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Úvod
Jedna tretina rozprávania v evanjeliách sa viaže k jednému týždňu udalostí, ktoré vyvrcholili
smrťou a vzkriesením Krista. Prečo? Pretože toto je jadrom posolstva spasenia. Šesť lekcií v tejto
sérii ukazujú kto je Pán Ježiš, čo urobil a ako môže dnes zachrániť chlapcov a dievčatá. Modlite sa s
nami, aby cez tieto lekcie, aby boli menené životy detí a tiež naše životy ako kresťanských učiteľov.
Vyučovanie biblických právd
My ako učitelia sa zbavujeme svojej zodpovednosti ak iba hovoríme deťom biblické príbehy. Je
dôležité, aby sa deti dozvedeli pravdy, ktoré sú v týchto príbehoch, aby nás vyučovali. My ich
potrebujeme krok po kroku deťom vysvetľovať, čo tieto pravdy znamenajú ich každodennom
živote. Pravdaže vo svojom vyučovaní nedokážeme vyučovať všetko, čo nás vyučuje daný príbeh, a
preto pre každú z týchto lekcií bola vybraná ústredná pravda. Vyučovanie ústrednej (hlavnej)
pravdy je začnené do rozprávania, ale ako pomôcka pre vás na prípravu je v texte vyznačená „ÚP“.
Tiež je vyznačená v osnove lekcie.
Všimnete si, že ústredné pravdy sú s „N“, alebo „S“, aby naznačili, akému druhu detí je pravda
aplikovaná – spaseným, alebo nespaseným. Toto je tiež jasne poznačené v texte použitím vety ako
„Ak si ešte neuveril v Pána Ježiša, aby ti odpustil hriech...“ alebo „Ak si už kresťan, tak...“
Aplikácia pravdy je v texte šikmým písmenom. Možno budete potrebovať tieto aplikácie upraviť,
aby boli nápomocné deťom, ktoré učíte. Napríklad, v aplikácii je spomenuté chlapčenské meno a vy
máte v skupinke iba dievčatá. Možno daná aplikácia je viac vhodná pre staršie deti, zatiaľ čo tie
vaše sú veľmi malé. Urobte zmeny, ktoré cítite, že sú potrebné. Dôležité je, aby bolo Božie Slovo
aplikované do ich životov.
Dajte sa deťom k dispozícii pre poradenstvo (DDD)
Keď vysvetľujete posolstvo evanjelia, budú tam deti, ktoré samostatne zareagujú. Možno neskôr
vám povedia, že uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Ale možno tam budú i také,
ktoré potrebujú nejakú pomoc. Možno budú mať otázky; možno budú potrebovať pomoc, alebo
povzbudenie, aby vedeli, čo majú povedať.
Keď vyučujete spasené deti, budú chvíle, kedy budú potrebovať radu v ťažkej situácii; možno
potrebujú ujasnenie, ako majú danú lekciu aplikovať do každodenné života; môžu byť v situácii,
kedy nevedia, čo hovorí Biblia, že by mali robiť. Možno budú potrebovať porozprávať sa o ťažkej
situácii, v ktorej sa nachádzajú, aby ste sa za nich modlili, zvlášť, ak vy ste ich jediná kresťanská
podpora, ktorú majú.
Kvôli týmto dôvodom je dôležité, aby deti vedeli, že ste im k dispozícii na rozhovor. Je tiež
dôležité, aby vedeli, kde a kedy majú ísť, keď sa chcú s vami rozprávať. Nakoniec, je dôležité, aby
nespasené deti neboli pomýlené, že keď prídu za vami, tak tým prídu za Pánom Ježišom.
Vo všetkých prípadoch by ste nemali hovoriť o tom, že ste deťom k dispozícii na rozhovor v tom
istom čase, ako dávate pozvanie evanjelia, aby deti nemali dojem, že nemôžu prísť ku Kristovi bez
toho, aby prišli za vami, alebo že sú spasené iba tak, že prídu za vami.
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Príklad dania sa k dispozícii neveriacemu dieťaťu
„Naozaj chceš žiť pre Pána Ježiša, ale nevieš ako? Rád ti to vysvetlím z Biblie, príď za mnou. Keď
skončí stretnutie, budem stáť pri tomto strome. Pamätaj si, ja nemôžem odpustiť tvoj hriech – iba
Pán Ježiš to môže urobiť – ale rád ti pomôžem lepšie porozumieť ako môžeš k nemu prísť.
Jednoducho príď a posaď sa pod tento strom.“
Príklad dania sa k dispozícii veriacemu dieťaťu
„Keď si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a ešte si mi o tom nepovedal, prosím, povedz
mi o tom. Keď stretnutie skončím budem stáť vedľa klavíra. Budem sa z toho tešiť, že si uveril
v Pána Ježiša a tiež sa budem za teba modliť a keď to bude potrebné, rád ti pomôžem.
Verš na zapamätanie
V každej lekcii je navrhnutý verš z Biblie, ktorý budete vyučovať. Keď učíte všetky lekcie za
sebou, bolo by lepšie vybrať z celého cyklu 2-3 verše, ktoré si deti zapamätajú. Keď sa budete
snažiť ich naučiť všetky štyri, môže sa stať, že deti nebudú vedieť ani jeden z nich poriadne.
Precvičte si používanie flanelových figúrok
Precvičte si používanie názorných pomôcok a vymieňanie scén pred tým, ako pôjdete učiť.
Nacvičte si používanie všetkých figúrok a poznajte, kedy ich môžete použiť v lekcii. Ak máte k
dispozícii pozadie, tak je dobré ho použiť.
Doplnkové názorné pomôcky
Na kus papiera napíšte, alebo vytlačte slová Ústrednej pravdy a aplikácie. Vždy, keď ich budete
vyučovať, tak na ne ukážte. Prvý krát dajte tieto slová na tabuľu, keď budete prvý krát vyučovať
ústrednú pravdu.
Doplnkové informácie a aktivity
Kurzívou sú v texte napísané doplnkové informácie o období deja, nápady, čo robiť s deťmi ako
doplnkovú činnosť. Niektoré deti pri učení potrebujú vidieť, iné písať, alebo počuť a hovoriť,
dotknúť sa, držať niečo, iné sa potrebujú zapojiť. Keď čas dovolí, môžete použiť na stretnutí tieto
doplnkové aktivity.
Otázky na zopakovanie
Po každej lekcii sú otázky na zopakovanie. Tieto môžete použiť po vyučovaní lekcie, alebo na
nasledujúcom stretnutí pred vyučovaním novej lekcie.
Čas opakovania môže byť ideálnou príležitosťou k spätnej väzbe, či deti porozumeli vyučovaniu a
tiež je to čas na zábavu pre ne. Tento čas môžete využiť na…
1. Zistenie, čo deti porozumeli a pamätajú si
2. Aby Vám, ako učiteľovi, pomohol vedieť, čo ešte môžete zdôrazniť, aby si to deti lepšie
pamätali.
3. Prináša pre deti čas zábavy. Deti radi súťažia a tešia sa na túto časť programu. Ale je to viac ako
iba hra, je to pre ne i čas učenia sa.
V tomto manuáli sú otázky iba z lekcie. Môžete tiež dať otázky z piesní, Biblického verša a
čohokoľvek iného, čo ste vyučovali. Takto deti zistia, že každá časť programu je dôležitá.
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Tabuľka s prehľadom
Lekcia
Slávnostný vstup
do Jeruzalema
Matúš 21, 1 -16
Marek 11, 1 - 10
Lukáš 19, 29 – 40
Ján 12, 12 – 19
Vrchná dvorana
a záhrada
Matúš 26, 17 - 56
Marek 14, 12 - 52
Lukáš 22, 7 - 53
Ján 13,1-38; 18,1–12
Súd
Matúš 26, 57 - 27, 31
Marek 14, 53 - 15, 20
Lukáš 22, 54 - 23, 25
Ján 18, 13 - 19, 16

Ústredná pravda
Ježiš Kristus
je Kráľ

Staň sa verným
nasledovníkom
Pána Ježiša.

Pán Ježiš Kristus
nikdy nezhrešil

Ukrižovanie
Pán Ježiš zomrel
Matúš 27, 31 - 66
ako zástupca
Marek 15, 20 - 47
hriešnikov
Lukáš 23, 26 - 56
Ján 19, 16 – 42
Zmŕtvychvstanie
Matúš 28, 1 - 15
Ježiš Kristus vstal
Marek 16, 1- 14
z mŕtvych a žije na
Lukáš 23, 56 – 24; 12,
veky.
36 - 48
Ján 20, 1 – 21
Nanebovstúpenie
Matúš 26,32; 28,7-10,
16-19
Ján 20,24-29; 21,1-17
Skutky 1, 3 - 11
1. Korintským 15, 4 – 7

Ježiš Kristus
je Pán.

Aplikácia
Verš na zapamätanie
N: Dôveruj Mu, že ťa
„Ale Synovi hovorí: „Tvoj
vyslobodí zo Satanovej
trón, ó Bože je na veky
moci a stane sa tvojím
vekov a: žezlo
Kráľom.
spravodlivosti je žezlom
S: Oslavuj Ho.
Jeho kráľovstva“ Židom 1,
8
N: Nebuď len takým
Opakovanie Židom 1, 8
„nepravým“
alebo
nasledovníkom.
„... aby ste žili dôstojne
S: Ak si zlyhal, Pán Ježiš Boha, ktorý vás povoláva
ti odpustí a pomôže ti stať
do svojho kráľovstva a
sa verným.
slávy.“
1. Tesalonickým 2, 12
N: Pretože On je bez
„Kristus umrel raz za
hriechu, môže ťa
hriechy, spravodlivý za
zachrániť.
nespravodlivých, aby vás
S: Ak veríš Pánovi
priviedol k Bohu.“
Ježišovi, je ti pridelený
1. Petra 3, 18
Ježišov nevinný život.
N: Dôveruj Pánu Ježišovi Opakovanie 1. Petra 3, 18
ako svojmu zástupcovi!
S: Miluj Ho stále viac a
často Mu ďakuj.
N: Ak Mu dôveruješ,
„... bol som mŕtvy a hľa,
môžeš si byť istý, že za
som živý na veky vekov...“
tvoje hriechy už niekto
Zjavenie 1, 18
zaplatil.
S: Môžeš Ho poznávať
stále viac a viac a tešiť sa
na spoločný život s Ním.
N: Ak Mu uveríš ako
„Preto Ho aj Boh
svojmu Spasiteľovi, stane
nadmieru povýšil
sa Pánom v tvojom
a dal Mu meno
živote.
nad každé meno...“
S: Poslúchaj Ho, najmä
Filipským 2, 9
Jeho príkaz svedčiť iným.
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1. LEKCIA

Slávnostný vstup do Jeruzalema
Písmo:

Matúš 21, 1 - 16
Marek 11, 1 - 10
Lukáš 19, 29 - 40
Ján 12, 12 – 19

ÚP:

Ježiš Kristus je Kráľ.

Aplikácie:

N: Dôveruj Mu, že ťa vyslobodí zo Satanovej moci a stane sa tvojím Kráľom.
S: Oslavuj Ho.

Verš na zapamätanie: „Ale Synovi hovorí: „Tvoj trón, ó Bože je na veky vekov a: žezlo
spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva“ Židom 1, 8
Názorné pomôcky:
•
Flashcardy: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6
•
Flanelové figúrky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
•
Pozadie k flanelu: scéna vonku a scéna chrámu
•
Urobte si zvitok papiera a napíšte naň slová: „... Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe
spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi...“ Zachariáš 9, 9
Osnova lekcie
Úvod:
Opis princa, zámku a zajatcov.
ÚPN
Sled udalostí: Ježiš posiela učeníkov, aby našli osliatko.
Privedú Mu ho.
Ježiš jazdí na ňom.
ÚP
Zástup prestiera svoje rúcha, kričí Mu na slávu, máva palmovými vetvami.
ÚPN
Kňazi a farizeji sa hnevajú.
Ježiš hovorí: Ak ľud bude mlčať, kamenie bude kričať. ÚPS
Ježiš plače nad Jeruzalemom.
Ježiš vstupuje do chrámu.
Uzdravuje chorých.
Deti oslavujú Ježiša.
ÚPS
Zachariáš predpovedá slávnostný vstup
ÚPN

