo sa, že 
nevie, že aj zlé myšlienky sú porušením Božích prikázaní. Nevedel, že jediný, kto dokonale dodržiava Božie 
prikázania, je muž, s ktorým sa práve rozpráva - Ježiš Kristus. 

Pán Ježiš bol však trpezlivý. Biblia nám hovorí, že sa na neho pozrel láskavým pohľadom. Povedal: „Musíš 
urobiť jednu vec. Choď a predaj všetko, čo máš. Peniaze rozdaj chudobným. Potom príď a nasleduj ma.“ 

Mládencovi sa zatočila hlava! „Mám predať všetko, čo mám?“ Nemohol tomu uveriť. Vlastnil mnoho vecí. 
Chcel si ich nechať. Nechcel sa vzdať svojich peňazí. Boli to jeho peniaze, chcel ich. Pán Ježiš vedel, že peniaze sú 
najdôležitejšou vecou v jeho živote. Božie prikázanie však hovorí, že Boh má byť na prvom mieste: „Milovať 
budeš svojho Boha celým srdcom... a blížneho svojho...“ Tento mládenec miloval peniaze viac ako Boha. Miloval 
peniaze viac ako ľudí. Nedodržiaval Božie prikázanie. 

Ak by mal mať večný život, Boh by musel byť na prvom mieste. Bolo to, akoby sa v jeho vnútri 
odohrávala bitka. Chcel večný život. Miloval peniaze. Čo je dôležitejšie? 

 
3. scéna 
(Nahraď 3C-202 figúrkou 3C-205, smutný mládenec.) 
 Tvár mládenca sa zmenila, veľmi zosmutnela. Mládenec sa otočil  a odchádzal od Pána Ježiša. (Zameň 
figúrku 3C-202 za figúrku 3C-205.) Čo bolo pre neho dôležitejšie - peniaze alebo večný život? (Umožni deťom 
odpovedať.) 
 Aj pre teba je dôležité patriť Bohu a byť pripravený pre Nebo! Možno sa o to nestaráš. Aké je to 
nerozumné a smutné! Chcel by si mať večný život, ale vieš, že by si mohol stratiť najlepšieho kamaráta, keby si sa 
stal kresťanom. Je to pre teba ťažká voľba. Možno si myslíš, že v tvojom živote sú omnoho dôležitejšie veci než 
Boh. Chceš mať Boha na prvom mieste vo svojom živote? Je to vnútorný boj. Neurob tú istú chybu ako ten biedny, 
bohatý muž, ktorý sa obrátil a odišiel od Ježiša Krista, toho Jediného, ktorý dáva večný život. 
 
4. scéna 
(Odstráň mládenca 3C-205, 189 vymeň za 206, Kristus.) 

Pán Ježiš bol určite smutný, keď sa obrátil k svojim učeníkom. „Aké ťažké je pre bohatých vojsť do 
Neba!“ Pán Ježiš vedel, že mnoho bohatých ľudí miluje svoje peniaze a veci, ktoré kupujú. Myslia si, že to je 
všetko, čo potrebujú. „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.“ (Učiteľ, ukáž 
ihlu.) Myslíš, že ťava by dokázala prejsť uchom ihly? Je to nemožné. To isté si mysleli aj učeníci. 

Boli prekvapení a pýtali sa: „Kto môže byť teda spasený?“ 
On im povedal: „U ľudí je to nemožné.“ Žiaden človek, žiaden chlapec alebo dievča nemôže získať večný 

život tým, že bude dobrý. Nedá sa ani kúpiť za peniaze. Žiaden človek, tvoja mama, otec alebo kazateľ ti nemôže 
večný život darovať. Pán Ježiš však ešte neskončil: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ Áno, aj 
bohatí môžu byť spasení, Boh to môže urobiť! Naplánoval pre nás kúpu večného života. Nezaplatil však peniazmi, 
ale svojím vlastným Synom. Keď Pán Ježiš zomieral na kríži, platil za večný život pre ľudí, ako si ty a ja. Keď 
vstal z mŕtvych, bol to dôkaz, že cena, ktorú zaplatil, bola dostatočná. Ak v Neho uveríš, môžeš mať večný život. 
Biblia hovorí: „Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.“ (Rímskym 6, 23). 

