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Prečo je potrebné vyučovať malé deti?
Či už s vyučovaním detí začínate, alebo ste skúsenejší učiteľ, rozhodli ste sa investovať čas do jednej z
najplodnejších služieb: vyučovania malých detí! Prečo je potrebné vyučovať malé deti? Podľa odborníkov je prvých
päť až šesť rokov života dieťaťa najcitlivejším, najvnímavejším a zároveň najrozhodujúcejším obdobím vývinu. V
prvých rokoch života sa rozvíja postoj dieťaťa k učeniu, kreativita a schopnosti ovplyvňujúce ďalší intelektuálny i
emocionálny rozvoj. Keď si uvedomíme, že prvých päť rokov života má veľký vplyv na intelektuálny vývin dieťaťa,
potom práve v tomto období je biblické vyučovanie mimoriadne dôležité, pretože formuje duševné i duchovné
základy osobnosti.

Aké sú malé deti?
Fyzicky
V tomto období prebieha intenzívny rast veľkých svalov. Táto skutočnosť ovplyvňuje správanie detí, a preto
nedokážu dlho sedieť bez pohybu. Potrebujú čas na hranie a dostatok miesta pre pohyb. Vyžadujú rôznorodosť
a aktivity pri vyučovaní. Dovoľte im zahrať si postavy a situácie z biblických príbehov. Dramatizácia im umožní
pohybovať sa a deti si zároveň upevnia lekciu praktickou činnosťou. V ponúkanom materiáli nájdete rozmanité
aktivity – hranie rolí, ukazovanie pri opakovaní veršov na zapamätanie, pohybové aktivity v biblických lekciách,
piesne atď. – ktoré vám pomôžu zapojiť deti priamo do vyučovania.
Mentálne
Malé deti sa neustále vypytujú, pozorujú svoje okolie a tým sa učia. Učenie je pre
nich zábavou a využívajú pri ňom všetkých päť zmyslov. Pri vyučovaní je potrebné používať
rôzne metódy a materiály, ktoré zaujmú ich zmysly a zefektívnia proces učenia. Malé deti
majú jednoduché myslenie, a preto potrebujú jednoznačnú, jasnú terminológiu – slová,
ktorým rozumejú. Neznamená to, že nikdy nepoužijeme zložitejšie výrazy. Je však dôležité
objasniť deťom biblické pojmy, s ktorými sa ešte nestretli, ako napríklad „hriech“,
„Spasiteľ“ a „uctievanie“. V materiáli sme sa snažili používať zrozumiteľné vyjadrovanie a
taktiež sme kládli dôraz na rôznorodosť zmyslových skúseností.
Sociálne
Malé deti sú prirodzene sebecké. Ich vlastné potreby a záujmy sú pre ne prvoradé. Obmedzujú sa na svoj
vlastný názor. Pri aktivitách sa vyhnite súťažiam. Odmeňte každého jednotlivca a vyzdvihnite jeho snahu. Tipy na
privítanie detí pri príchode na klub, opakovacie kvízy, tvorivé činnosti a doplnkové aktivity v tomto materiáli dávajú
malým deťom príležitosť dosiahnuť úspech aj bez súťaženia.
Emocionálne
Malé deti sú ľahko zraniteľné a svoje pocity dávajú často najavo veľmi búrlivo. Poskytnite im pocit bezpečia,
lásky a prijatia. Snažte sa v nich vybudovať pocit sebaúcty pozitívnym hodnotením ich vlastností. Umožňujte im viac
rásť a učiť sa. Malé deti sú dôverčivé, preto buďte dôslední a pravdovravní. Budujte ich dôveru dodržaním slova.
Ciele vyučovania, biblické vyučovanie a aplikácie v tomto materiáli vedú deti k najlepšiemu zdroju bezpečia a lásky
– k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.
Duchovne
Malé deti ochotne prijímajú Božie pravdy a sú schopné pochopiť základné doktríny
podané jednoduchými slovami. Niektoré z nich môžu byť pripravené prijať Krista ako Spasiteľa.
Snažte sa získať spätnú väzbu od detí opakovaním a dajte im príležitosť na vlastné odpovede.
Vždy pamätajte na to, že váš vzťah s nimi ovplyvní ich vzťah s Bohom. S modlitbou odovzdávajte
vašu službu vyučovania Pánovi a dovoľte Mu, aby pracoval cez vás. Tento materiál ponúka
vysvetlenia základných Božích právd, nájdete v ňom príklady hriechu a biblické aplikácie, ktoré
sa opakujú v lekciách, scénkach a piesňach.
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Ako používať tento materiál?
Materiál je súčasťou série, ktorú vypracovala organizácia Child Evangelism Fellowship ® pre vyučovanie detí
v predškolskom veku. Materiál bol vytvorený s presvedčením, že malé deti môžu poznať Boha!
Materiál obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete pre vyučovanie detí v predškolskom veku.
Materiál zahŕňa kompletný text lekcie. Pri vyučovaní sa snažte nečítať text z papiera. Biblický príbeh deťom
prerozprávajte. Lekcia, ktorú vyučujete, a pritom ju nečítate, je pre deti oveľa sugestívnejšia a zaujímavejšia. Pri
vyučovaní používajte Bibliu, citujte z nej a pripomínajte deťom, že to, čo im hovoríte, je zapísané v Biblii. Skúsenejší
učitelia môžu deťom ukazovať názorné pomôcky, umiestnené na stojane vo výške očí detí. Pomôcky upevnené na
stojane dávajú učiteľom voľné ruky, ktoré môžu využiť pri rôznych aktivitách zahrnutých v lekciách. V každej lekcii
sú námety na zapojenie detí do vyučovania, napríklad cez drámu, verše s ukazovaním a piesne. Zohľadňujte potreby
vašej triedy, vyberajte najvhodnejšie myšlienky a prispôsobte ich času, ktorý máte k dispozícii.
Biblické texty sú citované z Evanjelického prekladu Biblie, rok 1991. Ak to uznáte za vhodné, môžete texty
nahradiť výstižnejším prekladom. Vizuálne pomôcky k veršom na zapamätanie sa dajú prispôsobiť pre akýkoľvek
preklad Biblie.
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Ako učiť malé deti?
Buďte pripravení a dbajte na organizáciu!


Zodpovedne si pripravte lekciu a program stretnutia.



Dobre si naplánujte čas.



Napíšte si program na papier a dodržujte ho.



Vopred si pripravte všetky materiály a pomôcky.



Buďte flexibilní, aby ste mohli reagovať na potreby vašej triedy.



Buďte pripravení na aktuálne zmeny, improvizáciu – a prekvapenia!

Plánujte čas pred stretnutím!
Časový rozvrh stretnutia musíte mať pripravený vopred. Zabezpečí vám to pokoj pri vyučovaní a zároveň
tým deťom poskytnete pocit bezpečia. Pri príchode dávajte deťom menovky. Môžete ich vyrobiť z farebných
papierov alebo penovej gumy, pripevnite ich zatváracím špendlíkom alebo obojstrannou lepiacou páskou. Pripravte si
maľovanky, rozprávkové knižky, CD s príbehmi alebo hudbou. Umiestnite ich na vhodné miesta a ponúknite ich
deťom pri príchode. Snažte sa vyberať také aktivity, ktoré podporia ciele lekcie, plánovanej na daný deň, alebo
umožnia opakovanie predchádzajúcej lekcie. Aktivity, ktoré ponúkate deťom pri príchode, by mali byť jednoduché,
nenáročné na prípravu. Niekedy stačí, keď sa s deťmi len porozprávate a vyplníte tak čas, pokiaľ prichádzajú ďalšie
deti.

Dodržiavajte pravidelnosť!
Pri malých deťoch je dôležité dodržiavať pravidelnosť vo vyučovaní i v usporiadaní miestnosti. Deti sa cítia
bezpečnejšie, keď vedia, čo môžu očakávať. Na začiatku každej lekcie je navrhnutý rozvrh vyučovania. Snažte sa
tento rozvrh dodržiavať, ale zároveň citlivo reagujte na potreby detí a prispôsobujte im každú aktivitu. Pravidelnosť,
ktorá poskytuje deťom pocit bezpečia, sa môže prejaviť pri úvodných a záverečných piesňach, pri čítaní príbehov, v
rozdelení miestnosti na kútiky, kde prebiehajú jednotlivé aktivity (napríklad priestor na príbehy, priestor na pesničky,
priestor na ručné práce), pri učení veršov na zapamätanie atď.

Zapojte deti!


Pomoc – Umožnite deťom, aby držali slová piesní alebo vizuálne pomôcky.



Úlohy v scénkach – Zapojte deti do scénok počas vyučovania lekcie.



Modlitba – Povzbuďte deti k modlitbám za konkrétne veci.



Piesne s ukazovaním a verše – Spievajte piesne s ukazovaním a zahrňte do programu stretnutia aj verše s
ukazovaním.



Otázky – Dávajte deťom otázky počas vyučovania i pri opakovaní. Dovoľte deťom klásť vlastné otázky.
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Zapojte všetky zmysly!
Malé deti využívajú pri učení všetky zmysly. Preto efektívne vyučovanie musí zahŕňať skúsenosti
sprostredkované všetkými piatimi zmyslami: zrakom, sluchom, čuchom, chuťou a hmatom. Keď sa pripravujete na
lekciu a vyučovanie, vžite sa do príbehu. V ktorom momente by ste zapojili niektorý zo svojich zmyslov, keby ste
boli jednou z postáv? Čo by ste videli alebo počuli? Čo by ste mohli ovoňať alebo ochutnať? Sú v príbehu veci,
ktorých by ste sa mohli dotknúť? Tieto otázky vám pomôžu vymyslieť veci, ktoré môžete deťom priniesť. Tu je
niekoľko nápadov:


Zrak – Rozprávajte o názorných pomôckach, ktoré používate, a pýtajte sa detí, čo vidia.



Sluch – Využívajte svoj hlas pri hraní postáv v lekcii. Povzbuďte deti, aby napodobňovali zvuky alebo
opakovali slová. Využite piesne aj v priebehu vyučovania lekcie.



Čuch – Používajte predmety spojené s lekciou, ktoré majú výraznú vôňu (napríklad jedlo, korenie, voňavky,
kadidlo). Nechajte deti, aby sa zahrali na to, že cítia rôzne vône a zápachy (napríklad pri varení jedla, vôňa
kvetov, pach zvierat).



Chuť – Dovoľte deťom ochutnávať jedlá, ktoré spomínate v lekcii. Prineste im ukážky jedál iných národov
(napr. nekvasený chlieb).



Hmat – Prineste so sebou veci, o ktorých budete hovoriť v lekcii, aby sa ich deti mohli dotknúť. Využite
rôzne tvary, štruktúry a predmety z prírody. Dovoľte deťom, aby vám pomohli držať flashcardy, pomôcky
k piesňam a veršom na zapamätanie.

Používajte rôzne názorné pomôcky!
Používajte obrázky a predmety rozličných tvarov, veľkostí a farieb. Obrázky k veršom a piesňam môžete
upevniť rôznymi spôsobmi:


Pripevnite ich na palice.