LEKCIA
Zlý princ mal veľa zajatcov. Každý musel robiť, čo sa zažiadalo princovi. Často im
prízvukoval, akí sú šťastní, že môžu byť práve u neho. Často im sľuboval, že im daruje veľa
dobrých a krásnych vecí. V skutočnosti sa však o nich nestaral, záležalo mu len na sebe. Povrávalo
sa však, že príde veľká pohroma na tohto princa aj na jeho zajatcov. Nemohli by pred ňou títo otroci
uniknúť? Jedine, ak by ich zachránil niekto silnejší, možno sám mocný kráľ.
ÚPN O kom som vám to rozprával? Opísal som vám Satana. Biblia ho nazýva princom. Každý
človek, koho hriechy neboli odpustené a naďalej robí zle a hreší, je jeho otrokom. Pán Ježiš
povedal: „... Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.“ (Ján 8, 34) Pretože si sa narodil
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v Satanovom kráľovstve, klameš, hneváš sa na svojich rodičov a neposlúchaš ich, máš zlé
myšlienky, si sebecký, nemyslíš na Boha a na život pre Neho. Si tiež jedným zo Satanových
zajatcov. Satanovi a jeho sluhom sa však stane niečo strašné – budú navždy trpieť trest
v pekle. Preto potrebujeme niekoho silnejšieho, ako je Satan, aby nás zachránil od nášho
hriechu. Potrebujeme mocného, dobrého Kráľa! (Použite príklady hriechu vhodné k veku detí
vo vašej skupine.)
Niekoľko dní predtým, než zomrel Pán Ježiš, ľudia si mysleli, že bude dobrým kráľom. Čo sa však
stalo?
1. scéna: (Umiestnite Ježiša – 7 a učeníkov – 2, pozadie: vonku, flashcard: 1-1.)
Keď sa Pán Ježiš približoval k Jeruzalemu, presne vedel, čo sa tam udeje, ale napriek tomu
sa neotočil naspäť. Chcel naplniť Otcovu vôľu. Cestou sa ešte stihol zastaviť u priateľov v Betánii.
V nedeľu prehovoril ku svojim dvom učeníkom:
„Choďte napred do mestečka, nájdete tam priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Budú blízko
križovatky dvoch ciest. Odviažte ich a priveďte ku mne.“ Učeníci sa možno divili, že majú odviazať
oslicu niekoho, ale Pán poznal ich myšlienky a povedal im: „Ak sa vás niekto opýta, čo robíte,
povedzte mu, že Pán Ježiš ich potrebuje a že ich pošle naspäť. Potom vám dovolia zobrať ich.“ Tak
učeníci išli splniť túto nezvyčajnú požiadavku! (Nech deti ukážu na mape Jeruzalem a Betániu.)
(Odstráňte všetky figúrky.)
2. scéna: (Umiestnite učeníkov – 2 a oslicu s osliatkom – 8)
Stalo sa presne to, čo Pán predpovedal! Učeníci išli, našli mladého oslíka a odviazali ho.
Niekto sa spýtal: „Čo robíte?“ (Umiestnite majiteľa osliatka – 9)
Oni odpovedali: „Pán potrebuje toho oslíka, ale pošle ho naspäť.“
„Tak si ho potom môžete zobrať“, povedal. Učeníci teda zobrali oslicu aj s osliatkom. Museli
zobrať aj matku oslíka, aby ju osliatko nasledovalo. Biblia hovorí, že ešte nikto nesedel na mladom
osliatku.
(Iba Matúš spomína oslicu a osliatko. Keďže osliatko bolo mladé a ešte na ňom nikto nejazdil, bolo
pravdepodobnejšie ľahšie s ním priviesť aj oslicu, odstráňte oslicu s osliatkom – 8 a majiteľa – 9.)
3. scéna: (Umiestnite učeníkov : 3, 4, 5, 6, flashcard: 1-3)
Čoskoro sa vrátili ku svojmu Pánovi a ostatným učeníkom. Tí si zobliekli svoje plášte a
položili ich na zvieratká, aby mal Pán akési sedlo, na sedenie. (Umiestnite Ježiša na osliatku – 10.)
Pán Ježiš si sadol na osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel. Normálne by mladé osliatko neznieslo
nikoho na svojom chrbte, skákalo by, kopalo, len aby sa zbavilo neželaného jazdca. Keď si však
naň sadol Pán Ježiš, bolo úplne pokojné. Bolo toto osliatko niečím iné? Nie. Jazdec bol iný! Bol to
Stvoriteľ sveta. On je Kráľ nad všetkým, stvoril dokonca aj malé osliatko. Kraľuje nad všetkým nad vetrami, nad moriami, nad nebom, slnkom, hviezdami, nad vtákmi a zvieratami. Preto osliatko
bolo úplne poslušné, aj keď všade dookola bolo plno hluku a kriku. Osliatko ešte nikdy predtým
nebolo v meste, ale teraz kráčalo pokojne kvôli Stvoriteľovi Kráľovi, ktorý sedel na ňom.
4. scéna: (Pridajte zástup – 13, pozadie: vonkajšie, flashcard: 1-4.)
Koľko ľudí tam len bolo! Niektorí prišli do mesta s Pánom Ježišom a s Jeho učeníkmi, iní
prišli, aby sa s Ním stretli v Jeruzaleme. Niektorí si asi všimli, ako si dávajú učeníci dole plášte, tak
si ich zobliekli aj oni a kládli ich na zem ako koberec pred oslíka, ktorý kráčal po ňom. (Toto bolo
naplnením Zachariáš 9, 9. Takéto privítanie bolo bežné pre kráľa. Viď 2. Kráľ 9, 13.)
Niektorí si pomysleli: „To bude dobrý kráľ!“ Iní povedali: „Mal by sa stať kráľom!“ Zatiaľ však
ostatní ľudia v zástupe volali: „Hosana! Požehnaný je Ten, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Požehnaný je Kráľ Izraela!“ (Slovo „hosanna“ doslovne znamená „zachráň nás, modlíme sa“. Viď
Žalm 118, 25-26. Toto boli slová chvály a vzdania úcty. Ľudia oslovovali Ježiša ako svojho kráľa,
ktorí ich oslobodí od Rimanov.)
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Mnohí si odtrhli palmové vetvičky a mávali Mu. Palmové vetvičky boli symbolom víťazstva. Ľudia
boli preplnení radosťou a šťastím, lebo si mysleli, že Boh konečne poslal Mesiáša, ktorého sľúbil.
Ten má byť ich Kráľom. Ten ich oslobodí od Rimanov. Konečne budú mať v Jeruzaleme svojho
kráľa.
Pán Ježiš je naozaj Mesiáš, sľúbený od Pána Boha, On je Kráľ. Neprišiel však poraziť Rimanov.
Prišiel poraziť omnoho silnejšieho nepriateľa, princa. Čo myslíte, kto to bol? Áno, Satan. Keď Pán
Ježiš umrel za hriech a vstal potom z mŕtvych, porazil Satana. On je všemocný Kráľ, dobrý Kráľ,
ktorý ťa môže vyslobodiť zo satanovej moci. V Starom zákone čítame, že bol poslaný „... vyhlásiť
zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ (Izaiáš 61, 1) Ak vieš, že si pod
vládou Satana a chceš byť oslobodený, popros Pána Ježiša aby to urobil za teba. On ťa oslobodí a
bude vládnuť v tvojom živote. Aký veľký Kráľ je to! Zaslúžil si volanie na slávu v tú prvú Kvetnú
nedeľu.
(Prineste na stretnutie palmové vetvy, mávajte nimi vo vzduchu a položte na podlahu. Deti si viac
zapamätajú, keď vidia predmety, ktoré súvisia s lekciou.)
Avšak každý v dave sa netešil. Vysokí kňazi boli nahnevaní a žiarlili. (Položte vodcov – 15,
flashcard 1-5.)
Sťažovali si: „Celý svet Ho bude nasledovať.“ Pánu Ježišovi povedali: „Povedz svojim učeníkom,
aby utíchli!“ Pán im však dal veľmi zvláštnu odpoveď: „Ak utíchnu títo ľudia, kamene budú kričať
miesto nich.“
Mienil tým, že keďže On je Mesiáš, Kráľ nad všetkým, MUSÍ byť oslavovaný.
Všetci by sme mali chváliť tohto veľkého Kráľa. On je Kráľ kráľov. Nikdy úplne nepochopíme, aký
je veľký, ale mali by sme Ho chváliť a oslavovať. Ak miluješ Pána Ježiša, je veľmi dôležité, aby si
Ho chválil. Keď spievame piesne (spomeňte jednu, dve, ktoré deti poznajú), spievajte ich zo srdca.
Spievajte si ich aj inokedy. Keď sa modlíš, povedz Pánu Ježišovi: „Ty si Ten veľký a všemocný
Kráľ.“
(Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: Oslavuj Ho.)
Farizeji si však toto o Ňom nemysleli, no nepovedali ani slovo. Len sa ticho prizerali, ako sa zástup
presúval po meste.
Keď sa Pán Ježiš priblížil k mestu a uvidel ho, rozplakal sa. Prečo? Hoci vedel, že niektorí ľudia sa
k Nemu obrátili so svojimi hriechmi a prijali Ho za Kráľa vo svojich životoch, väčšina ľudí Mu
neverila. Chceli niekoho, kto ich oslobodí od nadvlády Rimanov, ale nevideli v Ňom Záchrancu od
hriechov. Keď plakal, povedal: „Keby ste len vedeli, kto vám prinesie pokoj...“
Akým človekom si ty? Takým, čo dôveruje Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi a Kráľovi, alebo
si jedným z tých, čo stále hovoria „nie“? Ak sa chceš dnes odvrátiť od svojich hriechov a uveriť
Kristu a nevieš ako, alebo máš otázky, prosím, počkaj ma po klube a ja sa s tebou rád porozprávam.
(Učiteľ, navrhnite miesto stretnutia.)
5. scéna: (Odstráňte zástup – 13, nahraďte postavu Ježiša – 10 s postavou – 1, pozadie: chrám.)
Pán Ježiš vošiel do chrámu a našiel tam mužov, ktorí predávali a nakupovali a popritom aj
podvádzali. Nahneval sa a vyhnal ich odtiaľ, ako už raz bol urobil. Povedal im: „Môj dom by mal
byť domom modlitby, ale vy ste z neho urobili miesto pre lotrov a zlodejov.“ (Pán Ježiš citoval z
Izaiáš 56, 7 a Jeremiáš 7, 11. Toto bol v skutočnosti už druhý krát, čo Ježiš vyčistil chrám.)
Potom k Nemu prišli slepí a chromí a On ich uzdravoval. (Pán Ježiš znovu ukázal svoju autoritu
tým, že uzdravoval jednotlivcov, ktorí boli možno považovaní za nečistých a vylúčení z chrámu.)
Niektoré deti stáli blízko Neho a videli Ho, čo robí. Volali Mu na slávu: „Hosana Synovi
Dávidovmu!“ Oslavovali Ho ako toho sľúbeného Mesiáša – Kráľa. (Umiestnite deti – 14, flashcard
1-6.)
Žiarliví kňazi sa však posmievali: „Počujete, čo tie deti kričia?“
Ježiš sa ich spýtal, či nečítali v Starom zákone Božiu predpoveď, že i deti Ho budú sláviť (Žalm 8,
2). Ak miluješ Pána Ježiša, spomeň si na Jeho veľkosť a chváľ Ho ako Kráľa.
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(Niektoré z týchto detí boli pravdepodobne mladí chlapci, ktorí v chráme oslavovali svoj vstup do
náboženskej dospelosti, ktorý bol obyčajne v 12 rokoch. Vaši predškoláci budú radi kričať „Chvála
Pánovi Ježišovi!“)
Aký neuveriteľný deň to bol pre učeníkov. Neočakávali toľko slávy pre ich Pána. Pozrite sa na tieto
slová. (Podržte zvitok papiera s textom Zachariáš 9, 9 tak, aby ste zakryli, kde sa text vyskytuje
v Biblii.) Kto ich napísal, čo myslíte? (Nechajte deti hádať.)
Mohol to byť Peter, Jakub alebo niekto iný. Ale tieto slová boli napísané pred viac než 400 rokmi!
Boh povedal prorokovi Zachariášovi, čo má napísať. Tak bolo predpovedané o kráľovi, jazdiacom
na osliatku, ktorý prinesie záchranu pre tých, ktorí sú v moci Satana. To znamená, že môže
zachrániť tých, ktorí sú v zajatí Satana. Ak by nezomrel pre hriechy a nevstal z mŕtvych, nikto by
nemohol byť zachránený zo Satanovej moci. Ty však môžeš byť zachránený, ak naozaj chceš. Len
ver Pánu Ježišovi, že sa môže stať aj tvojím Kráľom a môže ťa oslobodiť. Vyznaj Mu: „Pane
Ježišu, ty si Kráľ a ja verím, že ma zachrániš od hriechu. Prosím, buď mojím ochrancom.
(Odstráňte všetky figúrky.)
Hra na zopakovanie
Palmové body
Vystrihnite dvanásť palmových vetví zo zeleného výkresu a napíšte na ne body.
Položte palmové vetvy lícom na stôl, alebo ich držte v rukách.
Rozdeľte triedu na dva tímy a pýtajte sa ich striedavo otázky. Keď dieťa odpovie správne na otázku,
môže si vybrať palmovú vetvu a získať body za svoju skupinu.
Tím s najvyšším počtom bodov po zodpovedaní všetkých otázok vyhráva.
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 1. LEKCIE
Od koho potrebujeme byť zachránení a oslobodení? (Od Satana.)
1. Na čom prišiel Pán Ježiš do Jeruzalema? (Na osliatku, na ktorom ešte nikto predtým nesedel.)
3. Prečo toto osliatko nekopalo a neskákalo? (Lebo na ňom sedel sám Stvoriteľ - Kráľ.)
4. Čo kričal zástup, keď Pán Ježiš prichádzal do Jeruzalema? („Hosana! Požehnaný je Ten, ktorý
prichádza v mene Pánovom.“)
5. Čo očakávali ľudia od Kráľa? (Oslobodenie od nadvlády Rimanov.)
6. Koho prišiel poraziť Pán Ježiš? (Satana.)
7. Čo robili ľudia okrem volania na slávu? (Mávali palmovými vetvičkami.)
8. Čo žiadali kňazi, aby Pán Ježiš urobil so svojimi učeníkmi? (Aby ich umlčal.)
9. Ako môžeme oslavovať Pána Ježiša? (Môžeme spievať o Jeho veľkosti a sláve, ale musíme to
tak aj myslieť. Hovorme Mu, že je veľký.)
10. Kto Ho oslavoval, keď vošiel do chrámu? (Deti.)
11. Prečo ťa Pán Ježiš môže zachrániť od Satana? (Pretože On je Kráľom nad všetkým a porazil
Satana.)
12. Ktorý prorok zo Starého zákona popísal, že Pán Ježiš príde do Jeruzalema na oslovi?
(Zachariáš.)
Opakovacia hra pre predškolákov
Palmový chodník
Položte na podlahu štyri palmové vetvy z výkresu, ktoré budú tvoriť chodník k veľkej zabalenej
škatuli s otváracím vekom. Vo vnútri krabice majte malé odmeny ako sú sladkosti, alebo nálepky.
Keď dieťa odpovie na otázku, postaví sa na prvú palmovú vetvu. Keď ďalšie dieťa odpovie na
otázku, postaví sa na prvú palmovú vetvu, zatiaľ čo sa prvé dieťa sa presunie na druhú vetvu. Keď
je zodpovedaná štvrtá otázka, prvé dieťa sa dostane ku škatuli a každé dieťa získa cenu.
Zopakujte si to, pokiaľ budú mať deti záujem a budete mať dostatok času.
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Otázky na zopakovanie pre predškolákov
1. Na čom išiel Pán Ježiš, keď vchádzal do Jeruzalema? (Na osliatku.)
2. Čo robili ľudia, keď Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema? (Chválili Ho.)
3. Ako môžeš ty dnes chváliť Pána Ježiša? (Tým, že mu povieš aký je nádherný, zaspievaš Mu,
a pod.)
4. Prečo plakal pre ľudí? (Bol smutný z ich hriechov.)
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2. LEKCIA

Vrchná dvorana a záhrada
Písmo:

Matúš 26, 17 - 56
Marek 14, 12 - 52
Lukáš 22, 7 - 53
Ján 13,1 - 38; 18, 1 – 12

ÚP:

Staň sa verným nasledovníkom Pána Ježiša.

Aplikácie:

N: Nebuď len takým „nepravým“ nasledovníkom.
S: Ak si zlyhal, Pán Ježiš ti odpustí a pomôže ti stať sa verným.

Verš na zapamätanie:

Navrhujeme opakovať verš Židom 1, 8 alebo učiť nový verš 1.
Tesalonickým 2, 12: „... aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do
svojho kráľovstva a slávy.“

Názorné pomôcky:
•
Flashcardy: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6
•
Figúrky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18a-b, 19, 20, 21, 22, 24
•
Pozadia k flanelografu: scéna vonku, vnútorná scéna vhodná pre vrchnú dvoranu, chrámová
scéna, večerná scéna pre udalosti v záhrade. Figúrky 4C-231-240, 4C-215-217, 220, 221 a
230.