Ak ti niekto ponúkne dar (učiteľ, na ukážku môžeš použiť malý darček), čo musíš urobiť? Áno, zobrať si ho 
a poďakovať sa. Nemusíš si ho zaslúžiť, ani zaň zaplatiť. Aj večný život dostaneš, ak uveríš v Ježiša Krista ako 
svojho Spasiteľa. 
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5. scéna 
(Odstráň učeníkov. Zo špajdle vyrob figúrku znázorňujúcu TEBA a umiestni ju napravo od postavy Ježiša.) 

Skús si predstaviť, že si na mieste toho bohatého mládenca. Odišiel by si preč bez večného života, lebo 
nechceš nasledovať Ježiša Krista a mať ho na prvom mieste vo svojom živote? 

Možno je na prvom mieste tvoj kamarát alebo niečo zlé, čoho sa nechceš vzdať. Alebo sa bojíš, že sa z teba 
budú smiať? 

Možno môžeš úprimne povedať: „Patriť Bohu a byť pripravený pre Nebo je dôležitejšie ako čokoľvek iné.“ 
Ak je to tak, povedz to Pánu Ježišovi. Povedz Mu, že ľutuješ svoj hriech. Ďakuj Mu za to, že zomrel, aby kúpil pre 
teba večný život. Uver Mu ako svojmu Spasiteľovi. Ak to urobíš, budeš mať večný život... „Božím darom je večný 
život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.“ 
 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 5. LEKCIE 
 

1. Kto pribehol k Pánu Ježišovi? (Bohatý mládenec.) 
2. Čo sa opýtal? („Čo mám robiť, aby som mal večný život?“) 
3. Čo je to večný život? (Patriť Bohu a vedieť, že s Ním budem navždy.) 
4. Ako odpovedal Pán Ježiš? (Dodržiavaj prikázania.) 
5. Ako veľmi by si musel dodržiavať Božie prikázania, ak by si chcel mať večný život? (Dokonale.) 
6. Koľko ľudí to dokázalo? (Iba Ježiš Kristus.) 
7. Čo chcel mať bohatý mládenec viac ako večný život? (Peniaze.) 
8. Ako sa cítil, keď odchádzal od Pána Ježiša? (Bol smutný.) 
9. Ktoré z nasledujúcich vyjadrení  opisujú večný život? (b) 

 a) Niečo, čo si zaslúžiš. 
 b) Niečo, čo dostávaš. 
 c) Niečo, za čo musíš zaplatiť. 
10. Čím musel zaplatiť Boh za večný život pre nás? (Svojím Synom.) 
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6. LEKCIA 
Zacheus sa stretáva s Ježišom 

 
Písmo:  Lukáš 19, 1 - 10 
 
ÚP: Pán Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. 
 
Aplikácie N: Ak uveríš v Ježiša Krista, budeš zachránený. 
 
Úvod: „Ak by si žil pod rímskou nadvládou...“ 
Sled udalostí: Predstav Zachea.  ÚPNS 
 Ježiš prichádza do Jericha. 
 Zacheus sa ho snaží vidieť, ale nedarí sa mu. 
 Snaží sa nájsť riešenie. ÚP 
 Uteká a lezie na strom. 
 Ježiš sa zastaví a volá ho po mene. ÚP 
 Zacheus zlieza nadol. 

 Spolu idú do Zacheovho domu. 
 Ľudia reptajú.  ÚP 
 Zacheus: „Dám chudobným... Splatím.“ ÚPNS 
Vyvrcholenie:  Pán: „Spasenie prišlo.“ 
Záver:  „Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ 

ÚPNS 
 
Verš na zapamätanie Lukáš 19, 10: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ 
 
Názorné pomôcky: Použi nasledujúce pozadia: vonkajšiu a vnútornú scénu a scény na ulici s figúrkami 3C-207 - 
214, 3C-157, 160, 163, 165, 188, 192 A a B, 197, 199 a 204. 
 
1. scéna (jednoduché pozadie) 
(Umiestni figúrky 3C-207, Zachea a 197, platcu daní.) 