Prilepte na zadnú stranu obrázkov magnety a ako magnetickú tabuľu použite pekáč.



Prichyťte obrázky štipcami na šnúru.



Pripravte si „televízor“ z kartónovej krabice a obrázky postupne zasúvajte do otvoru v krabici.

Pri vyučovaní využívajte hudbu!
Hudba deti povzbudzuje k pohybu a často pritiahne ich pozornosť. Nemusíte deti učiť piesne slovo za
slovom. Jednoducho ich spievajte. Deti sa ľahko učia počúvaním. Aj keď nie ste hudobne nadaní, snažte sa do
vyučovania zapojiť čo najviac piesní. Malé deti sa ľahšie učia piesne ako čokoľvek iné.

Často opakujte!
Zatraktívnite lekciu rôznorodosťou. Využite opakovacie hry, piesne, scénky, ručné práce a predmetové
lekcie. Môžete povzbudiť deti, aby prerozprávali príbeh s vašimi pomôckami.
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Buďte priateľský!
Často sa usmievajte. Keď sa s deťmi rozprávate, dostaňte sa na úroveň ich očí. Buďte osobní a oslovujte deti
menami. Prejavte záujem o každé dieťa. Buďte trpezliví a nešetrite chválou a povzbudzovaním!

Udržujte disciplínu!
Buďte láskaví, ale zároveň dôslední pri uplatňovaní disciplíny. Dávajte deťom reálne požiadavky.
Nezabúdajte, že deti potrebujú veľa pohybu a musia mať možnosť podeliť sa so svojimi pocitmi a názormi. Ak sa
vyskytnú problémy s disciplínou, dávajte si pozor, aby ste potrestali správanie, ale nie dieťa (to znamená, že
problémom nie je samotné dieťa, ale problémom je jeho nevhodné správanie). Uvedomte si, že dobrá príprava a
rôznorodosť činností vám umožní vyhnúť sa väčšine problémov.


Pevne si zadefinujte pravidlá a buďte dôslední v ich dodržiavaní. Opakujte ich slovne, prípadne ich
zdôraznite vizuálnymi pomôckami na začiatku každej hodiny. Určite, koľko detí sa môže zúčastniť každej
aktivity.



Dávajte deťom pozitívnu motiváciu; hovorte im, čo by mali robiť, nie len to, čo nesmú robiť. Povedzte:
„Urob toto!“ namiesto: „Nerob to!“.



Ak je dieťa neposlušné, spýtajte sa ho, či potrebuje čas na premýšľanie o slušnom správaní. Ak je to
potrebné, posaďte dieťa osamote na minútu za každý rok jeho veku. Keď čas vyprší, spýtajte sa ho, či je
ochotný/á slušne sa správať. Ak áno, môže sa znovu zapojiť do aktivity.



Priveďte si pomocníka, ktorý bude sedieť vedľa problematického dieťaťa. Jemný dotyk na rameno často
pomôže dieťaťu, aby sa znova sústredilo.

Vyučovanie 2 – 3-ročných detí
Deti vo veku dva – tri roky sa rady učia. Niekedy sa tento vek nazýva „vekom objavov“. V prvých rokoch
života je úroveň vyspelosti detí veľmi rozdielna, preto musíme ku každému dieťaťu pristupovať individuálne.
Program vyučovania
Do vyučovania zaraďte každé dve až tri minúty vhodnú aktivitu.
Biblické lekcie
Často opakujte. Vyučovanie bude úspešné len vtedy, ak si deti vypočujú každú lekciu viackrát (najmenej dva
až štyrikrát). Až potom môžete prejsť na ďalšiu lekciu.
Piesne
Vyberte si dve alebo tri piesne, ktoré budete počas vyučovania používať. Každú z nich počas lekcie
niekoľkokrát zaspievajte. Ak pri piesni používate vizuálne pomôcky, vyberte vždy iné dieťa, ktoré vám ich bude
držať. Spievajte rovnakú pieseň, až kým sa nevystriedajú všetky deti, ktoré chcú pomôcky držať.
Verše na zapamätanie
Viacnásobné opakovanie je základným predpokladom naučenia sa biblických veršov naspamäť. Povedzte
krátku časť verša a nechajte deti, aby ju po vás zopakovali. Opakovať môže skupinka detí naraz alebo jednotlivé deti
samostatne. Deti môžete motivovať odmenou (napr. nálepkou). Jeden verš môžete učiť deti v priebehu viacerých
stretnutí, až kým sa ho všetci nenaučia.
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Prečo viesť malé deti ku Kristovi?
Môžu byť malé deti zachránené? Pán Ježiš povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete
do kráľovstva nebeského.“ (Matúš 18, 3) Ježiš zasľúbil vykúpenie „... každému, kto verí...“ (Ján 3, 16) bez
akéhokoľvek iného obmedzenia. Hovoril o maličkých, ktorí v Neho veria, a vystríhal pred zvádzaním maličkých na
hriech (Matúš 18, 6).
Shirley Wisnerová, ktorá slúžila dlhé roky ako učiteľka, trénerka a autorka fejtónov pre magazín
„Evanjelizovanie dnešného dieťaťa“, hovorí o zodpovednosti dieťaťa na základe verša z Jakuba 4, 17: „A tak: kto vie
dobre činiť, a nečiní, má hriech.“ Pani Wisnerová tvrdí: „Každé normálne dieťa rozpozná dobro a zlo skôr, ako
dovŕši päť rokov. Veľmi skoro sa naučí, že sú veci, ktoré nemá robiť, pretože sú nesprávne, a ak ich urobí, bude
potrestané. Je ľahké vysvetliť takémuto dieťaťu, že Boh volá hriešnikov a že im chce odpustiť ich previnenia.“
Štatistika ukazuje, že osemdesiatpäť percent znovuzrodených kresťanov prijalo Krista ako svojho Spasiteľa
vo veku medzi štvrtým a štrnástym rokom života. Josh McDowell, známy rečník a spisovateľ, predpovedal, že toto
vekové rozpätie sa možno zníži na štyri až osem rokov. Je dobré, keď získame deti čo najskôr, pretože z toho
vyplývajú mnohé výhody. Viacerí kresťanskí vodcovia boli zachránení v predškolskom veku. Napríklad Corrie ten
Boom mala päť rokov, Dr. James Dobson mal tri a Amy Carmichael tiež tri roky.
Väčšina detí, ktoré sa obrátili veľmi skoro (t. j. v predškolskom veku), boli vychovávané v kresťanskom
prostredí.
Naším prvoradým cieľom je evanjelizovať deti. Ako uviedol Dr. Howard Hendricks: „Očakávať od dieťaťa,
že bude žiť kresťanským životom, keď nepozná Pána Ježiša, je akoby ste si z neho robili žarty. Kým Svätý Duch
nevstúpi do ľudského srdca, človek nemôže žiť na Božiu slávu.“
V Markovi 16, 15 nám Pán Ježiš prikazuje kázať evanjelium „každému stvoreniu“. To zahŕňa aj deti. David
Livingstone, slávny škótsky misionár a bádateľ, povedal: „Našou úlohou je učiť deti o hriechu a o Spasiteľovi bez
toho, aby sme ich akýmkoľvek spôsobom obmedzovali prijať Krista. Svätý Duch ich v správnom čase usvedčí
z hriechu.“ Boh si vie dieťa k sebe pritiahnuť. Ak pochybujete o schopnosti dieťaťa komunikovať s Bohom,
nepochybujte o Božej schopnosti komunikovať s dieťaťom!

Malé deti a spasenie
Keď pracujete s predškolákmi, snažíte sa, aby postupne pochopili biblické pravdy. Každé stretnutie
pripravujte so zámerom, aby deti porozumeli novej biblickej pravde alebo aby si prehĺbili poznanie pravdy, ktorú sa
už naučili. Takto sa oboznámia so základmi evanjelia a ďalšími dôležitými vecami. Uvedomte si, že keď vyučujete,
jedine Svätý Duch môže dať dieťaťu správne porozumenie a pritiahnuť ho ku Kristovi. Predškoláci chcú potešiť
svojich učiteľov, preto dávajte pozor, aby dieťa nereagovalo na výzvu len kvôli vám.
Ak má dieťa otázky, snažte sa mu odpovedať na jeho úrovni; ak nie je s odpoveďou spokojné, opýta sa znova
alebo vám položí inú otázku. Prispôsobte sa dieťaťu, nič neuponáhľajte a buďte opatrní, aby ste na dieťa nevyvíjali
nátlak. Ak dieťa porozumelo posolstvu evanjelia a nepochybne chce prijať Krista, pri rozhovore o spasení vám
pomôžu kroky „Ako viesť dieťa ku Kristovi?“ (pozrite str. 55).
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Slané cesto, plastelína, hudobné nástroje a kostýmy
Ponúkame vám niekoľko nápadov na spestrenie vyučovania. Pri ručných prácach môžete využiť slané cesto
alebo plastelínu. Rytmické nástroje deti využijú pri piesňach a chválach. Kostýmy poslúžia pri hraní postáv z
biblickej lekcie.

Slané cesto
Pomôcky: 400 g múky, 200 g soli, 250 ml vody.
Nepovinné: potravinové farbivo, klinčeky, čierne korenie na zdobenie.
Postup: Všetko dobre premiešajte, vyformujte postavičky, obrázky atď., ozdobte ich korením a nechajte piecť pri
teplote 100 °C.

Rytmické nástroje
Vytvorte jednoduché rytmické hudobné nástroje z domácich zdrojov (napr. nádobky naplnené ryžou)
a ozdobte ich nálepkami, farebnou páskou, trblietkami, fixkami, pastelkami alebo iným materiálom. (Pripravte si ich
pred hodinou alebo ich vyrábajte spolu s deťmi v rámci stretnutia.) Uistite sa, že máte pevne uzatvorené hudobné
nástroje, ktoré obsahujú sypký materiál.








Malá škatuľka s otvorom na jednej strane, cez ktorý sú natiahnuté gumičky, slúži ako harfa.
Plastová škatuľka od filmu, obsahujúca fazuľu alebo ryžu, slúži ako šejker.
Papierové trúby.
Väčšie škatule (napr. od Cara) sa dajú použiť ako bubny.
Dve drevené paličky, ktorými dieťa vyťukáva rytmus.
Zvončeky na kožených remienkoch alebo stuhách zvonia ako rolničky.
Tamburíny, triangle, činely...