Osnova lekcie
Úvod:
Diskusia o prázdninách.
Sled udalostí: Dôvod slávenia sviatku nekvasených chlebov.
ÚPN
Pán posiela učeníkov pripraviť sviatok.
Stretnú sa vo vrchnej dvorane.
Ježiš hovorí: „Jeden z vás ma zradí.“
Reakcia učeníkov.
Dáva chlieb Judášovi.
Judáš ide k nepriateľom.
ÚPN
Pán Ježiš ustanovuje večeru Pánovu.
ÚPS
Odchod do záhrady v Getsemane.
Ježiš predpovedá, že Ho opustia.
ÚPS
Ježiš sa modlí.
ÚPN
Učeníci zaspia.
ÚPS
Vyvrcholenie:
Judáš privádza nepriateľov k Ježišovi.
ÚPN
Peter odsekne vojakovi ucho.
ÚPS
Záver:
Zatknutie Ježiša.
ÚPNS
(Možno sa vám bude lepšie učiť túto lekciu na dvakrát, od 1-8 ako prvú časť a od 9-15 ako druhú
časť.)
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LEKCIA
Úvod
Kto vie vymenovať nejaké zvláštne sviatky, ktoré slávime – dni, kedy nejdeme do školy, ale
trávime čas spolu doma? (Porozprávajte sa o sviatkoch, ako sú Vianoce, Veľká noc a pripomeňte si,
čo si v tieto dni pripomíname.)
V celom Jeruzaleme sa ľudia pripravovali na dôležitý židovský sviatok – sviatok nekvasených
chlebov. Pred 1400 rokmi, keď Židia boli otrokmi v Egypte, keď ich krutý faraón odmietol
oslobodiť a keď Boh zoslal hrozné pohromy na Egypťanov, Boh poslal anjela smrti do každého
egyptského domu a v každom dome zomrelo prvorodené dieťa. Židom bolo prikázané zabiť
baránka a jeho krvou pokropiť veraje dverí. Keď anjel uvidel krv na dverách, obišiel ten dom.
(Ukážte na mape Jeruzalem. Hora Olivová a Getsemanská záhrada boli na východnej strane mesta,
Golgota na západnej. Krátko s deťmi zopakujte udalosti Paschy - prvej Veľkej noci.)
(Položte dvere – 12) Každoročne si Židia pripomínali tú noc, potreli krvou baránka veraje dverí a
jedli zvláštne jedlo. Tento baránok tiež pripomína ľuďom, že jedného dňa príde Kristus, ten sľúbený
Spasiteľ, ktorý zomrie za všetkých ľudí. Vieme, že Pán Ježiš je ten pravý Boží Baránok. Zomrel za
záchranu vinníkov práve tak, ako zomrel baránok pre záchranu prvorodeného dieťaťa v rodine. Len
veľmi málo ľudí však vedelo, že ten pravý Boží Baránok je už tam, v Jeruzaleme. Práve vtedy sa
pripravoval so svojimi učeníkmi na poslednú slávnosť baránka. (Odstráňte dvere – 12)
1. scéna: (Umiestnite Ježiša – 7 a učeníkov – 2, pozadie: vonku.)
„Kde chceš, aby sme pripravili miesto na slávnosť baránka?“ spýtali sa učeníci Ježiša.
On odpovedal: „Choďte do mesta. Uvidíte tam muža, nesúceho nádobu s vodou. Nasledujte ho.
Keď vojde do domu, choďte za ním, nájdite pána toho domu a povedzte mu, že vás posiela Učiteľ.
Spýtajte sa ho: „Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť baránka so svojimi učeníkmi? Ukáže
vám veľkú dvoranu na poschodí, tú pripravte.“ (Bolo nezvyčajné, že muž niesol vodu; väčšinou tak
robievali ženy.)
Učeníci išli a spravili presne, ako im povedal Pán. Vedeli, že Mu môžu dôverovať, lebo On pozná
budúcnosť a vie, čo sa stane.
2. scéna: (Možné pozadie: vnútri, flashcard 2-2.)
Keď sa zvečerilo, Pán Ježiš so svojimi dvanástimi učeníkmi vošiel do toho domu. Učeníci
tušili, že ich čoskoro Pán Ježiš opustí, preto boli veľmi smutní. Pán Ježiš vedel, že toto je posledný
večer, čo sú spolu pred Jeho smrťou. Bolo ešte toľko vecí, čo im chcel povedať. (Umiestnite Ježiša
a učeníkov – 18a,b a Judáša – 19.)
Ako jedli, povedal: „Veľmi som chcel s vami ešte večerať, prv než zomriem.“ Potom povedal
niečo, čo každého šokovalo: „Musím vám povedať, že jeden z vás ma zradí.“ (Zradiť ho znamenalo
vydať ho do rúk nepriateľom.)
Učeníci prestali jesť a pozreli sa na seba. Boli veľmi rozčarovaní. Ako by niekto z nich mohol
zradiť ich Pána? Jeden po druhom sa pýtali: „Pane, som to ja?“
Peter sa nahol dopredu a pošepol Jánovi, že by sa mohol spýtať Ježiša, kto to bude. Ján sa spýtal:
„Pane, kto to je?“ „Bude to ten, komu dám kúsok omočeného chleba,“ odpovedal Ježiš.
Jeden z učeníkov sa v tej chvíli necítil vo svojej koži. Ježiš zobral chlieb, omočil ho v mise a podal
ho Judášovi Iškariotskému, hovoriac: „Čo máš urobiť, urob rýchlo.“ A Judáš odišiel von do noci.
(Odstráňte Judáša - 19.)
Biblia hovorí, že ostatní učeníci netušili, kam odchádza Judáš. Možno si odskočil niečo kúpiť, alebo
išiel dať peniaze chudobným.
Akým nasledovníkom bol Judáš? Bol „nepravým“ nasledovníkom. Niekedy ľudia vyrobia nepravé,
falošné bankovky. Vyzerajú presne ako pravé, ale nie sú. Judáš vyzeral, že je ozajstným, pravým
nasledovníkom Ježiša; často bol v skupine s ostatnými dvanástimi, aj rozprával tak ako oni. Takí
ľudia sú dokonca aj medzi chlapcami a dievčatami. Hovoria, akoby boli kresťanmi a chcú, aby si to
aj ostatní o nich mysleli. Hlboko v srdci však vedia, že takými nie sú. Možno aj dnes tu v klube je
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niekto taký. Je smutné byť „nepravým“ nasledovníkom a nie skutočným. Judáš bol falošným
nasledovníkom a ešte horšie je, že chcel zradiť svojho Pána.
3. scéna: (Umiestnite Judáša – 3 a vodcov – 15, pozadie: chrám, flashcard 2-1.)
Potom Judáš odišiel k veliteľom chrámu a k veľkňazom, aby sa s nimi dohovoril. Nebolo to
prvýkrát, čo ich navštívil. Aj pred niekoľkými dňami bol u nich.
Spýtal sa ich: „Čo mi dáte, ak vám ho predám?“ (Môžete si tento rozhovor zahrať s niekoľkými
deťmi.)
„Dáme ti 30 strieborných.“ (30 strieborných bola hodnota asi štyroch dní práce. Vtedy 30
strieborných bola cena za otroka; 2. Mojžišova 21, 32. Prineste do triedy nejaké strieborné mince.
Deti si ich radi chytia do ruky a starší predškoláci ich radi spočítajú.)
Aké smutné, že Judáš bol ochotný vydať Pána Ježiša za peniaze! Teraz bol tu zase. Povedal: „Viem,
kde bude dnešnú noc. To je ten pravý čas, aby ste Ho dostali. Nasledujte ma. Bude to Ten, ktorého
pobozkám.“ (V tej krajine nie je nezvyčajné, že sa muži pobozkajú, keď sa stretnú.)
Tak začali zvolávať mužov dokopy, radiac sa, ako Ho obkľúčiť, aby im neunikol.
„Budeme potrebovať lampy a fakle.“
„Chceme mať tam vojakov s mečmi a palicami.“
„Budeme potrebovať laná, aby sme Ho zviazali.“ (Odstráňte figúrky.)
4. scéna: (Umiestnite Ježiša a učeníkov – 18a,b, flashcard 2-3)
Hore v dvorane zatiaľ dojedli. Ježiš zdvihol kúsok chleba. Podržal ho vo svojich rukách,
modlil sa a ďakoval zaň Bohu. Potom chlieb rozlomil na kúsky a podal ich učeníkom: „Zoberte si a
jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To čiňte na moju pamiatku.“ Hovoril, že ten chlieb je
obrazom toho, čo sa stane s Jeho telom. (Keďže veriaci majú rôzne pohľady na časti, z ktorých
pozostávala Večera Pánova a ich význam, bolo by najlepšie, keby ste nazachádzali do detailov.)
Potom zobral kalich vína a ďakoval zaň Bohu, hovoriac: „To pite. Toto je moja krv, ktorá sa
vylieva za mnohých.“
Hovoril im, že víno je obrazom toho, čo sa stane s Jeho vzácnou krvou, ktorá bude vyliata za nich
a mnohých iných.
Cez Jeho smrť nájdu ľudia odpustenie hriechov. Nasledovníci Pána Ježiša sú tí, ktorí veria, že Ježiš
zomrel za nich a veria, že im boli odpustené všetky hriechy. Si aj ty jedným z Jeho nasledovníkov?
Ak si, potom buď verný Pánu Ježišovi. Ak je niekedy ťažké pre teba byť verným, spomeň si, čo
Ježiš urobil pre teba, spomeň si, ako trpel pre teba. Víno a chlieb sú pamiatkou pre učeníkov aj pre
tých, čo Ho nasledujú. Odvtedy všetci, čo Ho milujú, prijímajú spolu víno a chlieb; nazýva sa to
Pánova večera. Je to veľmi zvláštna udalosť.
(Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: Ak si zlyhal, Pán Ježiš ti odpustí a pomôže ti stať sa
verným.)
Pre Pána Ježiša a Jeho učeníkov to bol to veľmi zvláštny a smutný večer. Spievali spolu a potom išli
na Olivový vrch.
5. scéna: (Umiestnite učeníkov – 2, 4, 5, 6, a Ježiša – 7, pozadie: večerná scéna alebo obyčajná
tabuľa s tmavým flanelom, flashcard 2-4.)
Cestou im Ježiš povedal: „Všetci sa dnes večer odvrátite odo mňa. Keď však vstanem
z mŕtvych, stretnem sa zas s vami.“ Oni však nemohli ani len pomyslieť na to, že by Ho mali
opustiť. Peter prehovoril: „Aj keby sa od teba všetci odvrátili, ja zostanem.“
Pán Ježiš mu ale s vážnou tvárou odvetil: „Hovorím ti pravdu. Prv než kohút zakikiríka, trikrát ma
zaprieš.“
„Neurobil by som to, aj keď by som mal zomrieť,“ prehlásil na to Peter. Ostatní učeníci hovorili to
isté.
Je ľahké povedať si: „Ja budem verným nasledovníkom,“ ale niekedy je ťažké splniť to. Ak ideš do
tábora so svojimi kamarátmi, nájdeš si čas na stíšenie? Ak chceš byť verným Pánovi, mal by si si
čítať Bibliu a modliť sa, aj keď ťa ostatní vidia. Tvoji kamaráti sa možno idú v nedeľu ráno
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korčuľovať. Zvyčajne vtedy chodíš do kostola, ale oni ti povedia, aby si išiel s nimi. Čo im
odpovieš, ak si verný Pánovi? (Nechajte deti vyjadriť sa.) Niekedy je to veľmi, veľmi ťažké. Pán
nám však sľubuje, že ak prosíme, „nájdeme milosť na pomoc v pravý čas“ (Židom 4, 16). Som si
istý, že každé dievča alebo chlapec, ktoré je tu, miluje Pána Ježiša a naozaj chce byť Jeho verným
nasledovníkom. To isté cítili aj učeníci. (Odstráňte všetky figúrky.)
6. scéna: (Môžete túto časť učiť neskôr oddelene.)
(Umiestnite Ježiša – 7 a učeníkov – 2, 4, 5, 6, pozadie: večerná scéna alebo obyčajná tabuľa,
flashcard 2-4.)
Spoločne vstúpili do záhrady v Getsemane. Svojim učeníkom povedal, aby čakali, pretože sa
ide modliť. Petra, Jakuba a Jána však vzal so sebou ďalej do záhrady.
„Som plný smútku a trápenia,“ povedal im. „Zostaňte tu a bdejte so mnou.“
7. scéna: (Umiestnite Ježiša – 20, flashcard 2-5)
Ježiš poodišiel trocha nabok, padol tvárou na zem a modlil sa. Prosil svojho Otca, aby
nemusel zomrieť takou hroznou smrťou. Pomyslenie na to, čo ho čaká, bolo také strašné, že mu na
čelo vystúpili kropaje krvi. Ježiš, Boží Syn, bol naplnený strachom, keď myslel na to, ako Ho Boh
ide potrestať za hriech. Neukazuje to aj na strašný hriech v tvojom živote? Vidíš, že aj ty potrebuješ
byť zachránený od hriechu a že by si sa mal stať nasledovníkom Ježiša Krista?
Keď sa Pán Ježiš modlil, povedal: „Otče, nech sa nestane, čo chcem ja, ale čo chceš Ty.“
Potom sa vrátil späť k Petrovi, Jánovi a Jakubovi. Tí už ale spali. Zobudil ich teda a spýtal sa: „Či
ste nevedeli čakať so mnou jednu hodinu?“
Zase sa odišiel modliť. Trikrát sa modlil tak isto. Trikrát ich našiel spať. Boli Mu verní? Nie,
sklamali. Ak si Jeho nasledovníkom, sklamal si Ho už niekedy?
Možno jeden váš sused zavolal tvojej mame, že ťa videl aj s ostatnými kamarátmi, ako sa
vysmievaš z postihnutého chlapca. Mama povedala: „Spýtam sa ho, ale určite sa mýlite, to nemohol
byť on.“ Tak veľmi si sa hanbil priznať sa. Mama sa nahnevala. Bolo to ale ešte horšie, keď
povedala: „A to si hovoríš, že si kresťan?“ Sklamal si. Pán sa ťa však nevzdá. On je verný, aj keď ty
zlyháš. On ti odpustí a pomôže ti, aby si už nesklamal. Príkladmi tohto sú nám životy Petra, Jakuba
a Jána.
(Nahraďte postavu Ježiša – 20 s postavou -1. Položte učeníkov – 2, 4.)
Pomáhal im byť silnejšími a odvážnejšími v ich viere, ale práve v tomto momente Mu neboli
žiadnou pomocou.
„Pozrite,“ povedal Ježiš, „zrádzajú Syna človeka.“ (Možno budete potrebovať vysvetliť deťom, že
„Syn človeka“ bol titul, ktorý si často dával Pán Ježiš.)
Vtedy vošli do záhrady vojaci s lampami, mečmi a palicami. Viedol ich Judáš Iškariotský. Pristúpil
priamo k Ježišovi a pobozkal Ho. (Umiestnite Judáša - 21, vojakov – 22 a vodcov – 15, flashcard
2-6.)
„Judáš, ty ma zrádzaš bozkom?“ spýtal sa Pán Ježiš.
Poznal Judášov plán. Nikto z učeníkov nič netušil, ale Pán Ježiš to vedel. Možno keď sme sa
rozprávali na klube o nepravých nasledovníkoch, vo vnútri vieš: To som ja“. Môžeš oklamať nás na
Klube, alebo mamu a otca. Ale nemôžeš oklamať Pána Ježiša. On vie, ktorí sú jeho praví
nasledovníci a ktorí nie. Kedy to už prestaneš predstierať? Vyznaj Pánu Ježišovi, ako je to
v skutočnosti s tebou. Poďakuj Mu za to, že za teba trpel a zomrel. Popros Ho o odpustenie tvojich
hriechov a aby ťa urobil svojím verným nasledovníkom. Aké smutné je byť nepravým
nasledovníkom. Ešte horšie je zradiť Pána spôsobom, akým to urobil Judáš.
Vojaci, ktorých priviedol Judáš, nepotrebovali ani meče ani palice. Pán Ježiš nechcel utiecť. Vedel,
že Božia vôľa je, aby bol zatknutý. Peter však chcel Ho brániť. Vytiahol svoj meč a odsekol ucho
jednému z Ježišových nepriateľov.
„Odlož svoj meč,“ povedal Pán Ježiš a zahojil vojakovo ucho.
Peter sa pokúšal byť verným, ale robil to nesprávne. Ak kričíš na svojho otca: „Ak neuveríš tomu,
čo sa píše v Biblii a neuveríš Ježišovi, nikdy sa nedostaneš do neba,“ snažíš sa byť verný Pánu
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Ježišovi, ale nerobíš to správne. Nie je správne, aby si kričal a hádal sa, keď rozprávaš ostatným
o Pánovi. Peter sa to musel naučiť tiež a tak svoj meč odložil.
Vojaci s mečmi a palicami uzavreli kruh okolo Pána Ježiša a zatkli Ho. (Nahraďte postavu 1 za
postavu 24.)
Učeníci boli zmätení a vystrašení. Obávali sa, že aj ich zatknú a tak utiekli preč. (Odstráňte
učeníkov – 2, 4, 5, 6)
Kam sa podel ich sľub zostať vernými? Zase sklamali.
Je dobré vedieť, že aj keď my zlyháme, Pán Ježiš sa nás nevzdá. Odpúšťa nám a pomáha nám
zostať Mu vernými. Hovorili sme dnes o troch hlavných slovách:
Zlyhanie – Peter a ostatní zlyhali.
Falošný –
Judáš ako falošný nasledovník nebol pravdivý. Predstieral si aj ty, že si kresťanom?
Nerob to už. Popros Pána Ježiša o odpustenie hriechov a popros Ho, aby ťa spravil
svojím nasledovníkom. Pán Ježiš sľúbil, že neodoženie od seba nikoho, kto príde k Nemu
(Ján 6, 37). Pomôže ti.
Verný – byť mu verným.

Opakovacia hra
Tajné slovo
Na tabuľu, alebo veľký papier napíšte čiarku na každé písmeno slova „Zradený“. __ __ __ __ __ __
__
Rozdeľte deti na dve skupiny a pýtajte sa otázky striedavo obe skupiny.
Keď dieťa odpovie správne, môže hádať písmeno. Ak je písmeno v slove, napíšte ho ta m a získava
pre svoju skupinu 500 bodov. Ak neuhádne správne písmeno, napíšte ho nabok.
Hra končí, keď sú zodpovedané všetky otázky, alebo keď dieťa uhádne slovo.
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 2. LEKCIE
1. Prečo si Židia pripomínajú sviatok nekvasených chlebov? (Pripomínajú si čas, keď ich Boh
zachránil pred anjelom smrti.)
2. Čo sa spýtali učeníci, keď im Ježiš povedal, že jeden z nich Ho zradí?
(Spýtali sa: „Som to ja, Pane?“)
3. Akým nasledovníkom bol Judáš? (Falošným.)
4. Kto ako jediný poznal Judášov plán? (Ježiš.)
5. Za koľko predal Judáš svojho Pána? (Za 30 strieborných.)
6. Čo nám pri Pánovej večeri pripomína chlieb a víno? (Telo a krv Kristovu.)
7. Čo povedal Peter a ostatní, keď Ježiš povedal, že Ho opustia? (Nikdy.)
8.
Ako sklamali Peter, Ján a Jakub svojho Pána v Getsemanskej záhrade? (Keď sa modlil,
zaspali.)
9. Čoho sa Pán Ježiš obával, keď sa modlil? (Bál sa utrpenia, ktoré Ho čakalo.)
10. Ako ukázal Judáš nepriateľom, koho treba zatknúť? (Pobozkal Pána Ježiša.)
11. Čo urobil Peter, aby dokázal svoju vernosť? (Odsekol vojakovi ucho.)
12. Čo spravil Ježiš s tým vojakom? (Zahojil mu ucho.)
Opakovacia hra pre predškolákov
Spočítaj mince
Položte tridsať malých mincí, alebo krúžky z kartónu zabalené do fólie.
Počítajte mince s deťmi a pripomeňte im pri tom, že Judáš zobral tridsať strieborných mincí za
zradu Pána Ježiša. Dajte niekoľko mincí každému dieťaťu, aby boli všetky mince rozdané.
Použite otázky predškolákov z 1. a 2. lekcie a pokračujte, pokiaľ sa vám všetky mince nevrátia do
vrecka.
Ak máte dostatok času, tak si počítanie zopakujte.
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3. LEKCIA

Súd
Písmo:

Matúš 26, 57 - 27, 31
Marek 14, 53 - 15, 20
Lukáš 22, 54 - 23, 25
Ján 18, 13 - 19, 16

ÚP:

Pán Ježiš Kristus nikdy nezhrešil.

Aplikácie:

N: Pretože On je bez hriechu, môže ťa zachrániť.
S: Ak veríš Pánovi Ježišovi, je ti pridelený Ježišov nevinný život.