„Ak by si žil v čase rímskej vlády, musel by si im platiť dane!“ 
Platca daní hodil peniaze. „Tu sú! Nechápem, ako môžu vymáhať také vysoké dane. Nenávidím rímsku 

vládu!“ Keď kráčal k dverám, colník ho mohol počuť zamrmlať: „Aj teba nenávidím.“ (Odstráň figúrku 3C-197.) 
Colník sa pousmial. Časť peňazí oddelil a zamrmlal: „Toto bude moje. Rímska vláda ich nikdy neuvidí.“ 

Jeho lakomé oči žiarili. V ten deň vybral mnoho peňazí. 
Ponáhľal sa domov cez ulice Jericha míňajúc nádherné palmy a záhrady plné ruží. Bol bohatý a dôležitý, 

ale nikto z ľudí mu nepovedal „Dobrý deň.“ Niektorí sa dokonca radšej otočili na druhú stranu. Nechceli, aby tento 
malý podvodník bol ich priateľom. Tváril sa, že mu je to jedno. „Nepotrebujem ich,“ hovoril si pre seba. 

Ak zbadal na kraji cesty žobráka, ponáhľal sa preč, mysliac si: „Ja si zarábam svoje peniaze, nech to robia 
aj ostatní.“ 

Keď prišiel domov, otvoril dvere nádherného domu. Presne takého v domu, v akom by si očakával, že bude 
bývať vrchný colník. Zdalo sa, že má všetko. Ale bolo to tak? 

Bol sebecký, nenásytný a podvádzal. Nemal skoro žiadnych priateľov. Ešte horšie bolo, že Boh nebol jeho 
priateľom. Zlé veci v jeho živote ho vzďaľovali od Boha. Biblia to nazýva „byť stratený“. Biblia hovorí: „My 
všetci sme blúdili ako ovce.“ (Izaiáš 53, 6). Všetci sme stratení. Platí to aj pre teba. Možno sa nezdá, že si až taký 
zlý ako tento vyberač daní, ale aj ty zarmucuješ Boha. Neprišiel si, keď ťa mama volala na obed. Boh povedal: 
„Poslúchaj svojich rodičov,“ ale ty to nerobíš. Ukradol si niekedy peniaze rodičom alebo staršiemu bratovi? Boh 
hovorí: „Nepokradneš!“ Biješ sa so svojím bratom, nemiluješ ho tak ako seba. Boh to chce. Áno, tvoj život je plný 
zlých, nesprávnych vecí. Stratil si sa, ako hovorí Biblia. Práve tak ako vyberač daní, aj ty si sa stratil Bohu. Zdalo 
sa však, že tento muž si nerobil nijaké starosti - bolo dobré mať toľko peňazí. 
 
2. scéna (vonkajšia scéna alebo scéna na ulici) 
(Umiestni zástup, figúrky 3C-157, 188, 204, 207 - 209, 211 a Ježiša 3C-199.) 

V jeden jarný deň sa colník ponáhľal hlavnou ulicou Jericha. Teda, snažil sa ponáhľať, ale nebolo to 
možné. „Koľko ľudí,“ hundral. Mnohí ľudia z Galiley a iných oblastí išli po ceste do Jeruzalema na veľkonočné 
sviatky. Ľudia, ktorí žili v Jerichu, vyšli zo svojich domovov, aby sa stretli so svojimi príbuznými a priateľmi, ktorí 
prechádzali cez mesto. 
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Bolo tam viac ruchu ako zvyčajne. „Ježiš Nazaretský prichádza,“ povedal niekto. Ježiš - o Ňom už počul. 
Bol to učiteľ, ktorý uzdravil mnoho ľudí. Možno jeden z dôvodov, kvôli ktorému Ho chcel colník tak veľmi vidieť, 
bol, že o Ňom hovorili ako o „priateľovi colníkov a hriešnikov“. Matúš, jeden z dvanástich učeníkov, bol colníkom 
predtým, ako začal nasledovať Pána Ježiša. 

Hlavný colník sa snažil predrať cez dav, ale nikto nechcel urobiť cestu takému človeku. Stál na špičkách, 
ale aj tak nič nevidel. Zástup bol taký veľký a on taký malý. 

„Čo len urobím?“ rozmýšľal. „Ježiš čoskoro opustí mesto a ja ho ani len neuvidím.“ Colník nemohol 
vedieť, že Ježiš už viac nebude prechádzať cez Jericho. Bol na ceste do Jeruzalema, kde ho zabijú. To všetko bolo 
súčasťou Božieho plánu. Ježiš Kristus, Boží Syn, tam zomrel na kríži. Zobral na seba trest za hriechy - všetky tie 
zlé veci, ktoré spôsobili, že sme „sa stratili Bohu.“ Preto môže zachrániť stratených ľudí. Môže ťa zachrániť od 
tvojho hriechu, a ty už viac nebudeš stratený pre Boha. Hriech už viac nebude panovať v tvojom živote. Zachráni 
ťa od hriechu – preto zomrel. Nezostal však mŕtvy, ale už nikdy nebude na Veľkú noc kráčať spolu so zástupom. 
Ale teraz bol v Jerichu. Keby Ho len mohol uvidieť ten malý colník. „Keby som sa len mohol cez zástup dostať 
k ceste, kadiaľ pôjde Ježiš... ale ako?“ Rozmýšľal. 
 