Biblické kostýmy
Jednoduchý kostým môžete použiť pri hraní mužských
i ženských biblických postáv. Na zhotovenie kostýmu použite
akúkoľvek látku, ktorú považujete za vhodnú na daný účel.
Ušite pre deti tri veľkosti: malý kostým (60 cm x 120
cm), stredný kostým (70 cm x 152 cm) a veľký kostým (75 cm
x 160 cm). V páse kostým zviažte koženým opaskom alebo
stuhou.
Na zhotovenie jednoduchších kostýmov môžete použiť
papierové potravinové vrecká. Na každom vrecku vystrihnite
otvory na ruky a hlavu.
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Plánovanie času v triede
V tabuľke je časový rozvrh 30-minútového, hodinového a dvojhodinového stretnutia, ktoré môže prebiehať
raz do týždňa alebo každý deň. Ak vyučujete len raz do týždňa, pravdepodobne nestihnete urobiť všetky aktivity v
priebehu jedného stretnutia. Niektoré z aktivít môžete ponúknuť osobám, ktoré prichádzajú s deťmi do styku každý
deň, čím posilníte svoje vyučovanie.
Ak vyučujete podľa týchto materiálov od pondelka do piatku, vyberte si jeden z troch časových plánov. Verš
na zapamätanie môžete rozdeliť na viac častí, biblickú lekciu vyučujte počas prvých štyroch dní, ako je to uvedené
nižšie. Opakovanie môžete robiť denne alebo na konci týždňa.
5. deň
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
Verš na zapamätanie Biblická lekcia 1. časť Biblická lekcia 2. časť Biblická lekcia 3. časť Čas na opakovanie

Časový plán

(Ak nie je napísané inak, časový údaj je uvedený v minútach.)

Činnosť
Privítanie

30 minút

1 hodina

2 hodiny

Pred stretnutím Pred stretnutím Pred stretnutím

Chvály

–

5

5

Verš na zapamätanie

5

5

10

Rozcvička*

5

5

5

Biblická lekcia**

15

15

20

Kvíz (opakovanie)

5

5

10

Svetlo evanjelia

–

5

5

Občerstvenie

–

–

10

Tvorivá aktivita

–

15

20

Doplnková aktivita

–

–

25

Odchod domov***

–

5

10

* Použite navrhnuté aktivity na rozcvičku alebo spievajte piesne.
** Scénky zaraďte len v prípade, že máte dostatok času.
*** Kým čakáte na rodičov, deti vám pomôžu upratať, môžete si opakovať verš alebo spievajte piesne.
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Pán Boh sa
o teba
stará.

Ježiš má
moc
odpustiť
hriechy.

Ježiš
uzdravuje
chromého

Ježiš
uzdravuje
slepého
Bartimea

Ústredná
pravda

Lekcia

Hádanky

Zoznamovacia hra

Privítanie

12
Zbierka

Dobrý je
Boh

Modlitba

Pán Boh má
v rukách
celý svet

Zbierka

Dobrý je
Boh

Modlitba

Náš Pán
všetky deti
ľúbi

Chvály

„... On sa
o vás
stará...“

1. Petra 5, 7

„... Syn
človeka má
moc
odpúšťať
hriechy na
zemi...“

Marek 2, 10

Verš na
zapamätanie

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Rozcvička

Svetlo
svieť

Skladanie
škridiel

Opakovanie

Evanjelizačná
skladačka

Evanjelizačná
skladačka

Iná
aktivita

Počúvaj,
ćo vtáci
spievajú

Pán Boh
má
v rukách
celý svet

Dobrý je
Boh

Slovo
svoje dal
nám Pán

Slané
cesto

Pracovný
list

Čo
dokážu
vidieť oči

Slané
cesto

Pracovný
list

Náš Pán
všetky
deti ľúbi

Sledujem

Aké to je
byť
slepým?

Čo robia
priatelia?

Pomáhame
priateľovi

(Vyberte
si jednu.)

(Vyberte
si jednu.)

Chromý
muž

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Dobrý je
Boh

Piesne

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho zázraky

Prehľad

Ježiš, Boží
Syn,
miluje
ľudí.

Ježiš má
moc nad
všetkým.

Ježiš tíši
búrku

Ježiš sýti
zástupy

Ústredná
pravda

Lekcia

Moja
najväčšia
párty

Moje
dobrodružstvo
s vodou

Privítanie

13
„Pán mi
pomáha,
nebudem sa
báť.“

Modlitba

Zbierka

Slovo
svoje dal
nám Pán

Opakovanie
Židom 13, 6

„Pán mi
pomáha,
nebudem sa
báť.“

Židom 13, 6

Verš na
zapamätanie

Ďakujeme,
Pane Bože

Zbierka

Slovo
svoje dal
nám Pán

Modlitba

Počúvaj,
ćo vtáci
spievajú

Chvály

Môžem ísť
a pomôcť
iným

Zábava s
vodou

Rozcvička

Piškvorky

Obrázky
mora

Opakovanie

Je veľký
náš Boh

Je veľký
náš Boh

Iná
aktivita

Náš Pán
všetky deti
ľúbi

Je veľký
náš Boh

Ďakujeme,
Pane Boźe

Slovo
svoje dal
nám Pán

Je veľký
náš Boh

Slovo
svoje dal
nám Pán

Počúvaj,
ćo vtáci
spievajú

Piesne

Slané cesto

Pracovný
list

Piknik

Slané cesto

Pracovný
list

Chyť rybu

Fľaša s
vlnami

Rozbúrené
more
v taške

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Obrázky
mora

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho zázraky

Boh má
moc nad
životom
i smrťou.

Ježiš je
Spasiteľ.

Ježiš
privádza
Jairovu
dcéru späť
k životu

Ježiš
privádza
Lazara
späť do
života

Ústredná
pravda

Lekcia

Moja
rodina

Moja cesta
k lekárovi

Privítanie
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Zbierka

Pán Boh
má
v rukách
celý svet

Modlitba

Láska
Kristova

Zbierka

„Povedal
jej Ježiš:
Ja som
vzkriesenie
a život. Kto
verí vo
mňa, bude
žiť, aj keď
umrie.“

Ján 11, 25

„... darom
Božej
milosti je
večný
život...“

Modlitba
Je veľký
náš Boh

Rímskym
6, 23

Verš na
zapamätanie

Dobrý je
Boh

Chvály

Nasleduj
vedúceho

Boh mi
dáva silu

Rozcvička

Smutné
a veselé
tváre

Opakovanie
s náplasťami

Opakovanie

Rímskym
6, 23

Rímskym
6, 23

Iná
aktivita

Dobrý,
dobrý,
dobrý je
Boh

Je veľký
náš Boh

Pán Boh
má
v rukách
celý svet

Slané cesto

Pracovný
list

Farebné
kamienky

Slané cesto

Láska
Kristova

Láska
Kristova

Pracovný
list

Rozprávanie príbehu

Lazar je
živý

Opakovacia hra

Prvá
pomoc

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Obrázky
zázrakov

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Je veľký
náš Boh

Dobrý je
Boh

Piesne

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho zázraky

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho zázraky

Ukazovanie – verš na zapamätanie
Lekcia 5

Rímskym 6, 23

Hovorte verš:

„... darom Božej milosti je večný život.“

... darom Božej milosti...
Ukážte otvorenou dlaňou pred
seba.

... je večný...
Opíšte pred sebou kruh.
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... život.
Pohybujte sa trasúcimi prstami
od pása k tvári.
.
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Lekcia 1
Ježiš uzdravuje chromého muža
Text pre učiteľov:

Marek 2, 1 – 12

Ústredná pravda:

Ježiš má moc odpustiť hriechy.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Popros Ježiša, aby ti odpustil.
pre spasené deti: Ver, že Ježiš ti odpustil.

Verš na zapamätanie:

„... Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi.“

(Marek 2, 10)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD
prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● lopta

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte každé
dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Zoznamovacia hra“
Posaďte deti do kruhu tesne vedľa seba. Dajte deťom loptu, nech
si ju podávajú, pokiaľ hrá hudba. Keď hudba stíchne, dieťa,
ktoré práve drží loptu, odpovie na jednu otázku o sebe (napr.
„Ako sa voláš?“, „S akou hračkou sa najradšej hráš?“)

Chvály

● CD s hudbou a CD
prehrávač, spevník alebo slová
(Náš Pán všetky deti ľúbi,
Dobrý je Boh)
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „Náš Pán všetky deti ľúbi“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože, ďakujeme Ti,
že si dobrý a že nás tak veľmi miluješ. Ďakujeme Ti za to, že Ťa
môžeme poznať a že sa s Tebou môžeme rozprávať v modlitbe.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Dobrý je Boh“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do spoločnej
zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o tom, ako
peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PMIR-R1, PMIR-R2,
PMIR-R3 a PMIR-R4
● Ako učiť verš (str. 18)

Verš: Marek 2, 10
Opakovanie: Zaspievajte si s deťmi verš.

Rozcvička

Aktivita: „Hlava, ramená, kolená, palce”
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce
Hlava, ramená, kolená, palce,
tlieskaj rukami a chváľ Ho.
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Biblická lekcia

● text lekcie (str. 19)
● PMIR1-1, PMIR1-2, PMIR1-3,
PMIR1-4, PMIR1-5 a PMIR1-6
● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo názorné pomôcky k
piesňam (Dobrý je Boh, Slovo
svoje dal nám Pán)
● hra Duplo alebo iná stavebnica s
kockami
● veľká bábika a „nosidlá“
vyrobené z uteráka a dvoch tyčiek
● kvety vo váze

Lekcia: „Ježiš uzdravuje chromého muža“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Opakovanie

● dom a škridly
● otázky (str. 21)

Hra: „Skladanie škridiel“
Keď dieťa správne odpovie na otázku, môže zložiť zo
strechy domu škridlu. Potom deti môžu škridle zase na
strechu umiestňovať.
Svetlo evanjelia: Evanjelizačná skladačka

Svetlo evanjelia ● text (str. 18)

● evanjelizačná skladačka
● PMIR-e, PMIR-f, PMIR-g,
PMIR-h, PMIR-i a PMIR-j

Občerstvenie

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● chromý muž

Ručná práca: „Chromý muž“
Každé dieťa si vyfarbí a vystrihne „chromého muža“.
Každé dieťa si potom môže vyrobiť nosidlá prilepením
dvoch drevených špadlí pod kúsok plste a „chromého
muža“ nalepí na plsť.
Pracovný list: „Ježiš uzdravil chromého muža“
Pomôžte deťom nalepiť šnúrky na nosidlá.
Plastelína: „Dom so strechou“
Ukážte deťom, ako majú vyformovať dom s rovnou
strechou. Keď to majú hotové, krátko zopakujte, ako
muži spustili cez strechu chromého priateľa k Ježišovi.

Doplnková
aktivita

Aktivita: „Pomôž svojmu priateľovi”
Každá skupina šiestich detí si vyzdobí „svoj“ dom.
Potom nechajte deti, aby spúšťali chromého muža dolu
do domu pomocou „povrazov“. Počas toho, ako deti
spúšťajú chromého, si zopakujte s nimi príbeh.
Dráma: „Čo robia priatelia”
Deti môžu hovoriť o tom, ako sa správajú priatelia voči
sebe navzájom. Tu je niekoľko príkladov: požičiavajú si
hračky, hrajú sa spolu, modlia sa jeden za druhého atď.