Verš na zapamätanie:

1. Petra 3, 18: „Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za
nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“

Názorné pomôcky:
•
Flashcardy: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6
•
flanelové figúrky: 15, 22, 24, 25, 27, 28, 29
•
flanelové pozadie: vnútro domu
Doplnková aktivita:
•
diktafón, alebo magnetofón s nahrávaním, a/alebo:
•
rolka z toaletného papiera namaľovaná, alebo oblepená farebným papierom
•
fixky
•
papierové utierky
Sled udalostí:
Úvod:
Príbeh o Markovej nevine.
Sled udalostí: 1.Súd pred Sanhedrinom.
Falošní svedkovia.
ÚP
„Si to ty ten Syn Boží?“
ÚP
2. Prvýkrát pred Pilátom.
„On hovorí, že je Kráľ!
ÚPN“
„Poburuje ľud v Galilei.“
3. Ježiš je poslaný k Herodesovi.
4. Druhýkrát pred Pilátom.
„Potrestajte Ho a prepustite.“
Osloboď jedného väzňa – Barabáša.
ÚPN
Ježiša bičujú a dajú Mu na hlavu tŕňovú korunu. ÚPS
Pilát znova vypočúva Ježiša.
Pilát sa Ho znova pokúša oslobodiť.
„Tak to potom znamená, že nie si cisárov priateľ!“
Vyvrcholenie:
Pilát si umýva ruky.
Záver:
Pilát vydáva Ježiša Židom.
ÚPN

Učenie verša na zapamätanie:
Verš na zapamätanie:
1. Petra 3, 18: „Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za
nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“
Verš pre predškolákov: Zopakovanie Ján 3, 16
15

Úvod:
Už si mal niekedy problém, ktorého si sa nevedel zbaviť? (Krátko sa o tom porozprávajte.)
Hriech je problém, ktorého sa my sami nedokážeme zbaviť. Iba Pán Ježiš môže zobrať naše
hriechy. A to je presne to, čo urobil! Pozrime sa na náš verš na zapamätanie.
Prezentácia:
Ukážte Bibliu a vysvetlite, že verš je z Božieho Slova. Prečítajte verš z Biblie a popíšte, ako ste ho
našli. Nech deti prečítajú s vami verš z názornej pomôcky.
Vysvetlenie:
Kristus umrel raz za hriechy – Ježiš Kristus, dokonalý Boží Syn, trpel a zomrel na kríži, aby zaplatil
za hriech. Umožnil ti, aby si mohol mať všetky hriechy odpustené.
spravodlivý za nespravodlivých - Pán Ježiš je jediný spravodlivý, alebo bezhriešny človek, ktorý
kedy žil. Ty si nespravodlivý, pretože si hriešnik. Tvoje hriechy ťa oddeľujú od Boha, ale Pán
Ježiša dal svoj život za tvoj.
aby vás priviedol k Bohu – Pán Ježiš sa rozhodol trpieť a zomrieť, aby ti mohol odpustiť a aby si
mohol raz žiť s Bohom v nebi.
Aplikácia:
Nespasené: Kristus trpel a zomrel za naše hriechy, potom ožil, tak ti môže byť odpustené.
Potrebuješ Ho prijať ako svojho Spasiteľa, aby si mohol žiť s Bohom v nebi.
Spasené: Ak už si Božím dieťaťom, ďakuj Pánovi Ježišovi, že zomrel na tvojom mieste a potom
pros o pomoc Ho poslúchať. Ak zlyháš, pretože zhrešíš, vyznaj Mu svoj hriech.
Opakovanie:
„Prvé písmeno“
Nech si dieťa vyberie prvé písmeno akéhokoľvek slova vo verši. Potom deti povedia verš tak, že
stoja keď hovoria slovo, ktoré sa začína na dané písmeno a sadnú si pri iných slovách. Potom nech
ďalšie dieťa vyberie iné písmeno a deti tlieskajú, keď čítajú dané slová. Pokračujte opakovaním
verša použitím iných písmen a zapojenia detí. Pri veľmi šikovných deťoch môžete skúsiť nejaké
zapojenie pri niekoľkých prvých písmenách počas jedného opakovania.

LEKCIA
Úvod
Marek sa na sestru veľmi hneval. Vyliala atrament na koberec a zvalila to na neho.
„Marek ma sotil,“ povedala mame. Nebola to pravda, ale mama uverila svojej dcére. Mama si
myslela, že Marek zase niečo vyparatil, lebo často spôsoboval podobné problémy. Obvinila ho
preto. Zakázala mu ísť na plaváreň s kamarátmi. Bol potrestaný za niečo, čo neurobil.
„To nie je spravodlivé,“ vybuchol. Je to ťažké, keď sa k vám správajú „nefér“, však? Dnes si
povieme o najnespravodlivejšej veci, aká sa kedy stala. Začalo sa to zatknutím Pána Ježiša.
1. scéna: (Umiestnite najvyššieho kňaza a vodcov - 25, Ježiša – 24 a vojakov – 22, možné pozadie:
vnútro, flashcard: 3-1.)
Krutí vojaci zobrali Ježiša do paláca najvyššieho kňaza. Držali Ho tam ako väzňa a bili Ho.
Kňazi žiarlili na Pána Ježiša, nenávideli Ho. Rozhodli sa teda, že musí umrieť. Museli ale udať
nejaké dôvody. Museli dokázať, že spravil niečo zlé. Väčšina z nich Ho poznala, ale nemohli nájsť
nič, z čoho by ho mohli obviniť. Tak si dali priviesť niekoľkých mužov, ktorí mali krivo svedčiť
proti Nemu.
(Ježiša najprv zobrali do domu Annáša, bývalého najvyššieho kňaza, potom ku jeho zaťovi, ktorý
bol vtedy najvyšším kňazom.)
Veľmi skoro ráno, keď sa rozvidnievalo, začal súd. Pána Ježiša priviedli pred náboženských
vodcov. Stál tam sám, bez priateľa. (Tento súd bol nezákonný už od začiatku, lebo sa odohrával v
noci. Násilnícke správanie náboženských vodcov bolo tiež nezákonné a veľmi ponižujúce.)
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Nechali priviesť mužov, ktorí Ho mali usvedčiť, ale keď začali rozprávať, všetci vedeli, že klamú.
Prečo bolo také ťažké obviniť Ho? (Nech deti odpovedajú.)
(Flashcard 3-2)
Pretože bol nevinný, nikdy nezhrešil. Tí, ktorí boli s Ním, nikdy Ho nevideli urobiť niečo zlé.
Nikdy ani nepomyslel na niečo zlé. Vždy urobil presne to, čo chcel od Neho Boh Otec. Biblia
hovorí, že bol „bez hriechu“ (Židom 4, 15). On je jediná osoba bez hriechu. Preto mali kňazi taký
problém s Jeho odsúdením.
Nakoniec jeden svedok povedal: „Tento človek tvrdil: ´Vedel by som zničiť Boží chrám a za tri dni
ho postaviť.´ Biblia hovorí, že Pán Ježiš tým myslel svoje telo a nie na budovu chrámu. Chcel
povedať ľuďom, že za tri dni po svojej smrti vstane z mŕtvych.
Okamžite sa toho chytil veľkňaz: „Čo na to povieš?“
Pán Ježiš len ticho stál a nič nepovedal. Toto ešte viac nahnevalo veľkňaza. „Prikazujem Ti v mene
živého Boha, aby si nám povedal, či si ty ten Kristus, Boží Syn.“ Pán Ježiš odvetil: „Nezáleží na
tom, čo poviem, aj tak mi neuveríte, ale príde deň, keď uvidíte Syna človeka v sláve a moci.“
„Tak Ty si Boží Syn?“ On odvetil: „Hovoríš správne, som to ja.“
Bola to pravda, ale neverili Mu. Pán Ježiš je Boží Syn, preto Mu nikdy nemohli dokázať žiaden
hriech. Bol Bohom a človekom v jednej osobe. My to nikdy nepochopíme, ale pomôže nám to
vidieť, ako mohol žiť bez hriechu. Boží Syn by nikdy nemohol urobiť žiaden hriech.
„Boží Syn“ – to je presne to, čo chcel veľkňaz počuť, aby Ježiš povedal.
„Klame!“ zakričal a obrátil sa k ostatným. „Práve ste počuli, čo povedal. Čo si o tom myslíte?“
Oni odpovedali: „Je vinný a zasluhuje smrť.“
Židia Ho však nemohli odsúdiť na smrť. To mohol urobiť len rímsky vladár a toho museli
presvedčiť. Ježišovi neprajníci začali Ježiša biť a pľuvať na Neho. Vyviedli Ho von z paláca do
Pilátovho domu. Pilát bol rímskym guvernérom.
2. scéna: (Umiestnite kňaza – 27, vodcov – 15, Ježiša – 24, Piláta – 28 a vojakov – 22, pozadie:
vnútro, flashcard 3-4.)
Skoro ráno toho dňa videl Pilát zástup židovských kňazov a starších prichádzať k jeho
palácu. Viedli väzňa.
Vyšiel von a spýtal sa: „Prečo ku mne privádzate toho muža? Čo vykonal?“ Odpovedali: „Ak by
nebol vinný, nepriviedli by sme Ho k tebe. Zistili sme, že tento muž rozširuje nesprávne učenie.
Hovorí ľuďom, aby neplatili cisárovi a hovorí si, že je Kráľ.“
Židia vedeli, že Pilátovi nebude záležať na tom, či si hovorí, že je Božím Synom, ale ak sa
vyhlasuje za Kráľa, to mu bude prekážať. (Odstráňte kňaza, vodcov a vojakov, flashcard 3-5.)
Pilát vošiel do súdnej siene a zavolal si Ježiša samotného. „Si ty židovský Kráľ?“ spýtal sa Ho.
Ježiš mu odvetil: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ak by bolo, moji nasledovníci by bojovali
za moje oslobodenie.“ Pilát však nástojil: „Predsa si Kráľ?“
„Áno, som,“ povedal Ježiš. Pilát vyšiel von k veľkňazom a k ostatným, ktorí tam čakali: „Síce ste
priviedli tohto muža ku mne, ale ja Mu nemôžem nič dokázať. Nezaslúži si smrť.“
Na Pánovi Ježišovi nebolo žiadnej chyby. Tak veľmi sa líšil od žiarlivých kňazov a od krutého,
hrdého Piláta. Ako veľmi sa líšil od teba a odo mňa. My všetci sme vinní, lebo neposlúchame Boha.
Biblia hovorí: „... niet spravodlivého ani jedného.“ (Rímskym 3, 10) Berieš niekedy svojmu
mladšiemu bratovi hračky? To sa Bohu nepáči. Kričíš niekedy na mamu? To ťa robí vinným pred
Bohom. Všetci si zaslúžime, aby sme boli na večnosti poslaní na hrozné miesto, zvané peklo.
Nemôžeš povedať: „Ja si to nezaslúžim!“ Lebo Boh hovorí, že si to zaslúžiš. Jediný človek, ktorý si
nezaslúžil trest, bol Ježiš Kristus.
(Uveďte príklady hriechu, ktoré sú blízke vašim deťom.)
Židia boli však rozhodnutí. Hnevali sa na Piláta, keď počuli jeho vyhlásenie. „Ježiš navádza ľudí
k rebélii v celej Galiley aj všade navôkol,“ kričali. (Umiestnite vojakov, najvyššieho kňaza a
vodcov, flashcard 3-4.)
„Galilea“, pomyslel si Pilát. „Keď je z Galiley, pošlem Ho k Herodesovi, tamojšiemu vládcovi, on
Ho môže súdiť.“ Pilát sa chcel zbaviť všetkej zodpovednosti.
17

Herodes býval v Jeruzaleme a niesol zodpovednosť za všetky rozhodnutia. (Odstráňte všetky
figúrky.) Udalosti sa však nediali podľa Pilátových plánov. Herodes kládol Ježišovi všelijaké
otázky, ale On mu vôbec neodpovedal. Herodes nenašiel žiaden dôvod, aby bol Pán Ježiš
potrestaný, ale aj tak Ho nechal zbiť svojimi vojakmi. Potom Ho poslal späť k Pilátovi s tým, že
nieto dôvodu, prečo by mal Ježiš zomrieť. V Biblii čítame, že Herodes a Pilát sa v ten deň stali
priateľmi. Obidvaja spravili nesprávne rozhodnutie, a to ich zblížilo. (Ježišovo mlčanie pred svojimi
obviňovateľmi bolo predpovedané v Izaiášovi 53, 7.)
3. scéna: (Umiestnite Ježiša – 24, Piláta – 28, najvyššieho kňaza – 27, vodcov – 15, vojakov – 22,
pozadie: čistá tabuľa, flashcard 3-4.)
Pilát nevedel, čo má robiť. Bolo zrejmé, že tento muž si nezasluhuje smrť. Dokonca aj
Pilátova žena mu poslala správu, kde ho varovala, aby neodsudzoval tohto dobrého muža.
„Ale ak Ho ja neodsúdim, Židia ma udajú cisárovi,“ pomyslel si. „Čo len budem robiť?“ Vyšiel von
a povedal Židom: „Nenachádzam žiaden dôvod, aby som Ho odsúdil. Potrestám Ho a nechám Ho
odísť.“
Zástup však spustil veľký krik: „Preč s Ním, preč s Ním!“ Zrazu dostal Pilát nápad. Každý rok
v čase sviatku nekvasených chlebov bol prepustený jeden väzeň. Židia dostali na výber, ktorý väzeň
to má byť. Asi najhorší väzeň, na ktorého si Pilát vedel spomenúť, bol zločinec menom Barabáš,
ktorý bol odsúdený na smrť. Bol vrahom a narobil už medzi ľuďmi veľa zla.
„Koho chcete, aby som prepustil, Ježiša alebo Barabáša?“, opýtal sa Pilát. (Položte dav – 29,
flashcard 3-6)
Kňazi sa zamiešali medzi ľudí v dave. Zástup každou minútou narastal, ľudia sa schádzali, lebo
chceli vidieť, čo sa bude diať. Šepkali si a prikyvovali hlavou. Potom zástup začal volať: „Chceme
Barabáša. Osloboď Barabáša!“
Pilát neveril vlastným ušiam. „A čo mám potom urobiť s Ježišom, zvaným Mesiášom?“ opýtal sa.
Zástup mu odpovedal: „Ukrižuj Ho, ukrižuj Ho, zabi Ho!“
Bolo to nespravodlivé. Nevinný Ježiš mal zomrieť a Barabáš, ktorý si zasluhoval smrť, mal byť
voľný. V podstate je to obraz toho, čo sa stane každému, kto uverí Ježišovi, že ho zachránil od jeho
vín. Ježiš si určite nezaslúžil smrť. Nezaslúžil si ten strašný trest za hriech, ale Pán Ježiš ten trest
podstúpil. Ty a ja si zaslúžime trest. Keď však uveríš, že Ježiš Kristus zobral namiesto teba tvoj
hriech a uveríš Mu, že ťa tým zachránil, nebudeš potrestaný za svoje hriechy. Keby Pán Ježiš nebol
dokonalý, nemohol by umrieť za nás. (Pomôžte deťom vidieť, že Ježiš trpel a zomrel na ich mieste.
Nech je vaše vyučovanie osobné, používajte zámeno „ty“.)
Pán Ježiš sa nepokúšal utiecť ani vtedy, keď Ho išli bičovať.
(Odstráňte Piláta, najvyššieho kňaza, vodcov a zástup.)
Prečo? Lebo vedel, že tak sa to má stať, že čoskoro zomrie na kríži za naše hriechy.
Potom priniesli korunu upletenú z ostrých tŕňov a silno Mu ju nasadili na hlavu. Priniesli aj
purpurový plášť a obliekli Mu ho. Do ruky Mu strčili palicu, akoby žezlo. (Ak je možné, prineste
vetvičku tŕnia pre deti, aby sa mohli dotknúť tŕňov, odstráňte všetky figúrky.)
Vysmievajúc sa Mu, kľakli si pred Neho a hovorili: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli na
Neho a bili Ho. Ale „... neotvoril ústa“ (Izaiáš 53, 7). Ani vtedy sa nebránil. Nezhrešil, ale poslúchal
svojho nebeského Otca.
Chlapci a dievčatá, viete, že keď ste prijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, prijali ste zároveň aj
Jeho dokonalý život? Je to, akoby si Mu dal svoje hriechy, On ich zobral preč a dal ti na výmenu za
ne svoju „dokonalosť“. Vďaka Ježišovi, Pán Boh ťa berie ako bezhriešneho. Samozrejme, že nie si
dokonalý, ale Boh ťa vidí ako dokonalého cez Ježiša Krista. Mali by sme dennodenne ďakovať
Pánu Ježišovi, že nezhrešil, aj keď sa Mu posmievali.
Pilát sa tým ale nezbavil svojho problému. Nemal dostatok odvahy Ježiša prepustiť. Ešte raz sa
s Ním porozprával. Pán Ježiš mu povedal, že on, Pilát, Ho môže odsúdiť na smrť ukrižovaním, len
ak je to Boží plán.
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4. scéna: (Položte najvyššieho kňaza – 27, vodcov – 15, Piláta – 28, Ježiša – 24 a vojakov – 22.
pozadie také isté ako pri 2. scéne.)
Pilát vyšiel s Pánom Ježišom pred zástup posledný krát.
„Dám Ho zbičovať a prepustím Ho,“ povedal ľuďom. Oni však protestovali: „Ak Ho prepustíš, nie
si cisárov priateľ.“
To Piláta vyľakalo. Nechcel si to pohoršiť u cisára, ale taktiež nechcel zobrať na seba zodpovednosť
za Ježišovu smrť. Zobral nádobu s vodou a umyl si pred zástupom ruky, ako by si z nich zmýval
vinu. (Prineste si lavór s vodou a ukážte, ako sa Pilát snažil umyť si ruky od viny.)
Slávnostne prehlásil: „Nemám nič spoločné s Jeho smrťou, vy ste na vine!“ Zástup zakričal:
„Súhlasíme!“
Ty a ja musíme vyznať: „Je to aj moja vina“. Aj kvôli našim hriechom Ježiš Kristus, dokonalý Boží
Syn, podstúpil všetko utrpenie a smrť. Urobil to, aby sa stal naším Spasiteľom. Ďakuješ Mu, že bol
bezhriešny? Ináč by nepriniesol spasenie. On však trpel a zomrel „... spravodlivý za
nespravodlivých, aby vás priviedol bližšie k Bohu...“ (1Petra 3, 18) Ak si Ho ešte neprijal,
porozmýšľaj o treste, ktorý si zasluhuješ za svoje hriechy. Rozmýšľaj o Ježišovi Kristovi, ktorý
zobral tento trest a zomrel za teba. Uveríš Mu teraz? Vyznaj Mu, že ti je ľúto všetkých zlých vecí
vo svojom živote. Poďakuj Mu, že podstúpil trest za teba. Popros Ho, aby ťa zachránil.
Hra na zopakovanie
Vinný, alebo nevinný
Na deväť kartičiek napíšte „nevinný“, na tri napíšte „vinný“. Dajte si všetky kartičky do obálky.
Rozdeľte deti na dva tímy a pýtajte sa otázky striedavo oba tímy. Keď dieťa správne zodpovie na
otázku, vyberie si kartičku. Každý „nevinný“ získava 500 bodov pre svoj tím. Keď si vyberie
„vinný“, nezískava žiadne body.
Pre ďalšiu otázku vráťte všetky kartičky do obálky. Tím, ktorý získa najviac bodov po všetkých
zodpovedaných otázkach vyhráva.
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 3. LEKCIE
Prečo si židovskí vodcovia priali Ježišovu smrť? (Lebo tvrdil, že je Božím Synom.)
1. Pred koho priviedli Ježiša po druhýkrát? (Pred Piláta.)
2. Prečo chcel Pilát oslobodiť Pána Ježiša? (Nenašiel na Ňom nič zlé.)
3. Prečo je pre nás veľmi dôležité, že Ježiš nikdy nezhrešil? (Len nevinný človek môže byť
Spasiteľom.)
4. Ku komu poslal Pilát Pána Ježiša? (K Herodesovi.)
5. Aký výber dal Pilát ľudom? (Prepustiť Ježiša alebo Barabáša.)
6. Koho si Židia vybrali? (Barabáša.)
7. Ako sa vysmievali vojaci Pánu Ježišovi? (Dali Mu korunu z tŕnia, plášť a žezlo.)
8. Ako ukázal Pilát, že sa zrieka zodpovednosti za Ježišovu smrť? (Umyl si ruky.)
9. Kto dal Pilátovi moc ukrižovať Ježiša? (Pán Boh.)
10. Od čoho si očistený, keď uveríš v Pána Ježiša? (Od všetkých svojich hriechov.)
11. Čo získavaš, keď uveríš Pánu Ježišovi? (Ježišov nevinný život.)
Hra na zopakovanie pre predškolákov
Kot-ko-dák
Pri každej otázke nech sa deti postavia a zakikiríkajú „kot-ko-dák“ ako kohút, ak je odpoveď „nie“.
Ak je odpoveď „áno“, nerobia nič. Ak majú chuť a máte dostatok čau, pokračujte s ďalšími
otázkami áno-nie.
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Otázky na zopakovanie pre predškolákov
1. Čí Syn je Pán Ježiš? (Boží Syn)
2. Zhrešil niekedy Ježiš? (Nie.)
3. Ako sa volal ten zlý muž, ktorého chceli, aby Pilát oslobodil? (Barabáš)
4. Prečo bol Ježiš ochotný trpieť a zomrieť za naše hriechy? (Aby sa stal naším Spasiteľom.)