3. scéna 
(Odstráň figúrky. Umiestni strom 192 A a B a Zachea 210.) 

A potom ho uvidel. „Ten strom! Ten figovník!“ Keby bol na tom strome, mohol by Ho uvidieť. Prebehol 
celým zástupom. Vôbec sa nestaral o to, či ho niekto pozoruje, ako lezie na strom.  

„Aký dobrý nápad,“ chválil sám seba. „Výborný výhľad.“ Pozoroval, ako sa zástup približuje. „To je Ježiš. 
Som taký rád, že Ho môžem vidieť.“ Čoskoro bol Pán Ježiš pod stromom a tam sa zastavil. 
(Umiestni Ježiša, figúrku 3C-213.) 

Pán Ježiš sa zrazu pozrel hore na strom. Pozrel sa priamo do colníkovej tváre. „Zacheus,“ povedal. „Zostúp 
dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ „Vie, ako sa volám,“ pomyslel si nízky muž. Aké prekvapenie! 
Skoro padol zo stromu! Vieš, ako je možné, že Pán Ježiš poznal Jeho meno? (Nech odpovedia deti.) On je Boh - 
Boží Syn. Boh vie všetko. Pán Ježiš pozná aj tvoje meno. Vie, kde bývaš a kam chodíš do školy. Vie, že si stratený 
od Boha. Pozná tvoje zlé myšlienky, o ktorých nikto iný nevie. Aj o Zacheovi vedel všetko. Hoci vedel, aký je to 
človek, napriek tomu ho miloval. Dokonca prišiel do Jericha, aby ho našiel. Preto mu povedal, aby zliezol zo 
stromu. 

Zacheus ani chvíľku neváhal a zliezol zo stromu. Skutočne sa to stalo jemu - človekovi, s ktorým sa nikto 
nechcel priateliť? Pán Ježiš čakal na neho a spolu vykročili po ceste. Zacheus potom počul veľa mrmlania 
a hundrania. „Ježiš išiel s hriešnikom,“ reptali ľudia. „Či nevie, aký to človek?“ 

Títo ľudia nepochopili, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby našiel a spasil ľudí, ako je Zacheus... ako 
som ja... ako si ty. Byť spasený znamená byť zachránený od hriechu. Si zachránený od trestu, ktorý si zasluhuješ? 
Si zachránený od moci hriechu v tvojom živote? Spasený človek nežije tak ako stratený. Zacheus bol stratený, ale 
Pán Ježiš prišiel, aby ho našiel. Teraz kráčali spolu do Zacheovho domu. 
 
4. scéna (vnútorná scéna) 
(Odstráň strom. Umiestni Zachea 207, Ježiša 214.) 

Zacheus nechal určite pripraviť pre svojho hosťa dobré jedlo. Počúval pozorne, čo mu Pán Ježiš hovoril. 
Biblia nehovorí, o čom sa rozprávali. Som si istý, že mu hovoril o ceste spasenia. Keď Zacheus počúval, uvedomil 
si, aký je hriešny a zlý. Nejako tušil, že táto vzácna návšteva môže usporiadať veci medzi ním a Bohom. Chcel sa 
zmeniť, chcel byť iný. 

Cítil, že musí niečo povedať. Postavil sa pred Pána a všetkých, ktorí počúvali. „Pozri Pane, dám 
chudobným polovicu svojho majetku.“ Ľudia boli prekvapení - počuli dobre? Zacheus nikdy nebol ten, kto by 
pomáhal chudobným. Čo sa s ním stalo? 