(vyberte jednu)

(vyberte jednu)

● 5 x 7,5 cm plste (hrubšej látky,
napr. z kabáta)
● špajdle, dve pre každé dieťa
● pracovný list pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● nožnice
● lepidlo
● šnúrky rôznej dĺžky, dve pre
každé dieťa
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)
● dom vyrobený z topánkových
škatúľ s dierou v streche, jeden pre
šesť detí
● chromý muž z aktivity
spomínanej vyššie s 30 cm dlhými
povrázkami z vlny uviazanými
o špajdle, jedno pre šesť detí
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Učenie verša na zapamätanie
Verš: „... Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi...“ Marek 2, 10
Úvod:
Kto má právo prikázať ti, aby si išiel do postele? Kto má právo prikázať ti, aby si si upratal hračky?
Krátko diskutujte.
Biblia nám hovorí o Niekom, kto má výnimočné právo a moc.
Prezentácia:
V našom verši čítame o moci. Slová zapísané v Biblii sa volajú verše. Každý verš má svoju adresu, aby sme ho ľahšie
našli. Tento verš je zapísaný v Markovi 2, 10.
Povedzte adresu verša trikrát za sebou – prvýkrát tak, ako hovorí mamička („mamičkiným“ hlasom), potom
„ockovým“ hlasom a nakoniec veľmi hlasno s rukami pri ústach, ako keby ste mali megafón.
Dovoľte dieťaťu, aby vám pomohlo nájsť verš tak, že otvorí vašu Bibliu na mieste označenom záložkou v Markovi 2,
10. Potom prečítajte verš a ukážte flashcardy PMIR-R1 – R4.
Vysvetlenie:
„... Syn človeka...“ – Tieto slová hovorí sám Ježiš. Sám seba nazýva „Synom človeka“. Ježiš je Boh – Syn. Ježiš
prišiel na túto zem ako malé dieťatko a potom vyrástol na dospelého muža. Niekedy sám seba nazýva Synom
človeka.
„... má moc...“ – Pretože je Ježiš Bohom, patrí Mu všetka moc ako Bohu.
„... odpúšťať hriechy...“ – Iba Boh môže odpustiť hriechy. Ježiš je Boh, takže má moc odpúšťať hriechy.
„... na zemi.“ Boh stvoril túto zem a panuje nad všetkým, čo stvoril.
Aplikácia:
Nespasené deti: Ježiš je Spasiteľ, ktorý bol potrestaný za tvoje a moje hriechy, keď zomieral na kríži. Potom vstal
z mŕtvych. Keď prijmeš Pána Ježiša (uveríš v Neho) ako svojho Spasiteľa, odpustí ti hriechy.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, mal by si poďakovať Bohu, že splnil svoj sľub a poslal na
zem Spasiteľa. Pretože Ježiš zomrel za tvoje hriechy, môžeš žiť ako Božie dieťa a raz môžeš ísť do neba.
Opakovanie:
„Zaspievaj si verš“
Pokúste sa nájsť vhodnú melódiu (napr. známu pieseň), do ktorej vložíte text verša. Verš si potom s deťmi
niekoľkokrát zaspievajte.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Evanjelizačná skladačka
Ukážte flashcard PMIR-e.
Ježiš je dokonalý Boží Syn. Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch sú spolu jeden Boh. Boh stvoril tento svet
a všetko, čo je v ňom: stromy a kvety, ryby a žaby (Skutky 17, 24). Boh tiež stvoril ľudí. Boh stvoril mňa a Boh
stvoril aj teba!
Ukážte flashcard PMIR-f.
Biblia hovorí, že „Boh tak miloval svet“ (Ján 3, 16). Boh miluje ľudí, ktorých stvoril. Boh miluje aj teba! Boh vie
o tebe všetko a miluje ťa práve takého, akého ťa stvoril. Boh chce, aby si bol pripravený na to, že raz budeš žiť v nebi
spolu s Ním. Ale je tu jeden problém, ktorý ti nedovolí vstúpiť do neba a oddeľuje ťa od Boha.
Ukážte flashcard PMIR-g.
Boh nazýva tento problém „hriechom“. Hriech je všetko, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš a čo sa nepáči Bohu.
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Spomeňte deťom príklady hriechu alebo hovorte o flashcardoch PMIR-a – PMIR-d.
Keď si sebecký alebo ubližuješ svojmu bratovi či sestre, keď sa hneváš, to je hriech. Zhrešil si. Aj ja som zhrešil.
V skutočnosti Boh hovorí: „Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23). Hrešíš preto, lebo si sa narodil s túžbou hrešiť.
Trest, ktorý dáva Boh tebe i mne za hriech, je večné oddelenie od Boha.
Ukážte flashcard PMIR-h.
Pretože teba i mňa Ježiš tak veľmi miloval, prišiel z neba, aby bol potrestaný za naše hriechy. Narodil sa ako malé
bábätko a vyrástol v muža. Ježiš bol dokonalý v každom smere a vždy robil to, čo bolo správne. Ježiš si nezaslúžil
byť potrestaný. Ale On bol ochotný prijať trest za tvoj a môj hriech a za každý hriech v tomto svete. Jedného dňa Ho
pribili na kríž. Tam na kríži Ježiš zomrel. Biblia hovorí: „... Kristus umrel za naše hriechy... bol pochovaný a v tretí
deň bol vzkriesený...“ (1. Korintským 15, 3 – 4). Ježiš je Spasiteľ (jediný, kto ťa môže zachrániť od hriechu a od
trestu za hriech)!
Ukážte flashcard PMIR-i.
Biblia hovorí: „... tým, čo Ho prijali (Ježiša), dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Ján 1, 12) Ak prijmeš Ježiša ako
svojho Spasiteľa (uveríš v Neho) za to, čo pre teba urobil na kríži, budeš očistený od svojich hriechov. Staneš sa
dieťaťom Božím a už nebudeš oddelený od Boha. Budeš dieťaťom Božím a zároveň dieťaťom svojich rodičov.
Ukážte flashcard PMIR-j.
Potom budeš môcť raz žiť s Bohom v nebi. Ježiš je teraz v nebi. Pripravuje zvláštne príbytky (domy, domovy) pre
všetkých, ktorí Ho prijali. Chceš prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa? Môžeš tak urobiť aj dnes! Rád ti s tým
pomôžem. (Povedzte deťom, kedy a kde za vami môžu prísť.)

Lekcia
1. časť
Máš naozaj dobrého kamaráta? Čo sa ti na ňom najviac páči?
Krátko diskutujte.
Je to výborné, keď má niekto dobrého priateľa. Biblia nám hovorí, že Ježiš môže byť tvojím najlepším Priateľom.
Biblia je Božie slovo a to je vždy pravdivé. Môžeš veriť všetkému, čo Biblia hovorí!
Ukážte deťom svoju Bibliu.
Flashcard PMIR1-1
Ježiš miloval ľudí, ktorí žili v Galiley. Hovoril im o Bohu. Ukázal im, že On je Boží Syn tým, že uzdravoval chorých
ľudí. Biblia nám hovorí, že Boh miluje teba i mňa. Boh ťa miluje a stará sa o teba. Vie o tebe všetko – akej farby sú
tvoje vlasy, ktoré jedlo ti najviac chutí, pozná veci, z ktorých sa tešíš i z ktorých si smutný. Boh chce, aby si Ho
spoznal, a dobrou správou je, že Ho spoznať môžeš!
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Dobrý je Boh“.
Ježiš bol v dome, kde sa zišlo veľmi veľa ľudí. Ľudia prišli, aby Ho počúvali a aby ich Ježiš učil o Bohu. Bol si už
niekedy na takom mieste, kde bolo veľmi veľa ľudí?
Uveďte deťom príklad nejakého miesta, kde ste zažili veľmi veľa ľudí. Potom dovoľte deťom, aby sa s vami
podelili so svojimi skúsenosťami.
Bolo tam tak veľa ľudí, že už by si sa nedostal ani len ku dverám! Možno sa niektorí ľudia snažili pozerať dovnútra
oknom.
Požiadajte deti, aby napodobnili, ako sa pozerajú cez okno alebo ako sa stavajú na špičky nôh, aby videli.
Prečo chcelo tak veľa ľudí vidieť Ježiša? Pretože títo ľudia už počuli o tom, ako Ježiš uzdravil chorých ľudí. Chceli
to vidieť a počuť na vlastné oči. Boli zvedaví. Aký bol Ježiš v skutočnosti? Čo sa chystal ďalej urobiť? Nie každý,
kto prišiel do tohto domu, veril v Ježiša, ale všetci chceli vidieť, čo Ježiš urobí.
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Dnes môžeme zistiť viac o Ježišovi tak, že budeme počúvať pravdivé príbehy z Biblie. Dozvieme sa odtiaľ, ako sa
stať Ježišovým priateľom.
Zaspievajte s deťmi pieseň „Slovo svoje dal nám Pán”.

2. časť
Flaschcard PMIR1-2
V ten deň chceli Ježiša vidieť štyria muži. Mali priateľa, ktorý nemohol chodiť. Ležal bez pohnutia na svojom ležadle
celý deň. Predstavte si, aké to muselo byť pre neho smutné, keď nemohol kráčať, behať ani skákať. Bol to naozaj
veľký problém. Jeho štyria priatelia ho niesli na nosidlách.
Požiadajte deti, aby spočítali týchto štyroch priateľov.
Niesli ho veľmi opatrne, aby mu neublížili. Prišli k domu, v ktorom bol Ježiš. Ale... nie... dom už bol plný ľudí
a nebola žiadna šanca, že sa dostanú k dverám.
Priatelia sa nevzdávali. Verili, že Ježiš by mohol ich kamarátovi pomôcť, aby zase chodil. Ale čo mali robiť?
Flashcard PMIR1-3
Na plochú strechu domu viedlo niekoľko schodov. Muži vyniesli svojho priateľa hore po schodoch priamo na
strechu. Čo teraz urobia? Vymysleli plán. Urobili do strechy dieru.
Použite kocky Duplo® (alebo podobné kocky), aby ste ukázali, ako muži urobili dieru do strechy alebo sa
pokúste dostať cez veľký zástup ľudí (veľká skupina detí) s chromým mužom (veľkou bábikou) na nosidlách
(veľký uterák so zahnutými krajmi upevnenými k tyčiam), ktoré nesú vaše deti.
Flashcard PMIR1-4
Keď už bola diera dostatočne veľká, štyria priatelia spustili muža na nosidlách dolu na dlážku rovno pred Ježiša.
Ježiš sa nenahneval, že rozobrali strechu. Neprekážalo Mu, že Ho prerušili práve vo chvíli, keď rozprával. Ježišovi
záležalo na mužovi, ktorý nemohol chodiť.