Doplnková aktivita
Interview
Môžete sa pýtať niekoľkých starších detí: „Videl si súd Pána Ježiša. Prečo si myslíš, že bol
nespravodlivý?“
Ak použijete diktafón, bude to reálnejšie.
Vyznávanie hriechov
Rolku z papierových utierok natrite farbou, alebo oblepte farebným paierom. Použite fixky na
napísanie konkrétnych hriechov na niekoľko papierových utierok (napr. Bitka, krádež, klamstvo,
nadávanie.)
Ako kresťania sa môžeme kedykoľvek rozprávať s Bohom. Vždy je pripravený nás počuť a
odpovedať na naše modlitby.
Zavolajte: „Drahý Bože, milujem ťa!“ cez prázdnu rolku na ukážku jasného zvuku.
Keď poslúchame Boha a nehrešíme, je to, ako keby sme hovorili cez túto prázdnu rolku. Pán Boh
nás počuje a odpovedá na naše modlitby. Ale čo sa stane, keď dovolíme hriechu, aby zostal v
našom živote?
Hovorte o hriechoch napísaných na papierové utierky keď ich vsúvate do rolky. Keď sú všetky v
rolke, zavolajte cez ňu: „Drahý Bože, prosím, pomôže mi dnes!“
Tak ako papierové obrúsky zapchali rolku a zabránili, aby sa cez ňu šíril zvuk, hriech zapcháva tvoj
život, takže Boh nemôže odpovedať na tvoje modlitby. Pán Boh chcel, aby si nehrešil a môžeš tak
robiť skrze moc Ducha Svätého. Ale keď zlyháš, čo by si mal robiť?
Nech deti odpovedajú a potom čítajte 1. Jánov 1, 9.
Potrebuješ ich vyznať Bohu. Keď tak urobíš, Pán Boh sľubuje, že ti odpustí.
Odstráňte papier a zavolajte cez rolku „Drahý Bože, ďakujem, že mi odpúšťaš!“
Premýšľaj teraz, či nepotrebuješ niečo vyznať Bohu.
Dajte čas na tichú modlitbu.
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4. LEKCIA

Ukrižovanie
Písmo:

Matúš 27, 31 - 66
Marek 15, 20 - 47
Lukáš 23, 26 - 56
Ján 19, 16 – 42

ÚP:

Pán Ježiš zomrel ako zástupca hriešnikov.

Aplikácie:

N: Dôveruj Pánu Ježišovi ako svojmu zástupcovi!
S: Miluj Ho stále viac a často Mu ďakuj.

Verš na zapamätanie:

Opakujte s deťmi verš 1. Petra 3, 18.

Názorné pomôcky:
•
flashcardy: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6
•
flanelové figúrky: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
•
možné pozadie k flanelu: vonkajšia scéna s kopcami, záhradná scéna a čistá tabuľa
•
obrázok závesu
Osnova deja:
Úvod:
„Marek, toľko krát som ti povedal, aby si nesácal do ľudí na schodoch."
Sled udalostí: Židovskí vodcovia sú veľmi spokojní.
Ježiš kráča na Golgotu a nesie svoj kríž.
Šimon Mu nesie kríž.
Vojaci pribijú Ježiša na kríž.
Ježiš sa modlí: „Otče, odpusti im“.
ÚPN
Ukrižujú aj zločincov.
Jeden Ježiša odmieta.
Druhý ľutuje.
ÚPN, ÚPS
Na poludnie bola tma.
Ježiš je oddelený od svojho Otca.
ÚP
Vyvrcholenie:
„Je dokonané,“ povedal rímsky
stotník. „On je Boží Syn.“
V chráme sa roztrhne opona.
ÚPN
Záver:
Jozef pochováva Ježiša.
ÚPN

SCÉNKA
Prv než začnete učiť lekciu, nacvičte si so staršími deťmi scénku, ktorá vysvetlí zmysel slova
„náhradník“ alebo „zástupca“.
Učiteľ: Marek, už toľkokrát som ti povedal, aby si nesácal do ľudí na schodoch. Minule som ťa
videl, ako si strčil do Katky. Musím ťa preto potrestať.
Marek: Sľubujem, že to už viac neurobím.
Učiteľ: To som už počul. Za trest poupratuješ v piatok poobede skriňu s hračkami.
Marek: Ale pán učiteľ, v piatok máme tréning, musím tam byť.
Učiteľ: Mal si na to myslieť predtým, než si sotil Katku.
Marek: Len tentokrát, sľubujem.
Učiteľ: Nie, zaslúžiš si trest; zostaneš tu v piatok.
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Jurko: Pán učiteľ, ak by ste mi dovolili, ja by som poupratoval za Marka, jeho na tom tréningu
naozaj potrebujú.
Učiteľ: Takže ty by si chcel byť náhradníkom za Marka?
Jurko: Urobím to, ak mi dovolíte.
Učiteľ: (Rozmýšľa.) Mám mu to dovoliť?
(Hlasnejšie.) Tak dobre, Jurko. Ak chceš byť potrestaný namiesto Marka, môžeš ísť a
upratať.
Marek môže ísť na tréning.
Marek: Na tréningoch stalo sa mi už všeličo, ale ešte nikdy sa mi nestalo, aby niekto zobral za mňa
môj trest ako teraz. Ďakujem za pomoc!
Možno sa vám ešte nikdy nestalo, aby bol niekto iný potrestaný namiesto vás. Nestáva sa to
často. Stalo sa to však vtedy, keď bol potrestaný Ježiš. (Pokračujte 1. scénou.)
(Ak máte čas, krátko si s deťmi zopakujte udalosti z poslednej lekcie.)
Židovskí vodcovia boli veľmi spokojní. Konečne bude Ježiš ukrižovaný, Pilát im to povolil.
1. scéna: (Umiestnite zástup – 29, vojakov – 31, pozadie: hornatá krajina, flashcard 4-1.)
Krutí vojaci, vodcovia a zástup odvádzali Ježiša, aby Ho zabili. Mal byť ukrižovaný a ešte si
aj musel niesť svoj kríž. Drevený kríž bol veľmi ťažký a Pán Ježiš bol po všetkom tom utrpení
úplne vyčerpaný. Po chvíli chôdze sa potkol a spadol. (Pravdepodobne to bolo vodorovné drevo z
kríža, ktoré si Ježiš niesol. V tom čase táto časť kríža sa volala „kríž“. Zvislá časť kríža bola
všeobecne stále postavená na mieste ukrižovania a bola používaná na ukrižovania. Vodorovná časť
kríža vážila asi 45 kg. Možno si budete chcieť priniesť kus surového dreva, aby si ho deti skúsili
chytiť do rúk.)
Práve vtedy išiel okolo silný muž, ktorý bol na ceste do Jeruzalema: „Tam je muž, ktorý by mohol
niesť Jeho kríž,“ zakričal niekto.
Tak vojaci prinútili toho muža, zvaného Šimon, aby niesol Ježišov kríž po zbytok cesty. Šimon
pochádzal z Kyreneje v Severnej Afrike. (Odstráňte všetky postavy.)
2. scéna
Zástup sa presúval na kopec za Jeruzalemom. Kopec sa volal Golgota (Kalvária). Väčšina z
Ježišových priateľov pravdepodobne ešte ani netušila, čo sa deje, lebo nebolo ešte deväť hodín
ráno. Správy sa však rýchlo šírili: „Rýchlo, ponáhľajte sa! Ježiša vzali na Golgotu a má byť
ukrižovaný.“ Niektorí z Jeho priateľov boli už medzi ľuďmi v zástupe a boli veľmi smutní. Verili,
že je Božím Synom, ale teraz mal zomrieť. Urobil už toľko zázrakov a pritom sa zdalo, že seba
nevie pred svojimi nepriateľmi zachrániť. Mohol však zavolať na pomoc tisícky anjelov! Namiesto
toho trpel a zomrel. Nikto Ho do nenútil. Zomrel za všetkých hriešnikov. Preto kráčal ďalej na
Golgotu. (Golgota, za mestom, bol kopec v tvare lebky. Kopec bol pravdepodobne používaný
Rimanmi ako názorná ukážka trestu kriminálnikov.)
Nakoniec tam prišli. Vojaci kopali jamu pre kríž. Jeho priatelia sa len smutne prizerali. Boli úplne
zničení; niektoré ženy nahlas plakali.
Vojaci zobrali Ježiša, vystreli Ho na kríž a obrovskými klincami Mu pribili dlane a nohy na drevo
kríža. Zvyčajne, keď vykonávali túto činnosť, ukrižovaní plakali a kričali od bolesti. Ako boli len
prekvapení, keď sa tento väzeň namiesto toho začal modliť: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
činia.“ (Z Lukáš 23, 34).
Nad Jeho hlavu pribili tabuľku, na ktorú Pilát napísal: „Ježiš Nazaretský, Kráľ Židov.“
(Umiestnite Ježiša – 32, flashcard 4-2.)
Potom kríž zdvihli a osadili ho do pripravenej jamy. Prázdne miesta zasypali hlinou a kameňmi.
Ako Pán Ježiš veľmi trpel, a pritom si to nezaslúžil. My sme tí, ktorí by mali trpieť, lebo sme už
toľkokrát neposlúchli Boha. Nestane sa ti niekedy, že prisaháš na Boha? On nám však prikázal, aby
sme tak nerobili.(2. Mojžišova 20, 7.) Povieš vždy pravdu, kde si bol, alebo čo si pozeral v televízii,
alebo či máš už hotovú domácu úlohu? Biblia nám vraví, že Pán Boh nenávidí klamstvá (Príslovia
22

6, 16 - 19). Niekedy možno závidíš svojmu bratovi, keď dostane na narodeniny pekný darček a ty
máš narodeniny až o pol roka. (2. Mojžišova 20, 17.)Všetky tieto veci sa Pánu Bohu nepáčia. On je
tak dobrý a spravodlivý, že musí potrestať každý hriech. Trest za hriech je smrť. To znamená viac
než trpieť a byť pochovaný. To znamená byť navždy oddelený od Boha. Ja aj ty si zaslúžime tento
trest, len Pán Ježiš nie. On však napriek tomu, že nevykonal žiadne zlo a hriech, dobrovoľne trpel
za nás na kríži. (Použite príklady hriechu, ktoré sú vhodné veku detí vo vašej skupine.)
3. scéna: (Umiestnite zločincov – 33, 34 flashcard 4-3.)
S Ježišom boli ukrižovaní ešte ďalší dvaja muži. Zaslúžili si trest, lebo kradli. Aj oni strašne
trpeli a mali bolesti. Počuli, ako ľudia zo zástupu kričali na Ježiša: „Ak si Ty Kristus, zídi z kríža a
uveríme Ti!“
Obaja zločinci sa Mu začali tiež vysmievať: „Ha, ha! Zachránil iných, ale seba zachrániť nevie!“
(Matúš 27, 40-44 a Marek 15, 32 hovoria, že obaja zločinci sa vysmievali Ježišovi. Iba Lukášovo
evanjelium hovorí ako bol jeden obrátený – Lukáš 23, 39-43.)
Jeden z nich Mu drzo povedal: „Ak si Ty Kristus, zachráň seba a nás!“
Ten druhý ho však zahriakol: „Ako môžeš byť taký, keď za chvíľu aj tak zomrieš! My dvaja si
zaslúžime zomrieť, ale tento muž neurobil nič zlé.“ Potom sa obrátil k Ježišovi a poprosil Ho:
„Pane, pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
Napriek tomu, že Pán Ježiš veľmi trpel, miloval tohto zločinca a vypočul ho. „Ešte dnes budeš so
mnou v raji,“ povedal mu.
Ako však môže človek, ako bol ten zlodej, byť s Pánom Bohom a Pánom Ježišom? Pán Boh nikdy
nepovie: „Nevadí, že si spravil niečo zlé.“ Nie, On musí potrestať každý hriech. Ako potom mohol
ten zlodej ísť do raja v ten večer? Na to je len jedna odpoveď. Ježiš, dokonalý Boží Syn, bol
potrestaný aj za hriechy tohto zlodeja. Trpel namiesto neho. Bol jeho náhradníkom. Je náhradníkom
hriešnikov, ako sme my, ty a ja. Ak Mu dnes uveríš, môžeš si byť istý, že vzal na seba Boží trest za
všetky tvoj hriech.
Veriaci chlapci a dievčatá, On vtedy zomrel namiesto vás. Stal sa náhradou za teba, vytrpel Boží
trest za všetky tvoje hriechy. Budeš niekedy potrestaný? Nie! Pán Ježiš bol potrestaný miesto teba.
Keď na to teraz myslíš, nemáš Ho ešte radšej? „My Ho milujeme, lebo On prvý miloval nás.“ (1.
Jánov 4, 19) Povedz Mu, že Ho máš rád; poďakuj Mu, že zomrel za teba. Neďakuj Mu však len
teraz, ale aj inokedy. Je úžasné, že môžeš povedať: „On zomrel za mňa!“ Aké úžasné bolo aj pre
toho zlodeja, že mu bolo odpustené skôr, ako zomrel.
(Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: Miluj ho viac a často Mu ďakuj.)
4. scéna: (Nahraďte vojakov – 31 postavou 36, flashcard 4-4.)
Čas plynul veľmi pomaly pre Toho, ktorý trpel. Vojaci si rozdelili jeho šaty a hádzali o ne
los. (Hádzanie „losu“ je podobné ako hádzanie kockou.) Ale to najhoršie malo ešte len prísť. Boh
nechcel dovoliť, aby sa zástup prizeral, ako zomiera Jeho Syn. Uprostred dňa o dvanástej na obed
Boh zatiahol oblohu a bola tma. Nebolo len pološero ako pred búrkou, ale bola ozajstná tma.
(Umiestnite tmavý flanel na celú tabuľu.)
Tma trvala tri hodiny, keď Boží Syn niesol naše hriechy na svojom tele na kríži. V tej tme bol
celkom sám. Jeho Otec Ho opustil, pretože niesol naše hriechy. Biblia hovorí, že On sa stal za nás
hriechom (2. Korintským 5, 21). Boh nemôže hľadieť na hriech.
Celé tie tri hodiny Pán Ježiš znášal Boží hnev a spravodlivosť za hriech. Nikdy nepochopíme, ako
veľmi trpel. Bolo to tak zlé, že v tme vykríkol: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!“
Nebolo žiadnej inej možnosti, ako nás mohol zachrániť. Boh musel potrestať naše hriechy. Ak by
sme žili bez odpustenia a vzali náš vlastný trest, boli by sme odlúčení od Boha na veky. Keďže však
Ježiš bol dokonalým človekom a tiež Bohom, mohol zobrať na seba trest za všetkých ľudí. Boh
miloval hriešnikov tak veľmi, že dal svojho vlastného Syna ako náhradu za naše utrpenie. Pán Ježiš
nás tiež tak veľmi miloval, že ochotne stal sa naším náhradníkom. Zomrel „spravodlivý za
nespravodlivých“(1. Petrov 3, 18).