Všetko to súviselo s jeho návštevníkom. Ak Pán Ježiš Kristus nájde a zachráni stratených ľudí, robí pre 
nich úžasné veci. Odpustí im všetky hriechy a spraví z nich nových, zmenených ľudí. Vyzerajú síce rovnako, veľká 
zmena je však v tom, že žijú pre Boha. V ich životoch už nevládne hriech, ale Pán Ježiš Kristus. To, čo sa stalo so 
Zacheom, môže sa stať aj tebe. Možno ešte stále celkom nevieš, ako ťa Ježiš môže zachrániť, ale naozaj sa to chceš 
dozvedieť. Ak je to tak, zostaň tu po skončení klubu. (Učiteľ, urči vhodné miesto.) Budem rád, ak ti to budem môcť 
vysvetliť z Biblie. Je úžasné byť spasený a nebyť už stratený v hriechu. Presne tak to bolo aj so Zacheom. Stále 
hovoril: „Ak som niekoho oklamal, vrátim mu štvornásobne, čo som mu zobral.“ Ľudia určite zanemeli úžasom. 
Bol to ten skúpy, nepríjemný Zacheus? 

Bol to stále Zacheus, ale už nebol ani skúpy, ani nepríjemný. Pán Ježiš mu pomohol, aby videl, aký je zlý. 
Chcel skončiť s týmito starými spôsobmi. Ak chceš byť spasený, musíš byť ochotný, tak ako Zacheus, vzdať sa 
zlých vecí, ktoré robíš. Možno používaš škaredé slová, možno neposlúchaš rodičov, možno si prudký alebo 
kradneš. Ľutuješ to? Chceš byť iný? Ak je tvoja odpoveď „áno“, povedz to Pánu Ježišovi. Zachráni ťa od tvojho 
hriechu a zmení ťa. Biblia hovorí, že bude z teba nové stvorenie (2. Korintským 5, 17). Aj Zacheus sa stal novým 
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stvorením. Počúval pozorne, lebo Pán Ježiš povedal ešte niečo. „Dnes prišlo spasenie do tohto domu.“ Spasenie to 
je záchrana. „Aj tento človek,“ pokračoval Pán Ježiš,“ je synom Abraháma.“ Okolostojaci ľudia vedeli, že 
Abrahám bol známy svojou vierou v Boha. Aj Zacheus uveril, že Boh ho spasí. 

Určite mnoho ľudí hovorilo o tom, čo sa stalo. Možno ich rozhovor vyzeral takto: „Kto by to len bol 
povedal, že sa Zacheus takto zmení?“ 

„Ježiš sa naozaj o neho stará.“ 
„Ježiš musí mať v sebe niečo zvláštne, keď dokáže takto zmeniť človeka.“ 
„Naozaj, aká zmena!“ 
Pán Ježiš povedal jednu vec, ktorá mohla pomôcť ostatným porozumieť: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať 

a spasiť, čo bolo zahynulo.“ (Lukáš 19, 10). 
Zacheus bol stratený v hriechu. Ježiš Kristus ho našiel a zachránil. To isté môže urobiť aj s tebou. Ak sa 

naozaj chceš zmeniť, povedz Pánu Ježišovi niečo takéto: 
„Drahý Pane Ježišu, som stratený v hriechu, ale nechcem v ňom zostať. Veľmi Ti ďakujem, že si za mňa 

zomrel. Prosím, zachráň ma od mojich hriechov a zmeň ma.“ Ak skutočne uveríš v Pána Ježiša, aj teba nájde 
a zachráni ťa! 
 

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 6. LEKCIE 
 

1. Prečo ľudia nenávideli Zachea? (Pracoval pre rímsku vládu a niekedy okrádal ľudí.) 
2. Prečo bol Zacheus stratený pre Boha? (Kvôli svojmu hriechu.) 
3. Prečo bolo v Jerichu toľko ľudí? (Išli na veľkonočné sviatky do Jeruzalema.) 
4. Prečo už Pán Ježiš nikdy nepôjde cez Jericho? (Pretože zomrel.) 
5. Prečo Zacheus nemohol vidieť Ježiša? (Bol príliš malý.) 
6. Ako vyriešil tento problém? (Vyliezol na strom.) 
7. Prečo vedel Pán Ježiš, ako sa volá? (On vie všetko, lebo je Boh.) 
8. Čo robili ľudia, keď Ježiš išiel so Zacheom do jeho domu? (Reptali a hundrali.) 

9. Ako Zacheus ukázal, že z neho Pán Ježiš urobil nové stvorenie? (Povedal, že dá peniaze chudobným a vráti 
tým, ktorých oklamal.) 

10. Čo podľa slov Pána Ježiša prišlo do Zacheovho domu? (Spasenie.) 
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