3.časť
Ježiš povedal mužovi: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“ (Marek 2, 5)
Aj keď tento muž nemohol chodiť, nebol to jeho najväčší problém. Jeho najväčším problémom bol hriech. Hriech
nám bráni v tom, aby sme boli Božími priateľmi. Toto je problém, s ktorým sa narodil každý z nás. Hrešíme, keď
neplníme Boží zákon. Klamstvo je hriech. Hriechom je aj to, keď nerobíš to, čo povedala mamička alebo otecko.
Hriech je, keď sa biješ s inými deťmi. Všetci máme tento problém, ale dobrou správou je, že Ježiš nám môže
pomôcť.
Zahrajte krátku scénku o odpustení. Budete na to potrebovať dvoch dospelých/pomocníkov a niekoľko
kvetov vo váze. Jeden bude hrať otca a druhý jeho dieťa. V záchvate hnevu „dieťa“ odtrhne kvetom
hlavičky a rozhádže ich po podlahe. Pozerá do tváre svojho otca a po chvíli povie: „Je mi to veľmi ľúto.“
Otec nežne odpovie: „To bolo veľmi zlé. Priniesol som tieto kvety tvojej mamke k narodeninám a ty si ich zničil.
Zaslúžiš si za to trest, ale ja ti odpúšťam, pretože ťa ľúbim.“
Ježiša počúvalo aj niekoľko dôležitých mužov. Oni neverili, že Ježiš môže odpúšťať hriechy. Mysleli si, že Ježiš bol
iba obyčajný človek.
Ale Ježiš vedel, čo si myslia, a povedal im: „Čo je ľahšie, povedať: ‚Tvoje hriechy sa ti odpúšťajú‘ alebo ‚Vstaň,
vezmi si lôžko a choď‘?“ (podľa Marek 2, 9)
Potom prehovoril k mužovi, ktorý nemohol chodiť: „Vezmi svoje ležadlo a choď domov.“ (podľa Marek 2, 11)
Čo myslíš, že sa stalo?
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Flashcard PMIR1-6
Chromý muž sa postavil na nohy! Pozri sa na jeho tvár na obrázku – je taký šťastný! Muž zobral svoje ležadlo
a prešiel pomedzi všetkých ľudí. Fíha! Ako to, že to Ježiš dokázal? Ježiš je Boží Syn. On mal moc uzdraviť tohto
muža a má aj moc odpustiť hriechy.
Poprosil si už Ježiša, aby ti odpustil? Ak si to už urobil, potom poďakuj Bohu za to, že Ježiš má moc odpúšťať
hriechy. Keď sú naše hriechy odpustené, stávame sa Ježišovými priateľmi.
Ľudia boli užasnutí z toho, čo videli. Chromý muž vstal a kráčal! Ľudia chválili Boha za zázrak, ktorý videli.
Na záver zaspievajte s deťmi pieseň „Dobrý je Boh.”

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto sám seba nazýva v Biblii „Synom človeka“? (Ježiš, Boží Syn)
2. Kto má na zemi moc nad všetkým? (Ježiš)
3. Kto má moc odpustiť hriechy? (Ježiš)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Kto vie o tebe všetko a miluje ťa? (Boh; Ježiš.)
2. Povedz niečo, čo nemohol robiť chromý muž? (Odpovede môžu byť rôzne. Príklady, ktoré boli uvedené v lekcii,
sú: nemohol bežať, skákať, kráčať.)
3. Čo bolo najväčším problémom chromého muža? (Hriech.)
4. Ako dostali tohto muža jeho priatelia k Ježišovi? (Doniesli ho a spustili ho cez dieru v streche.)
5. Prečo chceli títo priatelia, aby Ježiš videl ich priateľa? (Verili, že Ježiš mu môže pomôcť.)
6. Prečo bol Ježiš schopný uzdraviť tohto muža? (Ježiš je Boží Syn.)
7. Pretože mal Ježiš Božiu moc, čo urobil pre chromého muža? (Odpustil mu hriechy a uzdravil ho.)
8. Ako dokázal tento muž, že jeho hriechy boli odpustené a že bol uzdravený? (Vstal a chodil.)
9. Čo robili ľudia potom, keď videli muža chodiť? (Chválili Boha.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je to hriech? (Všetko, čo si myslíme, hovoríme alebo robíme a čo nerobí Bohu radosť.)
2. Aký trest znášal Ježiš za tvoj hriech? (Zomrel na kríži.)
3. Čo musíš urobiť pre to, aby bol tvoj hriech odpustený? (Prijať Ježiša/uveriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Položte
deťom túto otázku, aby ste im pripomenuli, čo majú povedať Bohu: „Ja viem, že som zhrešil. Verím, že Ježiš zomrel
za moje hriechy a potom opäť ožil. Prosím, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom.“)
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Lekcia 2
Ježiš uzdravuje slepého Bartimea
Text pre učiteľov:

Marek 10, 46 – 52; Lukáš 18, 35 – 43

Ústredná pravda:

Pán Boh sa o teba stará.

Aplikácia:

pre nespasené a spasené deti: Môžeš vedieť, že Boh sa o teba stará,
a môžeš Ho požiadať o pomoc.

Verš na zapamätanie:

„... On sa stará o vás.“

(1. Petra 5, 7)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● predmety, ktoré je možné rozoznať
hmatom
● tmavý obrus

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Hádanie“
Na stôl pod obrus položte jeden predmet. Vyberte jedno
dieťa a požiadajte ho, aby vsunulo ruku pod obrus
a hádalo, čoho sa dotklo. Pripravte si niekoľko
predmetov, ktoré pod obrusom presúvajte, aby sa mohlo
zapojiť každé dieťa.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej misie
(Pán Boh má v rukách celý svet, Dobrý
je Boh)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „ Pán Boh má v rukách celý svet“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože,
ďakujeme Ti, že si dobrý. Ďakujeme Ti, že miluješ nás
a našich priateľov. Daj, aby ťa mohli spoznať aj naši
priatelia. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „Dobrý je Boh“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní
o tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● Ako učiť verš (str. 24)
● ukazovanie verša (str. 25)

Verš: 1. Petra 5, 7
Opakovanie: Opakovanie verša s pohybmi

Rozcvička

Aktivita: „Hlava, ramená, kolená, palce”
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce
Hlava, ramená, kolená, palce,
tlieskaj rukami a chváľ Ho.
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Plán činností

Biblická lekcia

Opakovanie

Čo potrebujete

● text lekcie (str. 25)
● PMIR2-1, PMIR2-2, PMIR2-3,
PMIR2-4, PMIR2-5 a PMIR2-6
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Počúvaj, čo
vtáci spievajú, Pán Boh má
v rukách celý svet)
- ● cestovná taška s vecami na cestu
● drevená miska a drobné mince
● plášť alebo kabát
● baterka
● otázky (str. 28)

Svetlo evanjelia ● text (str. 25)

● evanjelizačná skladačka
● PMIR-e, PMIR-f, PMIR-g,
PMIR-h, PMIR-i a PMIR-j

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● obrázky prírody podľa vzoru v
(vyberte jednu)

Čo budete robiť

prílohe pre každé dieťa dva
● voskovky alebo fixky
● lepidlo
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● drobné mince, jedna pre každé
dieťa
● slané cesto, alebo plastelína
(str. 10)

Lekcia: „Ježiš uzdravuje slepého Bartimea”
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Hra: „Zasvieť“
Keď dieťa správne zodpovie otázku, môže zapnúť
baterku a posvietiť na vopred určený predmet
v miestnosti.
Svetlo evanjelia: Evanjelizačná skladačka

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)
Ručná práca: „Čo vidia oči”
Požiadajte deti, aby jeden z obrázkov zamaľovali tmavou
farbou, aby ste im tým ukázali, že slepí ľudia nemôžu
vidieť veci, ktoré my vidíme. Až potom si môžu
farbičkami vymaľovať zostávajúce obrázky, aby tak
zistili, ako sa môžeme tešiť, keď vidíme veci, ktoré
stvoril Boh.
Pracovný list: „Ježiš uzdravil slepého Bartimea“
Každé dieťa nalepí malú mincu do Bartimeovej misky na
žobranie.
Plastelína: „Miska na žobranie a mince“
Vyformujte veľkú misku. Deti vyrobia mince, ktoré budú
do nej hádzať. Využite tento čas na stručné zopakovanie
lekcie.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Doplnková
aktivita

● páska na oči

Aktivita: „Aké to je, byť slepý?“
(Nepoužite túto aktivitu vtedy, keď máte v skupine nevidiace
dieťa.)
Deti si môžu vybrať, či im zaviažete oči, alebo si ich iba
zatvoria (mladšie deti sa môžu báť so zaviazanými očami).
Dvaja priatelia vedú „slepé“ dieťa po miestnosti. Toto
deťom umožní spoznať, ako sa cíti ten, kto je slepý a je
závislý od iných. Po aktivite diskutujte: „Ako si sa cítil,
keď si nevidel? Podľa čoho si vedel, že nenarazíš? Ako ti
pomohli tvoji priatelia?“
Hra: „Hľadám...“
Vyberte dieťa, ktoré bude v miestnosti hľadať daný
predmet. Dieťa povie: „Hľadám niečo ... (doplňte farbu).“
Ostatné deti sa obzerajú okolo seba a hádajú, ktorý predmet
sa hľadá. Každé kolo ukončite tým, že spolu poviete:
„Ďakujem Bohu za to, že vidím ... (pomenujte predmet).“
Pokračujte dovtedy, kým sa nevystriedajú všetky deti.

(vyberte jednu)

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „... On sa stará o vás.“ 1. Petra 5, 7
Úvod:
Ukážte deťom fotografiu niekoho, o koho sa staráte – o vaše dieťa, vášho manžela alebo rodiča. Povedzte im
o praktických spôsoboch, ako sa o nich staráte a prečo sa o nich staráte – lebo ich milujete.
Ale je tu Niekto, kto sa stará o týchto ľudí viac ako ja. Biblia nám hovorí, kto to je.
Prezentácia:
Povedzte „adresu“ verša spolu. Vysvetlite, že toto je miesto v Biblii, kde môžeme zistiť, kto sa o nás tak veľmi stará.
Požiadajte dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš v Biblii (vopred si označte 1. Petra 5, 7 záložkou). Prečítajte verš.
Aplikácia:
Boh sa o teba stará, keď si smutný.
Požiadajte deti, aby „urobili“ smutnú tvár.
Boh sa o teba stará, keď si šťastný.
Požiadajte deti, aby „urobili“ veselú tvár.
On sa o teba nikdy neprestane starať. Akokoľvek sa cítiš a kdekoľvek si, môžeš požiadať Boha, aby ti pomohol,
pretože On sa o teba stará.
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Použite pohyby a hovorte verš:
„... On“ – Ukážte obidvomi rukami smerom hore.
„sa stará“ – Ukážte na ostatných i na seba.
„o vás.“ – Objímte sa.
Zopakujte to niekoľkokrát vrátane adresy verša.
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Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Evanjelizačná skladačka
Ukážte flashcard PMIR-e.
 Kto je Ježiš? (Boží dokonalý Syn.)
 Kto ťa stvoril? (Boh.)
Ukážte flashcard PMIR-f.
 Kto ťa miluje najviac? (Boh.)
 Kde Boh chce, aby si raz žil? (V nebi.)
Ukážte flashcard PMIR-g.
 Čo ti bráni vojsť do neba? (Hriech.)
 Čo je hriech? (Všetko, čo si myslím, hovorím a robím a čo sa Bohu nepáči.)
 Kto zhrešil? (Všetci zhrešili – Rímskym 3, 23.)
 Prečo hrešíš? (Pretože si sa narodil s túžbou hrešiť.)
 Uveď nejaký hriech, ktorý robia deti, ako si ty. (Odpovede budú rôzne.)
Uveďte ďalšie príklady a diskutujte o PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c a PMIR-d.
Ukážte flaschard PMIR-h.
 Ako bol Ježiš potrestaný za tvoj hriech? (Zomrel na kríži.)
 Prečo bol Ježiš ochotný urobiť to pre teba? (Miloval ťa.)
 Čo sa stalo na tretí deň po tom, čo Ježiš zomrel a bol pochovaný? (Znovu ožil – 1. Korintským 15, 3 – 4.)
Ukážte flaschard PMIR-i.
 Ako môžeš byť očistený od svojich hriechov? (Prijmi Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa – Ján 1, 12.)
Ukážte flaschard PMIR-j.
 Čo teraz robí Pán Ježiš v nebi? (Pripravuje nové krásne domovy pre tých, ktorí Ho prijali.)
 Kde raz budeš žiť, keď prijmeš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa? (S Bohom v nebi.)
 Chceš prijať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa? Urob to dnes! Budem rád, keď ti s tým budem môcť pomôcť.
(Určite čas a miesto.)