23

Jeho utrpenie takmer končilo. Poznajúc Boží rozsudok, zvolal: „Je dokonané!“ (Slovo „dokonané“,
ktoré použil Ježiš je v gréčtine „teletestai“. Na papierových daňových účtenkách bolo v tých časoch
napísané slovo „teletestai“, čo znamená „úplne zaplatené.“ Ježišova výkupná práca bola
dokončená – cena za hriech bola zaplatená v plnosti.)
Splnilo sa všetko, čo sa malo stať, aby naše hriechy boli zobraté. Urobil to dokonale. Nakoniec ešte
prehovoril k Bohu: „Otče, do Tvojich rúk kladiem svojho ducha. Potom Pán Ježiš, jediný Boží Syn,
zomrel. (Odstráňte čierny flanel.)
Keď to videl stotník, čo Ho ukrižoval, povedal: „Tento človek bol skutočne Boží Syn.“
Ján, Mária, matka Ježišova a niektoré iné ženy sa pozerali, čo sa dialo. (Umiestnite ženy – 35,
flashcard 4-5.)
V meste, v chráme sa stala zvláštna vec. Pred svätyňou svätých, kam len raz za rok prichádzal
najvyšší kňaz s krvou zvierat obetovať za hriechy ľudí, visela hrubá opona. Táto opona sa zrazu
roztrhla od vrchu až nadol. (Ak máte nakreslenú oponu, môžete ju roztrhnúť od hora nadol.) (Ježiš
slávnostne odovzdal Svojho ducha, keď dobrovoľne položil Svoj život – viď Ján 10, 15-18. Krv a
voda tiekli z rany v Jeho boku potvrdzujúc, že bol skutočne mŕtvy.)
Bolo to znamenie, že cez Pána Ježiša už môžu všetci prísť k Bohu. Netreba už viac obetovať. Ježiš
Kristus sa stal zástupcom za nás všetkých. To však ešte neznamená, že všetci sú zachránení. Musíš
uveriť, že Pán Ježiš zomrel za teba. Možno chceš uveriť, ale nevieš ako. Príď za mnou po stretnutí,
veľmi rád sa s tebou porozprávam, keď ostatní odídu. (Naznačte miesto.)
5. scéna: (Možnosť pozadia: záhradná scéna.)
Jeden z vedúcich Židov, muž menom Jozef, si vypýtal od Piláta Ježišovo telo. Vojaci najprv
skontrolovali, či je Ježiš naozaj mŕtvy, až potom ho mohli Jozef s Nikodémom zobrať. Zavinuli ho
do plachiet, natreli ho vonnými olejmi a uložili do úplne nového hrobu. Bola to veľká, vytesaná
jaskyňa v skale. Hrob zatvorili potom obrovským kameňom. (Položte hrob – 37 a kameň – 38 pred
otvorený hrob, flashcard 4-6.)
Židovskí vodcovia boli presvedčení. že toto je Ježišov koniec, ale aj tak chceli urobiť určité
bezpečnostné opatrenia. „Vyhlasoval, že na tretí deň vstane z mŕtvych,“ povedali Pilátovi. „Chceme
dať stráž pred Ježišov hrob aspoň na tri dni, aby sme si boli istí, že Ježišovo telo nikto neukradne.“
(Umiestnite vojakov – 31.)
Ježiš bol mŕtvy. Len si pomyslite, ako musel trpieť za naše hriechy. Nestačí však len povedať:
„Naozaj, je to strašné.“ Musíš myslieť na svoj hriech. Budeš aj naďalej robiť zlé veci, ako by Pán
Ježiš ani nebol zomrel? Hriech je veľmi zlý v Božích očiach. Neodvrátiš sa od hriechu? Neuveríš,
že Pán Ježiš zomrel na tvojom mieste, vezmúc tvoj trest? Nechceš Ho prijať teraz ako svojho
náhradníka (zástupcu)? Urob tak. Môžeš k Ježišovi prehovoriť už dnes, pretože On nezostal mŕtvy.
Nemusíš hovoriť nahlas, stačí potichu: „Drahý Pane Ježišu, veľmi Ti ďakujem za to, že si za mňa
tak veľmi trpel a zomrel za môj hriech. Prosím, odpusť mi. Odteraz Ťa chcem milovať a žiť pre
Teba“.
Hra na zopakovanie
Kruhová hra
Vystrihnite štyri papierové kruhy zo šiestich rôznych farieb. Napíšte rôzne hodnoty na jeden kruh
každej farby a pripnite ich z vonkajšej strany k veľkej obálke. Prázdne kruhy dajte dovnútra obálky.
Rozdeľte triedu na dva tímy a pýtajte sa otázky, striedavo každého tímu.
Keď dieťa správne zodpovie na otázku, môže si vybrať jeden kruh z obálky a získať počet bodov
svojmu tímu.
Nech dieťa drží kruh do konca hry.
Ak neskôr v hre niekto z jeho tímu vyberie kruh tej istej farby, získava dvojnásobok počtu bodov
pre svoj tím.
Ak vyberie tretí kruh tej istej farby, získava trojnásobok bodov pre svoj tím.
Tím, otrý bude mať na konci hry najväčší počet bodov vyhráva.
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OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 4. LEKCIE
1. Čo znamená náhradník? (Niekto, kto je namiesto iného.)
2. Ako sa volal kopec, na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš? (Golgota.)
3. Čo urobil Ježiš, keď Ho vojaci pribili na kríž? (Modlil sa: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
činia.“)
4. Čo bolo napísané na tabuľke na kríži? (Ježiš Nazaretský, Kráľ Židov.)
5. Prečo Ježiš trpel a zomrel, keď mohol uniknúť? (Miloval hriešnikov a chcel zobrať na seba ich
trest.)
6. Čo povedal Ježiš zlodejovi, ktorý Ho poprosil, „Pane spomeň si na mňa?“ („Dnes budeš so
mnou v Raji.“)
7. Ako je možné, že ten zlodej išiel s Ježišom do raja? (Ježiš zobral na seba aj jeho hriech a trest.)
8. Čo sa stalo o dvanástej na obed? (Nastala tma.)
9. Ktoré utrpenie bolo pre Pána Ježiša najťažšie? (Odlúčenie od Boha a trest od vlastného Otca.)
10. Aká zvláštna vec sa stala v chráme? (Roztrhla sa opona v svätyni svätých.)
11. Kto si vypýtal od Piláta Ježišovo telo? (Jozef.)
12. Dokončite Biblický verš: „Kristus zomrel raz za hriechy...“ („... spravodlivý za
nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“ 1. Petra 3, 18)
Hra pre predškolákov
Kruhová hra
Vystrihnite kruhy ako v pokynoch v predchádzajúcej hre, ale nepíšte počet bodov.
Ak chcete, použite farby: zlatá, čierna, červená a biela z Knihy bez slov a zopakujte pri hre čo
každá farba znamená (Ak nepoznáte Knihu bez slov, opýtajte sa svojho miestneho pracovníka
Detskej misie, alebo v Národnom úrade v Bratislave.)
Keď dieťa zodpovie na otázku, môže si vybrať kruh, potom ukázať na rovnaký kruh na obálke.
Dieťa drží kruh do konca hry.
Pokračujte v kladení otázok z lekcií 1-4, pokiaľ nevyberú všetky kruhy.
Otázky na zopakovanie pre predškolákov
1. Čo niesol Pán Ježiš, keď išiel, aby bol ukrižovaný? (Kríž)
2. Čo niesol Pán Ježiš, čo patrilo nám? (Naše hriechy.)
3. Prečo Pán Ježiš zomrel na kríži? (Aby nám mohol odpustiť hriechy.)
4. Ako môžeš mať odpustené hriechy? (Keď uverím v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
Doplnková aktivita
Čas chvály
Veďte deti v krátkom čase chvály Ježišovi. Spievajte piesne chvály, ktoré majú deti radi. Povzbuďte
ich, aby povedali krátke svedectvo vďaky Ježišovi.
Potom majte chvíľu modlitieb a povzbuďte deti, aby sa modlili vetu „ďakujem Ti za...“ veci, ktoré
pre nich Pán Ježiš urobil.
Zapojte sa i vy a tiež iní pomocníci.
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5. LEKCIA

Zmŕtvychvstanie
Písmo:

Matúš 28, 1 - 15
Marek 16, 1- 14
Lukáš 23, 56 – 24; 12, 36 - 48
Ján 20, 1 – 21

ÚP:

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije na veky.

Aplikácie:

N: Ak Mu dôveruješ, môžeš si byť istý, že za tvoje hriechy už niekto zaplatil.
S: Môžeš Ho poznávať stále viac a viac a tešiť sa na spoločný život s Ním.

Verš na zapamätanie: Zjavenie 1, 18: „... bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov...“
Názorné pomôcky:
•
Flashcardy: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5-, 5-6
•
Flanelové figúrky: 2, 4, 5, 6, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51.
•
Pozadie k flanelu: záhradná scéna a vnútorná scéna (ak je možné so zatvorenými dverami).
•
Napíšte si list (ktorý je v tejto lekcii) a vložte do obálky.
Doplnková aktivita:
Detský traktát pre každé dieťa
Osnova lekcie
Úvod:
List od Martina.
Sled udalostí: Vojaci strážia hrob.
Zemetrasenie, anjel odvalí kameň.
Vojaci utekajú, aby vypovedali.
Dohodnú sa, že budú klamať.
Prichádzajú ženy s olejmi.
Uvidia prázdny hrob.
Peter a Ján prichádzajú k hrobu.
Vyvrcholenie:
ÚPS
Záver:
Správa sa rozšíri.