Lekcia
1. časť
Bol si už niekedy na nejakej dlhej ceste?
Pripravte si tašku s rôznymi vecami, ktoré by ste si so sebou zobrali na cestu (napr. čisté tričko, mydlo, zubnú kefku,
mapu atď.) Ukážte tieto veci deťom.
Taká cesta môže byť naozaj veľmi zaujímavá, zvlášť keď sa stane niečo nečakané. Ježiš bol na ceste. Cestoval so
svojimi učeníkmi do mesta, ktoré sa volalo Jeruzalem.
Požiadajte deti, aby zopakovali názov mesta. Vysvetlite, že to bolo dôležité miesto.
Spolu s Ježišom išiel po ceste aj veľký zástup ľudí. Každý chcel ísť do Jeruzalema na výnimočné slávnosti.
Uskutočňovali sa raz do roka. Keď sa zástup priblížil k mestu Jerichu, stalo sa niečo zvláštne.
Predstierajte, že cestujete do mesta Jeruzalem. Čo by ste si so sebou zobrali? Prechádzajte sa po
miestnosti a potom sa vráťte späť na miesto, kde sedia deti. Pomôžte deťom, aby pochopili, že to bola
vzrušujúca cesta. Pospevujte si, ako „cestujete“. Možno takto ľudia cestovali do Jeruzalema.
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Zaspievajte si s deťmi pieseň „Počúvaj, čo vtáci spievajú”.
Flashcard PMIR2-1
Na okraji cesty sedel muž, ktorý žobral. Sedával tam každý deň a žiadal ľudí, aby mu dali nejaké peniaze, pretože
nemohol pracovať. Jeho meno bolo Bartimeus.
Požiadajte deti, aby zopakovali jeho meno.
Bartimeus bol slepý, čo znamená, že nevidel. Predstav si, aké by to bolo, keby si nemohol nič vidieť.
Požiadajte deti, aby si zakryli rukami oči. Spýtajte sa ich, čo vidia.
Flashcard PMIR2-2
V tých dňoch, keď bol niekto slepý, nemohol pracovať, aby si zarobil peniaze na jedlo a šaty. Takže Bartimeus musel
každý deň žobrať.
Ukážte deťom drevenú misku s niekoľkými mincami. Vysvetlite, že Bartimeus musel každý deň sedieť na
okraji cesty, aby si vypýtal pár drobných. Bol to jediný spôsobom, ako mohol získať nejaké peniaze na
jedlo.
Myslíte si, že Pán Boh sa staral o Bartimea? Áno, staral sa. Boh vedel, že Bartimeus je slepý. Staral sa o to, ako žil,
a aj o to, že musel každý deň žobrať. Staral sa o Bartimea viac ako ktokoľvek iný. Boh sa stará aj o teba. Boh vie
o tebe všetko a stará sa o to, ako sa cítiš. Stará sa o teba, kamkoľvek ideš alebo čokoľvek robíš. Boh sa o teba stará,
lebo ťa miluje. Starajú sa o teba aj tvoji rodičia. Kto sa o teba v tvojej rodine ešte stará?
Dovoľte deťom odpovedať.
Je to úžasné, že Boh sa o nás stará viac ako naša vlastná rodina.

2. časť
Bartimeus akosi zistil, že medzi ľuďmi, ktorí išli do Jeruzalema, sa dialo niečo nezvyčajné. Ježiš bol medzi ľuďmi
veľmi známy. Mnohí už počuli o uzdraveniach chorých ľudí. Možno Bartimeus začul, ako sa o Ňom ľudia rozprávali.
Zistil, že Ježiš je tiež v zástupe ľudí, ktorí prechádzali cez Jericho.
Flashcard PMIR2-4
Keď sa dav priblížil k Barimeovi, začal kričať: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Marek 10, 47)
Požiadajte deti, aby takto zvolali spolu s vami. Vysvetlite, že „zmilovať sa“ znamená byť láskavý
k niekomu, kto si to nezaslúži.
Ľudia, ktorí stáli pri Bartimeovi, mu prikázali, aby bol ticho: „Psst, Bartimeus.“
Požiadajte deti, aby urobili „psst“ spolu s vami.
Čo si myslíte, že Bartimeus urobil? Ďalej volal na Ježiša! Vedel, že to bola jeho jediná šanca stretnúť Ho, a nechcel
sa vzdať.
Ježiš sa zastavil. Chvíľu čakal. Počul, ako Bartimeus volá Jeho meno. Ježiš prikázal, aby Bartimea priviedli.
„Bartimeus, vzmuž sa. Vstaň, volá ťa,“ povedali Bartimeovi ľudia na okraji cesty (podľa Marek 10, 49).
Bartimeus odhodil svoj plášť a vyskočil na nohy. Ponáhľal sa! Rýchlo prišiel k Ježišovi. Čo sa chystal Ježiš urobiť?
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Vyzvite deti, aby zahrali to, čo sa práve odohralo v príbehu. Jedno dieťa bude Bartimeus sediaci na
okraji cesty a volajúci: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Niekoľko detí bude tvoriť dav, ktorý
prišiel s Ježišom, ostatné deti budú skupinkou ľudí, ktorá dohovára Bartimeovi, aby bol ticho. Jeden
z učiteľov/pomocníkov vysloví Ježišove slová. Potom povie skupinka „ľudí“ Bartimeovi, aby vstal. On to
urobí, odhodí plášť a beží k Ježišovi.

3. časť
Flashcard PMIR2-5
„Čo chceš, aby som ti urobil?“ spýtal sa Ježiš. (Marek 10, 51)
Chcel Bartimeus požiadať Ježiša, aby mu dal nejaké peniaze? Nie. On potreboval niečo viac ako peniaze. Chcel
požiadať Ježiša, aby mu dal nejakú prácu? Nie. On potreboval niečo viac ako nejakú prácu. Bartimeus veril, že Ježiš
mu môže pomôcť.
Bartimeus povedal: „Chcem vidieť!“ (podľa Marek 10, 51)
Bartimeus veril, že Ježiš má moc uzdraviť ho! Myslíš si, že to Ježiš mohol urobiť?
Ježiš povedal Bartimeovi: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ (podľa Marek 10, 52)
Flashcard PMIR2-6
Bartimeus v tej chvíli videl! Mohol vidieť ľudí, ktorí stáli okolo neho, oblaky, stromy a mohol vidieť Ježiša. Bol taký
šťastný! Nasledoval Ježiša, ktorý kráčal ďalej. Ježiš sa staral o Bartimea a pomohol mu.
Ježiš sa stará aj o teba a pretože Ježiš je Boží Syn, môže pomôcť aj tebe. Ježiš sa vždy teší, keď počuje, ako sa s Ním
rozprávaš v modlitbe a žiadaš Ho o pomoc. Môžeš sa s Ním rozprávať kedykoľvek – ráno, keď sa zobudíš, uprostred
dňa a tiež večer, keď ideš spať. Hoci Boha nemôžeme vidieť, On nás vidí a počuje nás, keď sa k Nemu modlíme.
Môžeš Ho poprosiť, aby ti pomohol spoznať Ho viac z Biblie. Môžeš Ho požiadať o pomoc, keď si v škôlke. Môžeš
Ho poprosiť, aby ti pomáhal poslúchať rodičov.
Veďte deti v modlitbe. Požiadajte ich, aby vám povedali, za čo sa chcú modliť. V menšej skupine deti
možno deti povedia svoje krátke modlitby nahlas. Pri väčšej skupine detí ich najprv rozdeľte na menšie
skupinky, ktoré povedú ďalší učitelia alebo pomocníci.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Pán Boh má v rukách celý svet”.
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Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Odkiaľ sa môžeme dozvedieť o Tom, ktorý sa o nás stará? (Z Biblie.)
2. Kto sa o teba nikdy neprestane starať? (Boh.)
3. O koľkých ľudí sa Pán Boh stará? (O všetkých.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Čo robil Ježiš na začiatku našej lekcie? (Bol práve na ceste.)
2. Čo robil Bartimeus pre to, aby mal jedlo? (Sedel na kraji cesty a žobral.)
3. Kto sa staral o Bartimea? (Boh.)
4. Boh sa stará aj o teba! Prečo sa o teba stará? (Boh ťa miluje.)
5. Čo urobil Bartimeus po tom, ako sa dopočul, že po ceste prichádza Ježiš? (Volal na Ježiša.)
6. Čo chcel Bartimeus, aby pre neho Ježiš urobil? (Chcel, aby mu Ježiš pomohol, aby videl.)
7. Prečo Ježiš dokázal pomôcť Bartimeovi, aby videl? (Ježiš je Boží Syn.)
8. Ako môžeš poprosiť Pána Ježiša o pomoc? (Keď s Ním budeš hovoriť v modlitbe.)
9. Kedy sa k Nemu môžeš modliť? (Kedykoľvek – ráno, na obed aj večer.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je hriech? (Všetko zlé, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš. Hriech je neposlúchanie Pána Boha.)
2. Ako bol Ježiš potrestaný za tvoje hriechy? (Zomrel na kríži.)
3. Čo potrebuješ urobiť, aby si bol zachránený od trestu za hriechy? (Veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Môžeš sa
modliť: „Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Prosím, Pane
Bože, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.“)
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Lekcia 3
Ježiš tíši búrku
Text pre učiteľov:

Marek 4, 35 – 41

Ústredná pravda:

Ježiš má moc nad všetkým.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Popros Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom.
pre spasené deti: Dôveruj Bohu, že sa o teba postará.