ÚP

ÚPN
ÚPS
Mária Magdaléna stretne Pána.
ÚPN

LEKCIA
Milá Janka a Richard!
Veľmi mi chýba, že už nebývate vedľa nás. Škola sa opäť začala. Niekedy je tam celkom
fajn, hlavne keď ideme do telocvične. Jedného dňa nám pán učiteľ Brodský rozprával o Veľkej
noci, o tom, aký je to pekný sviatok, ale že on neverí, že Ježiš vstal z mŕtvych. Že vraj si to všetko
učeníci vymysleli. Mám rád pána Brodského, ale nemôžem zabudnúť na jeho slová. Ak by Pán
Ježiš nežil, potom by vôbec nemalo význam byť kresťanom, však? Čo si o tom myslíte?
Minulú sobotu som bol v železničnom múzeu. Bolo to fantastické.
Už nemám nič nové. Ozvite sa!
Martin
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(Pred stretnutím si skopírujte list a dajte ho do obálky.)
Poďme sa spolu naučiť zopár vecí, ktoré by pomohli Martinovi.
1. scéna: (Umiestnite zatvorený hrob 37, 38, vojakov 31, flashcard 4-6)
„Toto je najľahšia povinnosť, akú sme mohli dostať!“ možno si mysleli vojaci. „Vôbec nie
je ťažké strážiť hrob!“ Mali za úlohu strážiť, aby Ježišovi nasledovníci neukradli Ježišovo telo, lebo
potom by mohli prehlasovať, že vstal z mŕtvych. Okolie bolo však pokojné, nikto sa o nič nesnažil
až do nasledujúceho nedeľného rána.
2. scéna: (Možné pozadie: záhradná scéna.)
Zrazu sa strhlo veľké zemetrasenie a zjavil sa anjel. Žiaril a jeho šaty boli biele ako sneh.
Prišiel k hrobu a odvalil náhrobný kameň. (Otvorte hrob. Umiestnite anjela – 39 na kameň – 38,
flashcard 5-1.)
Vystrašení vojaci sa zľakli, triasli sa od strachu a padli na zem. (Odstráňte vojakov - 31.)
Keď sa prebrali, ako bolo možné, hneď zutekali. Niektorí utekali oznámiť židovským vodcom, že
prišiel anjel a odvalil kameň.
Prečo to anjel urobil? Urobil to snáď, aby pomohol Ježišovi ujsť? Nie! Anjel odvalil kameň, aby
ukázal, že hrob je už prázdny. Telo Pána Ježiša tam už nebolo. Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Ľudia
mohli prísť až k hrobu a presvedčiť sa na vlastné oči, že Ježiš je nažive. Mal to isté telo aj s jazvami
po klincoch na dlaniach a nohách. Len niečo bolo iné ako predtým. Teraz mohol Ježiš vyjsť z hrobu
aj bez toho, aby niekto odvalil kameň. Mal dokonalé telo, ktoré si zobral aj do neba. Stalo sa presne
tak, ako predpovedal – na tretí deň vstal z mŕtvych. Hrob bol prázdny a kameň bol odvalený.
3. scéna: (Umiestnite vojakov - 31 a vodcov – 1.)
Vojaci vypovedali o všetkom, čo sa stalo. Židovskí vodcovia ich však varovali: „Nehovorte
o tom nikomu!“ Ponúkli im peniaze za „udržanie tajomstva“. „Povedzte, že ste zaspali a učeníci
prišli a ukradli Ježišovo telo!“
Za normálnych okolností by si vojaci nemohli dovoliť povedať takú hlúposť, ale za peniaze, ktoré
im ponúkali, rozšírili túto správu a ľudia im uverili. (Odstráňte všetky figúrky.)
Keď Pán Ježiš bol pochovaný, z Jeho priateľov niekoľko žien chcelo Ho tiež potrieť vonnými
olejmi, ako urobil Nikodém. Bolo však neskoro večer. Videli, ako hrob zavalili kameňom, preto
odišli domov. Keďže na druhý deň sa začínal Sabat (zvláštny židovský sviatok, kedy Židia
oddychujú a oslavujú) nemohli ísť k hrobu. V sobotu večer, keď sa Sabat skončil, ženy si začali
pripravovať veci, ktoré si chceli zobrať k hrobu Pána Ježiša.
(Voňavé veci a oleje sa obyčajne dávali pred pohrebom, ale ženy tak neurobili kvôli Sabatu.)
4. scéna: (Umiestnite Máriu Magdalénu – 40 a iné ženy – 41, flashcard 5-2)
V nedeľu ráno, keď sa vybrali na cestu, bola ešte tma a šero. Zdalo sa, že Mária Magdaléna ich
vedie. Bola tam aj Mária Jakubova, Salome a ešte možno zopár iných. Boli veľmi smutné.
„Ako by sme sa mohli dostať k telu?“ opýtal sa niekto. „Kto nám pomôže odvaliť kameň od
hrobu?“ To bol veľký problém, ale aj tak pokračovali v ceste. Asi nevedeli o vojakoch, ktorí strážili
hrob.
Keď sa priblížili na dohľad, zbadali, že hrob je otvorený! Mária Magdaléna sa utekala pozrieť dnu.
(Mária Magdaléna sa stala odovzdanou nasledovníčkou Ježiša odkedy ju oslobodil od démonov,
Luk 8, 2.)
(Umiestnite hrob – 37 a kameň – 38 blízko otvoreného hrobu.)
On tam nie je! Jeho telo je preč! Utekala preč. Nečakala, aby sa o tom porozprávala s ostatnými
ženami. Ak sa také niečo stalo, vedia o tom Peter a Ján?
Mária Magdaléna našla Petra a Jána. Volala na nich už z diaľky: „Zobrali Pánovo telo a nevieme,
kam ho uložili.“ Peter a Ján sa okamžite rozbehli k hrobu a Mária ich nasledovala.
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Keby počkala s ostatnými ženami, dozvedela by sa zaujímavé veci. Akonáhle odišla, ženám sa
zjavil anjel. (Anjeli sa môžu zjaviť a zmiznúť v momente!)
(Umiestnite anjela – 39, flashcard 5-3.)
„Nebojte sa!“ povedal im anjel. „Viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Nie je tu. Vstal
z mŕtvych. Predpovedal, že sa tak stane. Poďte a pozrite si miesto, kde ležal.“
Biblia o tom hovorí nasledovnými slovami. (Učte verš, Zjavenie 1, 8, použitím názornej pomôcky.
Tento príbeh vysvetľuje verš. Naučte ho deti opakovaním a potom pokračujte v lekcii.)
Ženy sa museli priblížiť bližšie k hrobu, aby niečo videli.
Pre nás je veľmi dôležité vedieť, že Pán Ježiš je nažive. Inak by nebolo žiadneho dôkazu, že Jeho
smrť je všetko, čo je potrebné na zaplatenie za naše hriechy. Keď hrešíme, je to, ako by sme sa
zadlžovali Pánu Bohu. Je to, ako by sme mali u Neho účet, ktorý treba zaplatiť. Predstavme si, že
toto je tvoj účet.
(Pripnite kúsok papiera na tabuľu a napíšte nejaké spomenuté hriechy.)
Čo by bolo na tvojom účte? Krádež? Neposlušnosť? Samoľúbosť? Neslušné slová? Podvádzanie?
Bitka? Krutosť? Ak by si chcel zaplatiť tento účet sám, musel by si zomrieť, čo by znamenalo byť
navždy odlúčený od Pána Boha. (Dajte príklady hriechu, ktorý je blízky veku a skúsenostiam detí,
ktoré učíte.)
Keď Pán Ježiš zomrel, povedal: „Je dokonané!“ To znamená, že zaplatil plnú sumu za zoznam
všetkých hriechov. Dôkazom splnenia tejto úlohy bolo, že Pán Boh vzkriesil Pána Ježiša z mŕtvych.
Uver, že Pán Ježiš je tvojím osobným Spasiteľom a Záchrancom a že za tvoj účet bolo zaplatené.
Možno máš ešte stále pocit, že dlhuješ niečo Bohu, ale uver, že Pán Ježiš naozaj zaplatil za teba a
prijmi Ho ako svojho osobného Spasiteľa. Popros Ho, aby dal navždy preč ten účet, čo máš u Pána
Boha a poďakuj Mu, že On ho zaplatí za teba. On tak spraví v momente, kedy Mu uveríš. Ak Mu
neuveríš, budeš musieť zaplatiť za svoje hriechy sám, a to sa nedá peniazmi alebo snahou byť
dobrým. Keď chceš platiť, musíš podstúpiť Boží trest.
Ženy sa presvedčili o anjelových slovách na vlastné oči. Anjel im ešte povedal: „Rýchlo choďte a
povedzte učeníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych.“ Ony boli tak rozrušené, že sa hneď rozbehli, aby o
tom rozpovedali učeníkom.
5. scéna: (Umiestnite Petra a Jána – 43, flashcard 5-4.)
Zatiaľ už Peter a Ján utekali k hrobu. Mária Magdaléna ich nasledovala, ale nebola taká
rýchla ako oni.
(Umiestnite hrob – 37 a kameň – 38. Premiestnite Petra a Jána bližšie k hrobu.)
Ján pribehol prvý až k otvoru, Peter však doňho strčil a vošiel za ním dnu. Uvideli veľmi zvláštnu
vec. Lanové plachty, do ktorých Jozef s Nikodémom zabalili Ježiša, boli na svojom mieste;
vyzerali, ako by v nich niekto bol, ale v skutočnosti boli prázdne. Plachta, ktorou mal Ježiš zakrytú
tvár, ležala osobitne. Nejakým spôsobom sa podarilo telu vyjsť z plachiet bez porušenia. Vieme
určite, že v tej chvíli Ján videl a uveril (Ján 20, 8). Áno, ich Majster je živý! Aké úžasné! (Možno
bude dobré, keď prinesiete na stretnutie nejakú ľanovú látku, aby si ju mohli deti ohmatať keď
budete rozprávať túto časť lekcie.)
(Ukážte nápis aplikácie pre spasené deti: „Môžeš Ho poznávať stále viac a viac a tešiť sa na
spoločný život s Ním“.)
Chlapci a dievčatá, váš Spasiteľ a Pán je nažive! Aj po 2000 rokoch stále žije a bude žiť navždy.
Vzkriesený Ježiš hovorí v Biblii: „... bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov...“ (Zjavenie 1,
18) Nie je úžasné, že máte ozajstného, živého Spasiteľa, ktorý je stále s vami? Pretože ON žije,
môžete Ho poznávať stále viac. Rozprávajte sa s Ním. Vyhraďte si určitú časť dňa, kedy sa s Ním
budete rozprávať. Pamätajte si, že On je s vami stále, aj v škole, aj na ihrisku, všade, kde ste.
Môžete Mu povedať svoje tajomstvá a problémy. Tešíte sa z toho, že On je skutočný a živý?
(Ostráňte Petra a Jána – 43.)
Peter a Ján boli šťastní, že vidia prázdny hrob. (Umiestnite Máriu Magdalénu – 44.)
Mária Magdaléna sa tiež priblížila k otvorenému hrobu a pozrela sa dovnútra. (Umiestnite anjelov –
51.)
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Uvidela dvoch anjelov, ktorí sa jej spýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Ona im smutne odpovedala:
„Zobrali môjho Pána a neviem, kam Ho uložili.“ Keď sa otočila, cez slzy niekoho uvidela.
(Odstráňte anjelov – 51.)
6. scéna: (Umiestnite Ježiša – 45, flashcard 5-5.)
„Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ spýtal sa jej. Mária, domnievajúc sa, že je to záhradník,
povedala: „Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kde je a ja si Ho vezmem.“ Muž ju oslovi:
„Mária!“ Vtedy Mária spoznala, že je to Ježiš.
(Niektoré komentáre hovoria, že Máriine oči „boli zaslepené“ tak ako učeníkov na ceste do Emaus.
Iní si myslia, že ho možno nespoznala, pretože bola nesmierne zarmútená.)
„Môj Učiteľu!“ zvolala. Biblia hovorí, že Mária Magdaléna bola prvá osoba, ktorá videla Pána po
Jeho vzkriesení (Marek 16, 9). On jej povedal: „Choď k mojim bratom a povedz im, že idem
k svojmu Otcovi.“
Mária Ho teda videla. Vedela istotne, že Ježiš žije. A naozaj, viac než päťsto ľudí Ho videlo.
Niektorí o tom písali aj v Biblii. Tak si môžeme byť istí, že Ježiš nezostal mŕtvy. On teraz žije.
Povedal Márii, že pôjde späť do neba. Tam je aj dnes.
Chlapci a dievčatá, ktorí ste veriaci, nie je úžasné, že Ho môžete spoznávať každý deň? Môžete sa
už teraz tešiť, že raz budete s Ním navždy v nebi. Biblia hovorí, že navždy budeme s Pánom (1.
Tesalonickým 4, 17). Keďže Ježiš vstal z mŕtvych, každý veriaci kresťan dostane nové, nádherné
telo, podobné Ježišovmu, keď Ježiš znova príde na zem. To je niečo, na čo sa môžeme tešiť. Zatiaľ
sa Ho však snažte spoznať viac. Každý deň si čítajte Bibliu a rozprávajte sa s Pánom Ježišom.
Povedzte Mu, že Ho chcete viac spoznávať ako naozajstnú Osobu, ako žijúceho Spasiteľa a Pána vo
vašom živote. Mária vôbec nepochybovala, že Ježiš žije a je skutočný.
(Odstráňte figúrky.)
7. scéna: (Umiestnite učeníkov – 2, 4, 5, 6, Máriu Magdalénu – 44. Možné pozadie: vnútorná scéna
so zatvorenými dverami.)
Mária Magdaléna išla a povedala učeníkom, že videla vzkrieseného Pána a čo jej povedal.
Aj ostatné ženy rozširovali odkaz od anjela. Učeníci nevedeli, či im majú uveriť. Mária Magdaléna
však vedela.
(Odstráňte Máriu Magdalénu – 44 a Tomáša – 5.)
Aj ostatné ženy to vedeli, lebo neskôr na ceste stretli Pána. No napriek tomu, že počuli anjelov
odkaz, zľakli sa, keď Ho zbadali. „Nebojte sa!“ povedal im. Aký to musel byť deň pre tieto ženy!
Smútok sa premenil na radosť, strach na vieru. Ale učeníci boli stále zmätení, lebo Ho ešte stále
nevideli.
8. scéna:
V ten večer sedeli učeníci v izbe so zamknutými dverami. Biblia hovorí, že sa báli Židov
(Ján 20, 19). Zrazu zmĺkli od úžasu: Ježiš bol s nimi v izbe!
(Umiestnite Ježiša – 45, flashcard 5-6.)
Ani zamknuté dvere Ho nemohli zadržať. „Pokoj s vami.“ povedal im. Najprv sa veľmi báli a
potom si zas mysleli, že vidia ducha. Spýtal sa ich: „Prečo sa bojíte? Pozrite sa na moje ruky
a nohy!“ Ukázal im jazvy po klincoch. „Dotknite sa ma a vidzte. Duch nemá telo.“
Teraz už učeníci uverili. Boli šťastnejší než kedykoľvek predtým.
„Či tu máte niečo na jedenie?“ spýtal sa ich. Podali Mu kúsok pečenej ryby a pozorovali Ho, ako ju
jedol. Áno, naozaj bol skutočný a živý. Chvíľu sa ešte rozprával s nimi.
„Vtedy, keď som bol ešte s vami, povedal som vám všetko, čo bolo o mne napísané v Starom
zákone, že sa stane.“ Takto im pomohol pochopiť, že Boh hovoril vo svojom Slove o tom, ako bude
musieť trpieť a že vstane z mŕtvych na tretí deň. „Teraz chcem, aby ste o tom hovorili aj iným.“
povedal im.
Áno, musia ísť a ohlasovať to každému. Mali predsa tak úžasné správy! Je to stále úžasná správa:
Spasiteľ žije! Aj ty si už počul o tom. Prijal si Ho ako osobného Spasiteľa, ktorý môže za teba
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zaplatiť účet za tvoje hriechy? Potrebuješ Ho, inak si budeš musieť zaplatiť svoj dlh sám. Prijmi Ho
preto dnes. Vyznaj Mu, že nechceš platiť za svoje hriechy sám a že nechceš byť navždy potrestaný.
Poďakuj Mu za to, že zaplatil za teba. Potom budeš vedieť, že On je živý Spasiteľ a tvoj osobný
Spasiteľ.
Hra na zopakovanie
Pripravte si 2 sety kartičiek s krížom a hrobom (spolu ich budete mať 12). Položte všetkých dvanásť
kartičiek tvárou na rovnú podložku. Rozdeľte deti na dve skupiny. A pýtajte sa striedavo otázky.
Keď dieťa správne zodpovie na otázku, môže si vybrať dve kartičky. Ak nájde s rovnakým
posolstvom, získava kartičky pre svoju skupinu. Ak nenájde, vracia ich späť tam, odkiaľ ich zobral.
Skupina s najväčším počtom kartičiek vyhráva.
OTÁZKY NA OPAKOVANIE 5. LEKCIE
1. Aké klamstvo hovorili vojaci o udalosti, čo sa stala v hrobe? (Povedali, že zaspali a učeníci
zatiaľ ukradli Ježišovo telo.)
2. Prečo klamali? (Pretože im židovskí vodcovia sľúbili veľa peňazí.)
3. Čo bolo iné na Ježišovom tele po zmŕtvychvstaní? (Mohol prejsť cez zavreté dvere a steny.)
4. Prečo chceli ísť ženy k Ježišovmu hrobu? (Aby potreli Jeho telo vonnými olejmi.)
5. Čo tam našli? (Našli odvalený kameň, niektoré videli anjela.)
6. Aký dôkaz nám podáva Ježišovo zmŕtvychvstanie? (Za naše hriechy bolo zaplatené.)
7. Kto ako prvý uvidel Pána Ježiša po vzkriesení? (Mária Magdaléna.)
8. Čo uvideli Peter s Jánom, keď prišli k hrobu? (Pohrebné plachty ležali na mieste bez tela.)
9. Kde sa stretol Pán Ježiš s učeníkmi? (Prišiel do izby so zavretými dverami, kde sedeli učeníci.)
10. Ako im dokázal, že je to skutočne On? (Ukázal im jazvy na rukách a nohách, povedal im, aby sa
Ho dotkli, jedol rybu.)
11. Čo dostane každý verný kresťan v deň druhého príchodu Krista? (Oslávené telo.)
12. Ako dlho zostane Ježiš nažive? (Navždy.)
Hra na zopakovanie pre predškolákov
Zahrajte sa s predškolákmi hru, ako je opísaná vyššie. Položte im jednoduché otázky z 1.-5. lekcie.
Keď máte dostatok času, hovorte s deťmi, čo každý symbol evanjelia hovorí.
Otázky na zopakovanie pre predškolákov
1. Kde dali telo Pána Ježiša po tom, ako zomrel? (Do hrobu.)
2. Keď prišli ženy k hrobu, kde bol kameň? (Bol odvalený od vchodu k hrobu.)
3. Čo povedal anjel o Ježišovi? (Nie je tu; lebo vstal.)
4. Kde teraz Ježiš žije? (V nebi a v tých, ktorí v Neho uverili ako v Spasiteľa.)
Doplnková aktivita
Odpovedz na list
Nech vám deti pomôžu odpovedať na list, s ktorým ste začali lekciu. Keď o tom hovoríte s deťmi,
môžete si ich odpovede na písať na tabuľu, alebo na veľký papier.
Alebo môžete dať každému dieťaťu papier a ceruzku, aby napísalo svoj vlastný list, o ktorom sa
potom môžete porozprávať.
Povedz dobrú správu
Pripravte si evanjelizačnú pomôcku ako napríklad detský traktát, alebo Knihu bez slov a vysvetlite
deťom, ako ju môžu použiť, aby sa podelili s evanjeliom s inými.
Ak máte dostatok času, krátko im to aj ukážte a nech si to deti sami vyskúšajú so susedom vedľa
nich.
(Traktáty pre deti sú k dispozícii na národnom úrade Detskej misie, alebo u najbližšieho miestneho
pracovníka Detskej misie.)
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6. LEKCIA

Nanebovstúpenie
Písmo:

Matúš 26, 32; 28, 7 - 10, 16 - 19
Ján 20, 24 - 29; 21,1 - 17
Skutky 1, 3 - 11
1Korintským 15, 4 – 7

ÚP:

Ježiš Kristus je Pán.

Aplikácie:

N: Ak Mu uveríš ako svojmu Spasiteľovi, stane sa Pánom v tvojom živote.
S: Poslúchaj Ho, najmä Jeho príkaz hovoriť iným.

Verš na zapamätanie: Filipským 2, 9: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad
každé meno...“
Názorné pomôcky:
•
Flashcardy: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6
•
Flanelové figúrky: 2, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
•
Vystrihnite tvar oblaku z flisového materiálu na pozadie
•
Možné pozadie: vnútorné a vonkajšie pozadie s vrchom.
Osnova deja
Úvod:
„Hneď po škole príď domov.“
Sled udalostí: Tomáš nevidí Pána.
Učeníci mu dohovárajú.
Tomáš neverí.
Prichádza Pán Ježiš.
Tomáš uvidí a uverí.
Pán Ježiš sa zjaví v Galiley.
„Daná mi je všetka moc.“
Pán hovorí k učeníkom na Olivovom vrchu.
Vyvrcholenie:
Záver:
Anjeli hovoria: „On príde znovu.“

ÚPN
ÚPS
ÚPS
Pán ide do Neba.
ÚPSN

ÚPS

Vysvetlenie evanjelia
Hodiny evanjelia
(Pripravte jednoduché hodiny orámované starým, s bielym pozadím a čiernymi číslami. Nastavte
ručičky na 11,55.)
Keď vidíš hodiny, čo ti pripomínajú?
(Dajte priestor deťom na odpoveď – napríklad, koľko je hodín, koľko ešte musíš čakať na niečo a
pod.)
Keď sa pozerám na tieto hodiny, pripomínajú mi že jedného dňa s Pán Ježiš vráti – možno veľmi
skoro. Si pripravený na Jeho príchod? (Ukážte na číslice.)
Tieto tmavé čísla mi pripomínajú temnotu hriechu. Hriech je všetko, čo si myslíš, hovoríš, alebo
robíš, čo porušuje Božie zákony. Každý človek na tomto svete zhrešil. Biblia hovorí: „všetci
zhrešili“ (Rímskym 3, 23). Pretože si zhrešil, zaslúžiš si Boží trest za hriech, čo je oddelenie od
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Neho navždy na strašnom mieste. Pán Boh nemôže dovoliť, aby sa tvoj hriech dostal do Jeho
blízkosti, pretože je svätý (dokonalý).
Ale Pán Boh ťa miluje a zabezpečil spôsob, ako môže byť tvoj hriech odpustený! Poslal Svojho
dokonalého Syna, Pána Ježiša, aby zomrel na kríži. Biblia hovorí: „Kristus umrel pre naše hriechy“
(1. Korintským 15, 3).
(Ukážte na ručičky.)
Červené ručičky na týchto hodinách mi pripomínajú, že Pán Ježiš mal vrazené klince vo Svojich
rukách a nohách. Trpel, krvácal a umrel na kríži, aby zaplatil za tvoje a moje hriechy. Ale On
nezostal mŕtvy! Biblia pokračuje a hovorí: „a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych“ (1.
Korintským 15, 4). Pán Ježiš ožil!
Po 40 dňoch sa vrátil do neba. Je tam dnes, pripravuje pre nás nádherné miesto, aby sme tam mohli
bývať, kde sú ulice z čistého zlata. (Ukážte na rám).
Sľúbil, že sa jedného dňa vráti, aby si zobral do neba tých, ktorí Mu uverili, aby tam s Ním žili
navždy! Uveril si už v Pána Ježiša ako v svojho Spasiteľa?
(Ukážte na biele pozadie.)
Biblia hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život“ (Ján 3, 36). Keď uveríš v Pána Ježiša, odpustí ti
hriech a zachráni ťa o trestu za hriech. Si pripravený? Neodíď odtiaľto bez tejto istoty.

LEKCIA
Zmeškali ste už niekedy niečo dôležité, lebo ste neboli na mieste činu? Ankina mama
povedala: „Po škole príď hneď domov!“ Anka však nevenovala pozornosť tomuto upozorneniu.
Hrala sa ešte s Emou, zastavila sa u susedov pozrieť si šteniatka a domov prišla neskoršie skoro o
hodinu. „Anka, povedala som ti, aby si prišla hneď domov. Nepovedala som ti dôvod, lebo som ťa
chcela prekvapiť. Bola tu Saška aj s rodičmi, ale museli už odísť“, povedala jej mama.
Saška voľakedy bývala hneď vedľa nich a bola Ankina najlepšia kamarátka. Saškina rodina sa však
odsťahovala minulý rok a odvtedy sa kamarátky nevideli. Anka bola sklamaná a zahanbená; bolo
jej ľúto, že tam nebola.

1. scéna: (Umiestnite učeníkov – 2, 4, 6, Tomáša – 46, možné pozadie: vnútri, flashcard: 6-1.)
Tomáš bol jedným z učeníkov Pána Ježiša, ale nebol s ostatnými, keď prišiel Pán Ježiš po
svojom vzkriesení.
„Tomáš, videli sme Ho živého!“
„Zmeškal si to! Aká škoda!“
„Vyzeral presne tak isto, ako predtým, ale aj trochu ináč. Prešiel cez zavreté dvere do izby.“
„Ukázal nám jazvy po klincoch.“
Boli takí natešení, chceli toho toľko povedať. Tomáš sa však netešil, ani nebol šťastný. Proste si
myslel, že to sa nemohlo stať.
„Dokiaľ nevložím svoje prsty do Jeho rán na rukách a boku, neuverím,“ povedal. Pánovi však
záležalo aj na tomto pochybujúcom učeníkovi!
2. scéna: (Flashcard 6-2)
O týždeň neskôr boli učeníci zase spolu a Tomáš s nimi. Dvere boli zatvorené. Zrazu zjavil
sa Ježiš bez toho, aby otvoril dvere. Myslím, že prišiel práve kvôli Tomášovi. „Pokoj s vami“,
povedal.
(Umiestnite Ježiša – 45 na ľavo od Tomáša - 46.)
Ježiš ukázal Tomášovi jazvu po oštepe v Jeho boku a jazvy po klincoch na dlaniach. „Polož sem
svoje prsty!“ Pozri na moje ruky. Nepochybuj viac. Ver!“
V tej chvíli Tomáš uveril. „Môj Pán a môj Boh!“ zvolal.
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Teraz už naisto vedel, že Jeho Pán vstal z mŕtvych. Mal moc nad smrťou. Áno, Ježiš, Boží Syn
preukázal, že má väčšiu moc než vojaci, Satan a dokonca aj smrť. Je Pánom nad všetkým – je väčší
než najsilnejší ľudia a najväčšie sily. Keď Mu uveríš ako svojmu Spasiteľovi, stane sa Pánom
v tvojom živote. To znamená, že sa o teba postará. Možno si už rozmýšľal, že Mu chceš uveriť, aby
zobral tvoje hriechy. Vieš, že by si mal v Neho uveriť. Si ochotný dať Mu do rúk celý svoj život?
To znamená poslúchať Ho a žiť pre Neho. Keď tvoji spolužiaci v škole podvádzajú na písomke,
vieš, čo máš urobiť, aby sa to páčilo tvojmu Pánovi. Si ochotný prijať Pána Ježiša za Pána vo
svojom živote? Tomáš zvolal: „Môj Pán a môj Boh.“ Bol presvedčený, že Ježiš je Boh - Boh Syn.
(Keďže táto lekcia je zameraná na kresťanský rast, je pridané posolstvo evanjelia. Možno budete
chcieť dať posolstvo o spasení pri inej časti programu počas stretnutia. Dbajte na to, aby príklady
hriechov, ktoré uvádzate, boli vhodné pre skupinu, ktorú vyučujete.)
3. scéna: (Umiestnite učeníkov 2, 4, 6, možné pozadie: vonku, flashcard: 6-4.)
Jedného dňa sa zišli všetci veriaci; bolo ich okolo päťsto a jedenásť učeníkov. Zrazu sa tam
zjavil Ježiš a každý Ho mohol vidieť. (Umiestnite Ježiša – 45.)
Chcel im povedať niečo veľmi dôležité: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi!“ Aká zvláštna
vec! Povedal, že má moc nad každou osobou a každou vecou na zemi a na nebi. Pomyslite si na
nejakých významných kráľov a vládcov. Ježiš ich ďaleko prevyšuje. Chlapci a dievčatá, ktorí ste
veriaci, On je váš Pán!
Pán Ježiš povedal ešte: „Choďte a čiňte učeníkmi všetky národy!“ Čo? Mohli povedať evanjelium
celému svetu? Áno, On prisľúbil: „Ja som stále s vami až do skonania sveta!“ On, najväčší,
všemocný Pán bude s nimi. Aké úžasné je to!
Vieš, že keď si kresťan, Ježiš ti prikazuje, aby si o Ňom hovoril aj iným. Niekedy to môže byť
ťažké, ale Ježiš bude stále s tebou a pomôže ti splniť aj tento príkaz.
Učeníci boli veľmi radi, keď počuli, že bude s nimi vždy aj keď Ho nebudú vidieť. No napriek tomu
si len pomaly zvykali po troch rokoch žitia s Ním, že už nie je medzi nimi. Niekedy sa im aj zjavil a
zase zmizol a tak to trvalo celých štyridsať dní.
„Videli ste ma, preto ste uverili“, povedal Ježiš. „Blahoslavení (alebo šťastní) sú však tí, ktorí
nevideli a uverili.“
Pán Ježiš hovoril aj o každom, kto je tu v klube a kto pozná Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána. Ak
Mu dôveruješ, Ježiš hovorí, že budeš šťastný. Prečo môžeme teda byť šťastní? (Nech deti najprv
odpovedajú.)
Sme šťastní, lebo Ježiš Kristus je naším Pánom. Nie je vždy jednoduché žiť tak, aby sa Mu to
páčilo, ale je to najlepšie, čo môžete robiť vo svojom živote. Možno Mu chceš naozaj začať
dôverovať, ale nerozumieš ako. Keď ostatní odídu, môžeme sa porozprávať. (Určite miesto
stretnutia.) Rád ti ukážem z Biblie, ako sa živý Pán Ježiš môže stať tvojím Spasiteľom a Pánom.
(Odstráňte figúrky.)
Som si istý, že učeníci rozprávali o vzkriesenom Pánovi. Ženy im odovzdali anjelov odkaz, že ich
stretne v Galiley. Nevieme presne, ako vedeli, kde Ho majú stretnúť, ale učeníci vedeli.
Cesta z Jeruzalema do Galiley trvala niekedy štyri až päť dní.
(Učiteľ, ukážte na mape vzdialenosť medzi Galileou a Jeruzalemom.)
Učeníkov v Galiley už poznali, len im bolo čudné, že ich Učiteľ nie je s nimi. Určite im kládli veľa
otázok. Učeníci im zas rozprávali novotu o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Veľmi sa tešili na
stretnutie s Ním na tomto mieste, kde boli spolu toľkokrát pred Jeho smrťou.
4. scéna: (Umiestnite učeníkov – 49 a 50 a Ježiša 45, možné pozadie: vonku, na vrchu.)
Teraz boli však učeníci naspäť v Jeruzaleme a Ježiš bol s nimi. Boli na Olivovom vrchu,
ktorý bol za mestom. „Zostaňte tu v Jeruzaleme,“ povedal im, „kým Otec nepošle Toho, koho
sľúbil. Hovoril som vám už o Ňom.“ (z Lukáša 24, 49)
Učeníci sa rozpamätali, že Ježiš im hovoril, prv než zomrel: „Ja odchádzam, ale Otec vás nenechá
samých. Pošle Svätého Ducha, ktorý bude žiť vo vás.“(z Jána 14, 16 a 26) Teraz im Pán Ježiš
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pripomenul ten sľub. „Príde už o niekoľko dní.“ (Ak máte dostatok času, môžete vsunúť vyučovanie
o Trojici.)
Učeníci mali ešte mnoho otázok. Bol Ježiš židovský Kráľ? Nepovedal to o Sebe? Kedy potom sa
chystal byť Kráľom? Tak sa Ho spýtali. „Pane, teraz už založíš svoje kráľovstvo v Izraeli?“
„Nie je vašou vecou vedieť, kedy sa to stane. Len Otec to vie,“ odvetil im a ďalej rozprával o
Svätom Duchu. „Keď príde, dostanete moc svedčiť, učiť a kázať o Mne.
(Ukážte paier s nápisom pre spasené deti: „Poslúchaj Ho, zvlášť Jeho príkaz hovoriť o Ňom iným.“
Detské traktáty a Knihy bez slov sú k dispozícii v úrade Detskej misie v Bratislave (adresa je na
titulnej strane), alebo u najbližšieho miestneho pracovníka Detskej misie.)
To bol spôsob, ako mohol byť stále s nimi - cez Svätého Ducha. Vy Ho nemôžete vidieť, ale On je
s vami a vo vás, ak milujete Pána Ježiša. Cez Svätého Ducha vám Pán pomáha poslúchať Jeho
príkaz, aby ste o Ňom rozprávali iným. Mám tu malé brožúrky, ktoré vysvetľujú evanjelium. Ak
milujete Pána Ježiša, dali by ste ich niekomu, aby si aj on mohol čítať evanjelium? Ak by si si jednu
zobral, premysli si dopredu odpovede na nasledujúce otázky:
o Komu dáš tú brožúrku? – Máš v mysli už nejaké meno?
o Kedy ju dáš? – V utorok cez prestávku, alebo v sobotu na plavárni? Alebo niekedy
inokedy?
o Čo pri tom povieš? – „V mojom živote sa veľa vecí zmenilo, odkedy som sa stal
kresťanom. Bol by som rád, keby si si toto prečítal.“
Rozmýšľaj o týchto otázkach. Modli sa za to, aby si mohol niekomu dať túto brožúrku o Pánovi
Ježišovi, Ktorý má všetku moc, a ktorý je s tebou. On ti v tom pomôže, ako pomáhal aj učeníkom.
5. scéna: (Nahraďte postavu Ježiša – 45 s postavou – 48, flashcard 6-5.)
Učeníci veľmi pozorne sledovali, o čom hovoril Pán Ježiš. Keď dohovoril, Jeho nohy
opustili zem a On začal stúpať k oblakom. Učeníci zostali prekvapení.
(Umiestnite oblak, pomaly ním zakrývajte postavu Ježiša.)
Potom si všimli oblak, zostupujúci z oblohy. Oblak sa približoval a Ježiš stúpal hore. Nakoniec
zmizol v oblaku. Učeníci sa stále udivene pozerali, ale už len na prázdnu oblohu!
(Odstráň oblak a postavu Krista.)
Pán Ježiš odišiel späť do neba. Biblia nám hovorí, že sa „... posadil na pravici Velebnosti na
výsostiach...“ (Židom 1, 3). Je samozrejmé, že Boh nemá pravú alebo ľavú ruku, lebo je Duch.
Rozumie sa to tak, že Pán Ježiš odišiel, aby bol zase so svojím Otcom na tróne v nebi. On je Pánom
nad všetkými aj nad všetkým, čo je na zemi. On je Pánom nad hviezdami, nad anjelmi.
Chlapci a dievčatá, ktorí dôverujete Pánovi Ježišovi, nikdy nezabudnite, kto je vaším Pánom.
Poslúchajte Ho ako svojho Pána. Ak budete tak robiť, uvidíte, že On má naozaj moc nad všetkým a
že vám pomôže poslúchať Jeho príkazy. Ten zvláštny príkaz, na ktorý dnes zvlášť myslíme, je
príkaz hovoriť o Ňom druhým.
(Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti.)
Aj učeníci Ho poslúchli. V tejto chvíli však sa práve pozerali na oblohu.
6. scéna: (Umiestnite mužov v bielom – 51, flashcard 6-6.)
Vzápätí sa zjavili dvaja muži v bielom. (Museli to byť anjeli.) Prehovorili k učeníkom:
„Mužovia z Galiley, prečo tu stojíte a pozeráte sa na oblohu? Tento istý Ježiš, ktorý bol od vás
zobratý do neba, príde znova tak isto, ako ste Ho videli odchádzať.“
Príde znova? Áno! Veľa ľudí neverí, že On je Pán. V ten slávny deň, keď príde naspäť na svet,
každý, kto kedy žil, uvidí, že Ježiš Kristus je Pán. Ak Mu veríš ako svojmu Spasiteľovi, bude to pre
teba nádherný deň.
Bude to však smutné pre teba, ak neveríš, že On je tvojím Spasiteľom. Potom už bude neskoro.
Chceš k Nemu prísť už dnes a uveriť, že On môže zobrať všetky tvoje hriechy? Chceš Ho už dnes
prijať za svojho Spasiteľa? Vyznaj Mu teraz: „Pane Ježišu, Ty si Pán a Spasiteľ. Prosím, odpusť mi
všetky moje hriechy a od tohto dňa vládni v mojom živote.“
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Hra na zopakovanie
Oblaková hra
Poznač na tri papierové taniere hodnoty bodov a umiestnite ich tak, aby taniere s nižšími hodnotami
boli bližšie. Každá skupina dostane zásobu kruhových tampónov. Pýtajte sa otázky striedajúc
skupiny.
Keď dieťa odpovie správne, môže hodiť 5 kruhových tampónov (oblakov) do jedného z tanierov,
snaží sa tým získať body pre svoju skupinu. (Každé dieťa má iba jednu možnosť hádzať 5
tampónov)
Odstráňte tampóny po každom hádzaní, ale poznačte si získané body.
Na konci hry dajte príležitosť každej skupine hodiť zvyšné tampóny, ktoré im zostali. Skupina s
najvyšším počtov bodov po zodpovedaní všetkých otázok vyhráva.

OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 6. LEKCIE
1. Ktorý učeník nebol pri tom, keď sa Ježiš zhováral s ostatnými učeníkmi? (Tomáš.)
2. Keď Ježiš stretol Tomáša, čo mu povedal, aby spravil? („Dotkni sa mojich rán.“)
3. Čo povedal Tomáš? („Môj Pán a môj Boh.“)
4. Doplňte chýbajúce slovo. „Daná mi je …....... moc.“ povedal Ježiš. („Všetka.“)
5. Doplňte chýbajúce slovo. „Keď dôveruješ Pánu Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, stane sa aj
tvojím.........“ (Pánom.)
6. Akú zvláštnu úlohu dal Ježiš svojim učeníkom? (Šíriť, zvestovať evanjelium po celom svete.)
7. Ako ju mohli splniť? (Len tak, že On bol stále s nimi.)
8. Z akého miesta odišiel Ježiš do neba? (Z Olivového vrchu.)
9. Ako opustil učeníkov? (Stúpal hore, až zmizol.)
10. Čo povedali anjeli učeníkom? (On sa vráti späť tak, ako ste Ho videli odchádzať.)
11. Prečo bude deň, kedy sa vráti naspäť, nádherným pre tých, ktorí v Neho veria?
(Lebo každý uvidí, že On je Pán.)
12. Prečo to bude smutné pre tých, čo v Neho neveria? (Už bude neskoro, aby v Neho uverili.)
Hra na zopakovanie pre predškolákov
Oblaková hra
Umiestnite na podlahu veľkú misu do krátkej vzdialenosti od detí.
Keď dieťa odpovie správne na otázku, môže hodiť cukrík marsmallow („oblak“) do misy.
Použite otázky z lekcií 1-6 a pokračujte, pokiaľ budú mať deti záujem.
Na konci hry môžete zbytok marsmallow použiť ako občerstvenie pre deti.
Otázky na zopakovanie pre predškolákov
1. Čo chcel Tomáš vidieť, aby mohol uveriť, že Pán Ježiš je živý? (Rany v Ježišových nohách
a rukách.)
2. Kde išiel Pán Ježiš po tom, ako hovoril so svojimi učeníkmi na hore? (Hore do Neba.)
3. Čo povedali anjeli, že Pán Ježiš urobí jedného dňa? (Že sa vráti.)
4. Kto ti môže pomôcť páčiť sa Ježišovi? (Duch Svätý.)
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