Verš na zapamätanie:

„Pán mi pomáha, nebudem sa báť.“

(Židom 13, 6)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● hárok papiera (formát A4) pre každé
dieťa
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Moje dobrodružstvo s vodou”
Dajte každému dieťaťu hárok papiera, aby naň nakreslilo
obrázok o tom, ako bolo pri mori, na jazere, na
kúpalisku a pod. Keď sú obrázky nakreslené,
zhromaždite deti do kruhu. Dovoľte deťom, aby každé
popísalo svoj zážitok z pobytu pri vode.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej misie
(Počúvaj, čo vtáci spievajú, Slovo
svoje dal nám Pán)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Počúvaj, čo vtáci spievajú“
Modlitba: „Drahý Bože, ďakujeme Ti za Bibliu.
Ďakujeme Ti za to, že Biblia nám rozpráva pravdivý
príbeh o Pánovi Ježišovi. Pane, Ty si dobrý a máš nás
tak veľmi rád. V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „ Slovo svoje dal nám Pán“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní
o tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PMIR-R5, PMIR-R6,
PMIR-R7 and PMIR-R8
● Ako učiť verš (str. 31)
● ukazovanie verša (str. 15)

Verš: Židom 13, 6
Opakovanie: Verš na prstoch

Aktivita: „Zábava s vodou“
Keď budete hovoriť nasledovné vyhlásenia, deti vás
môžu napodobňovať a robiť tie isté pohyby:
Plávajme v loďke. (Veslujte zo strany na stranu.)
Plávajme v jazere. (Plávajte rukami.)
Utekajme po pláži. (Utekajte na mieste.)
...
Spime na ... (Položte si hlavu na zložené ruky.)

Rozcvička
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Plán činností

Biblická lekcia

Opakovanie

Čo potrebujete

● veľká igelitová taška (na
zakrytie dlážky)
● hárok tvrdého papiera (formát
A3)
● dva rozstrekovače (jeden
naplnený tmavomodrou farbou,
druhý svetlomodrou) alebo fúkacie
fixky
● otázky (str. 34)

● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Je veľký náš
Boh)
● PMIR-k, PMIR-l, PMIR-m,
PMIR-n
● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● obrázky mora, jeden pre každé
(vyberte jednu)

Lekcia: „Ježiš tíši búrku“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

● text lekcie (str. 32)
● PMIR3-1, PMIR3-2, PMIR3-3,
PMIR3-4, PMIR3-5 a PMIR3-6
- ● obrázky alebo fotografie prírody
alebo rôzneho druhu počasia
(dážď, sneh, búrky atď.)
● padák, ktorým napodobníte vlny

Svetlo evanjelia ● text (str. 32)

Občerstvenie

Čo budete robiť

dieťa
● modré lepidlo s trblietkami,
jedno pre každé dieťa
● flitre (dostať v galantérii)
● cestoviny „mušle“
● vata
● pracovné listy pre každé dieťa
● lepidlo – glej
● slané cesto alebo plastelína
(str. 10)

Hra: „Obrázok mora”
Na zem rozložte igelitovú tašku. Do prostriedku položte
hárok tvrdého papiera formátu A3. Keď dieťa správne
odpovie na otázku, vyberie si farbu, ktorou chce postriekať
papier.

Svetlo evanjelia: Pieseň „Je veľký náš Boh“

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)
Ručná práca: „Morské obrázky“
Pomôžte každému dieťaťu, aby na obrázok pridalo tri
alebo štyri „vlny“ pomocou modrého trblietavého
lepidla. Na „more“ môžu nalepiť trblietavé flitre. Prilepiť
tiež môžu cestoviny „mušle“ na pobrežie a kúsky vaty
ako oblaky na oblohu.
Pracovný list: „Ježiš tíši búrku“
Pomôžte každému dieťaťu, aby na papier nanieslo tenkú
vrstvu lepidla – gleja na „vodu“. Lepidlo nechajte
vyschnúť, až kým „voda“ nie je lesklá a hladká.
Plastelína: „Dve loďky“
Pomôžte deťom vyformovať dve loďky. Zopakujte si,
ako sa Boh postaral o učeníkov v búrke a to, ako môžu
deti dôverovať Bohu, že sa o nich postará.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Doplnková
aktivita

● veľká uzatvárateľná taška na
mrazené potraviny
● 5 polievkových lyžíc kukuričnej
múky
● ½ šálky vody
● ½ šálky oleja
● zelená a modrá potravinárska
farba
● čistá dvojlitrová fľaša do
polovice naplnená vodou, ktorá je
zafarbená potravinárskym
farbivom, do druhej polovice
doplnená rastlinným olejom,
dôkladne uzatvorená

Hra: „Rozbúrené more v taške”
Dovoľte deťom, aby sa na vás pozerali, ako zmiešavate
kukuričnú múku, vodu a pár kvapiek potravinárskej
farby v taške. Napokon pridajte olej. Tašku pevne
uzatvorte, ak treba, prelepte ju páskou. Zmes nechajte
odpočívať minimálne 10 minút, potom položte tašku na
stôl a dovoľte deťom, aby ju stláčali prstami a sledovali
zmes farieb, ktorá je podobná farbe búrky na mori.
Opakovanie: „Fľaša s vlnami”
Dovoľte deťom, aby fľašu prevracali hore-dolu. Olej by
mal zostať na vode a mal by vytvárať vlny.

(vyberte jednu)

Učenie verša na zapamätanie
Verš: : „Pán mi pomáha, nebudem sa báť.“ Židom 13, 6
Úvod:
Bál si sa už niekedy, keď bola búrka? Bojíš sa niekedy, keď je vonku veľká tma?
Krátko sa s deťmi porozprávajte.
Búrky a tmy sa nemusíš báť vtedy, keď si s niekým, kto je veľký a silný!
Prezentácia:
V Liste Židom 13, 6 nám Biblia hovorí, kto je stále s tebou.
Povedzte adresu verša spolu trikrát – prvýkrát tak, že si zakryjete oči, druhýkrát, keď si zakryjete uši, a napokon tak,
že si tvár schováte do dlaní.
Dovoľte dieťaťu, aby našlo verš vo vašej Biblii. Miesto si vopred zaznačte záložkou. Potom verš spolu prečítajte
z obrázkov PMIR-R5 až PMIR-R8.
Vysvetlenie:
„Pán...“ – „Pán“ je meno pre Pána Ježiša. Mňa niekedy voláte „učiteľ“. „Učiteľ“ je titul pre mňa. Titul „Pán“ nám
pripomína, že Boh je šéfom nad všetkým. To znamená Ježiš, Boží Syn, je šéfom nad všetkým. Boh Otec, Boh Syn
a Boh Svätý Duch sú spolu Boh.
... mi pomáha...“ – Ak je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, potom je stále s tebou. Chce ti vo všetkom pomáhať. Chce ti
pomáhať aj s tou najjednoduchšou vecou. Chce ti pomôcť aj s tými najťažšími vecami. On je tvojím stálym
Pomocníkom.
...“ nebudem sa báť“ – Keď si zapamätáš, že Pán je tvojím pomocníkom, už nikdy sa nemusíš báť. Vo chvíli, keď sa
začneš báť, spomeň si, že Pán je s tebou. Má moc nad všetkým! Môžeš Mu dôverovať a nemusíš sa báť.
Aplikácia:
Nespasené deti: Pán je Pomocníkom Božích detí. Aj ty sa môžeš stať Božím dieťaťom, keď uveríš v Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa.
Spasené deti: Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, si Božím dieťaťom. Pán je tvojím stálym
Pomocníkom. Keď sa budeš báť, dôveruj Pánovi, že sa o teba stará.
Opakovanie:
„Verš na prstoch“
Hovorte verš postupne a pri každom slove vystrite ďalší prst (začnite ukazovákom). Verš povedzte celý aj
s odkazom.
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Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Je veľký náš Boh
Ukážte flashcard PMIR-k.
Boh je veľký. Je všemocný, svätý (dokonalý) a nikdy nezhrešil. Boh vie všetko. On ťa pozná a miluje ťa! Biblia
hovorí: „V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás...“ (1. Jána 4, 10) Boh ťa
miloval ešte skôr, ako si ty miloval Jeho!
Ukážte flashcard PMIR-l.
Boh je úžasným Stvoriteľom všetkých vecí. Stvoril hory a stromy – dokonca aj tie, čo sú tu neďaleko. On stvoril
vodu v riekach, v oblakoch a tiež tú vodu, ktorá je u vás doma vo vodovode. Stvoril hviezdy, ktoré sa jagajú v noci
na oblohe. Boh ich drží na oblohe svojou veľkou silou! Boh dokáže urobiť všetko, pre čo sa rozhodne!
Ukážte flashcard PMIR-m.
Pán Boh sa rozhodol, že pošle na zem svojho Syna, Pána Ježiša. Ježiš, Boží Syn, prišiel z neba, aby ukázal ľuďom,
ako ich miluje. Ježiš sa narodil ako malé bábätko a vyrástol na dospelého muža. Ježiš nám ukázal Božiu lásku a moc
tak, že urobil veľa úžasných zázrakov (zázrak je skutok, ktorý dokáže urobiť iba Boh!). Ježiš miloval ľudí. Videl ich
biedu a ich hriechy. Ježiš vie aj o tvojom hriechu. Ty i ja hrešíme proti Bohu vtedy, keď si robíme veci podľa seba,
a nie tak, ako to chce Pán Boh. Biblia hovorí: „A tak: kto vie dobre činiť a nečiní, má hriech.“ (Jakub 4, 17)
Hovorte chvíľu o niekoľkých príkladoch hriechu alebo si pohovorte o PMIR-a až PMIR-d.
Hrešíš vtedy, keď sa nechceš podeliť o svoje hračky alebo keď neposlúchneš mamu. Hrešíš, lebo chceš! Zaslúžiš si,
aby si bol pre svoje hriechy naveky oddelený od Božej lásky. Ale Ježiš ťa miluje a chce ťa zachrániť od trestu za
tvoje hriechy.
Ukážte flashcard PMIR-n.
Pán Ježiš nikdy nezhrešil. Zomrel na kríži, aby bol potrestaný za tvoje a moje hriechy. To je dôkaz toho, ako veľmi
nás miloval! Ježiš bol pochovaný do hrobu (jaskyne), ale na tretí deň vstal z mŕtvych a znovu ožil (1. Korintským 15,
3 – 4). Dnes žije Pán Ježiš v nebi! Keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Záchrancu od hriechov, budeš spasený.
Nebudeš na večnosti oddelený od Boha. Namiesto toho sa staneš Božím dieťaťom vo chvíli, keď uveríš. A raz budeš
žiť navždy v nebi!
Ukážte flashcard PMIR-k.
Každý hriech je proti nášmu dokonalému a svätému Bohu. Vieš o tom, že si zhrešil proti Bohu?
Ukážte flaschcard PMIR-m.
Vieš o tom, že Boh ťa miluje a chce ťa zachrániť od tvojho hriechu?
Ukážte flashcard PMIR-n.
Vieš o tom, že na kríži bol Ježiš potrestaný za tvoje hriechy? Ešte dnes môžeš uveriť v Pána Ježiša ako svojho
Spasiteľa (Skutky 16, 31)! Rád ti poradím v tom, ako môžeš v Neho uveriť. (Určite čas a miesto.)

Lekcia
1. časť
Ukážte deťom obrázky prírody (more, hory, lesy, jazerá) a rôznych druhov počasia (dážď, sneh, búrka).
Ak máte krátky DVD klip s rôznymi druhmi počasia, môžete ho pustiť. Spýtajte sa detí, či dokážu počasiu
prikázať, aby snežilo, prestalo pršať alebo aby stále svietilo slnko.
My nedokážeme rozkázať počasiu, čo má robiť. Dnes sa dozviete, kto to dokáže.
Ježiš mal za sebou naozaj rušný deň. Bol na brehu Galilejského jazera (je to dlhé jazero) a vyučoval ľudí o Bohu.
Ježiš je Boží Syn. Predtým, ako prišiel na zem, žil s Bohom v nebi. Ježiš vie všetko, čo sa dá vedieť o Bohu, pretože
On je Boh! Predstav si, aké by to bolo dobré počúvať Ho.
Ešte aj dnes sa môžeme dozvedieť veľa vecí, ktoré Ježiš hovoril, pretože sú zapísané v Biblii. Je naozaj múdre
pozorne počúvať, čo Ježiš hovorí.
Ježiš bol na brehu Galilejského jazera. Nasledovali Ho zástupy ľudí, ktoré chceli počuť, čo bude hovoriť.
Ježiš bol Boh Syn, ale súčasne bol aj človekom a tiež bol unavený ako ty a ja. Takže na konci dňa povedal Ježiš
svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh!“ (podľa Marek 4, 35)
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Flashcard PMIR3-2
Učeníci a Pán Ježiš nastúpili do loďky. Niektorí z učeníkov boli rybári, takže sa veľmi dobre vyznali v plavbe loďou.
Poznali Galilejské jazero– veď tam lovili ryby skoro každý deň už niekoľko rokov. Ježiš išiel s nimi.
Požiadajte deti, aby si „akože“ sadli do loďky (môžete použiť deku alebo podložku). Hovorte s deťmi
o tom, ako by sa cítili, keby sa loď nakláňala zboka na bok.
Ako alternatívu môžete použiť na imitáciu vĺn padák (určený na hry s deťmi). Deti posaďte okolo
okrajov padáka a požiadajte ich, aby najprv vytvorili malé vlny, potom veľké.
Flashcard PMIR3-3
Ale potom sa náhle počasie zmenilo! Obloha stmavla, vietor začal veľmi silno fúkať a vlny boli čoraz väčšie a väčšie.
Čo sa stane s loďou?

2. časť
Ak s deťmi sedíte v „loďke“, požiadajte deti, aby sa nakláňali zo strany na stranu, ako keby bola búrka.
Ak ste použili padák, požiadajte deti, aby vytvorili obrovské vlny.
Flashcard PMIR3-4
Učeníci sa veľmi báli. Do loďky vtekala voda. Vietor fúkal stále silnejšie. Čo robil Ježiš?
Dovoľte deťom, aby povedali pár návrhov.
Ježiš spal! Učeníci tomu nemohli uveriť. Ako mohol spať v takej búrke? Čo si myslíte, že urobili?
Vypočujte si odpovede detí.
Biblia nám hovorí, že učeníci Ježiša zobudili.
Flaschard PMIR3-5
„Učiteľu, či sa o nás nestaráš, že sa utopíme?“ (podľa Lukáša 4, 38)
Vysvetlite slovo „utopiť sa“, ak je to potrebné.
Učeníci zabudli na to, že to bol Ježiš, kto ich požiadal, aby sa preplavili na druhú stranu jazera. V strachu zabudli na
všetko, čo ich Ježiš učil. Naozaj sa báli.

3. časť
Ježiš sa zobudil a prikázal vetru a vlnám: „Ticho! Utíšte sa!“ (podľa Marek 4, 39)
Všetko sa utíšilo. Búrka prestala.
Vo svojej „loďke“ sa zahrajte na búrku. Potom, keď poviete: „Ticho! Utíšte sa!“, požiadajte deti, aby sa
prestali hýbať. Alebo robte pomocou padáka veľké vlny, po chvíli zvolajte: „Ticho! Utíšte sa!“
Požiadajte deti, aby prestali s padákom hýbať.
Teraz, keď už bolo po búrke, Ježiš sa učeníkov opýtal: „Prečo ste sa báli? Stále dosť neveríte?“ (podľa Marek 4, 40)
Učeníci sa neustále potrebovali učiť, že môžu Ježišovi dôverovať, že sa o nich postará a pomôže im. Bol to Ježišov
nápad, aby nastúpili do loďky a previezli sa na druhú stranu jazeru. Ježiš sa vedel o učeníkov postarať.
Možno sú chvíle, kedy sa niečoho bojíš – možno vtedy, keď ideš na nejaké nové, neznáme miesto, alebo je čas ísť do
postele a ty máš strach byť vo svojej izbe sám.
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Dovoľte deťom, aby vám povedali, z čoho mávajú strach.
Boh ti rozumie, keď sa niečoho bojíš. Boh je schopný postarať sa o teba. Je všemocný. On stvoril všetko a má všetko
pod kontrolou. Môžeš k Nemu hovoriť v modlitbe a požiadať Ho o pomoc. Keď sa budeš niečoho báť, povedz si
dnešný verš na zapamätanie, aby si si pripomenul, že Boh ti môže pomôcť. Môžeš Mu dôverovať, že sa o teba
postará, keď si doma, na ulici alebo v škôlke. Boh je omnoho mocnejší ako ktokoľvek alebo čokoľvek na svete.
Učeníci boli veľmi prekvapení, keď videli, čo Ježiš urobil. Biblia nám hovorí, že boli celí vystrašení. Nikdy predtým
nevideli nikoho, kto by vedel rozkázať búrke.
„Kto je tento? Dokonca aj vietor a more ho poslúchajú!“ hovorili jeden druhému (podľa Marek 4, 41).
Takto spoznávali, že Ježiš nie je obyčajný človek – On je Boží Syn. Už vieš, že Ježiš je Boží Syn? On je nesmierne
mocný. Dokonca aj vietor a vlny Ho poslúchajú. Je mocnejší ako ktokoľvek iný. Môžeme ďakovať Bohu za to, že
Ježiš prišiel na zem. Prišiel, pretože nás miloval a chcel sa stať naším Spasiteľom. Už si Ho poprosil, aby ti odpustil?
Ak áno, pamätaj na to, že On ti môže pomôcť, keď sa niečoho bojíš.
Veďte deti k jednoduchej modlitbe. „Ďakujem Ti, nebeský Otče, za to, že si poslal svojho Syna, Pána
Ježiša. Ďakujem Ti za to, že On je Boží Syn. Ďakujem Ti, že je mocnejší ako ktokoľvek iný. Amen.“

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Aké iné mená poznáme pre Pána? (Boh; Ježiš)
2. S čím ti môže Pán pomôcť? (S ťažkými vecami, s ľahkými vecami – teda so všetkým.)
3. Prečo sa Božie deti nemusia ničoho báť? (Pán je ich Pomocník.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Prečo mal Ježiš za sebou taký rušný deň? (Učil zástupy ľudí o Bohu.)
2. Ako môžeme my počúvať to, čo Pán Ježiš učil? (Môžeme počúvať Jeho slová, ktoré sú zapísané v Biblii.)
3. Kam sa mali učeníci Pána Ježiša dostať? (Na druhú stranu jazera.)
4. Čo sa stalo, keď boli v loďke? (Nastala búrka.)
5. Ako sa učeníci v búrke cítili? (Báli sa/boli vystrašení.)
6. Čo robil Ježiš? (Spal.)
7. Čo urobil Pán Ježiš, keď Ho učeníci zobudili? (Vetru a vlnám povedal: „Ticho! Utíšte sa!“)
8. Ako je možné, že to Ježiš mohol urobiť? (Ježiš je Boží Syn.)
9. Čo by si mal urobiť, keď sa bojíš? (Jednu alebo viacero z nasledujúcich vecí: hovoriť s Bohom v modlitbe;
požiadať Ho o pomoc; povedať si dnešný verš na zapamätanie, aby si si pripomenul, že Boh ti môže pomôcť;
dôverovať Bohu, ktorý sa o teba stará.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je hriech? (Keď robíš veci podľa seba, a nie podľa Boha.)
2. Aký trest si zaslúžiš za svoj hriech? (Oddelenie/odlúčenie od Pána Boha naveky.)
3. Čo je potrebné urobiť, aby si bol zachránený od svojho hriechu? (Uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Túto
otázku položte, aby ste deťom pripomenuli, čo majú povedať Bohu: „Viem, že som zhrešil. Verím, že Pán Ježiš zomrel
za moje hriechy a znovu vstal z mŕtvych. Prosím, Pane, odpusť mi môj hriech a urob ma svojím dieťaťom.)
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Lekcia 4
Ježiš sýti zástupy
Text pre učiteľov:

Marek 6, 30 – 44; Ján 6, 8 – 9, 14

Ústredná pravda:

Ježiš, Boží Syn, miluje ľudí.

Aplikácia:

pre nespasené a spasené deti: Uver, že Ježiš, Boží Syn, ťa miluje.

Verš na zapamätanie:

„... Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.”

(1. Jána 4, 14)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● hárok papiera formátu A4 pre
každé dieťa
● voskovky a fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Moja najväčšia párty”
Požiadajte deti, aby nakreslili obrázok alebo vám
porozprávali o veľkej hostine (párty), ktorej sa zúčastnili pri
nejakej zvláštnej príležitosti s veľkou skupinou ľudí (napr.
narodeninová párty, rodinná oslava, piknik atď.)

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej
misie (Ďakujeme, Pane Bože, Slovo
svoje dal nám Pán)
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „Ďakujeme, Pane Bože“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe, alebo ich nechajte
opakovať po vás: „Drahý Bože, ďakujeme Ti, že Ti
môžeme dôverovať vtedy, keď sa bojíme. Ďakujeme Ti za
to, že Ti môžeme dôverovať, že sa o nás postaráš.
Ďakujeme Ti za pravdivý príbeh z Biblie. V mene Pána
Ježiša. Amen.”
Pieseň: „ Slovo svoje dal nám Pán“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PMIR-R5, PMIR-R6, PMIR-R7
a MPIR-R8 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 37)

Verš: Židom 13, 6
Opakovanie: Verš na prstoch

Rozcvička

Aktivita: : „Môžem ísť a môžem druhým pomôcť“
Veďte deti po obvode miestnosti a vykonávajte pohyby,
ktoré by mohli robiť s niekým, komu chcú pomôcť (napr.
prechádzať sa, utekať, skákať, objať atď.).
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia

● text lekcie (str. 38)
● PMIR4-1, PMIR4-2,
PMIR4-3, PMIR4-4,
PMIR4-5 a PMIR4-6
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník alebo názorné pomôcky k
navrhnutým piesňam (Náš Pán
všetky deti ľúbi)
● jedlo, o ktoré sa dá podeliť
● päť malých krajcov chleba a dve
malé rybičky (skutočné jedlo alebo
vystrihnuté z papiera)
● nastrihané „omrvinky“ a malý
košík na ich pozbieranie

Lekcia: „Ježiš sýti zástupy“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac
častí a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali
mať voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z
flashcardu použite stojan vo výške očí detí.

Opakovanie

● rybičky a chleby vystrihnuté
z prílohy
● štyri kúsky vlny
● veľký kancelársky štipec
● otázky (str. )

Hra: „Piškvorky”
Upevnite štyri kusy vlny na flanelovú tabuľu tak, aby ste
vytvorili mriežku 3x3. Keď dieťa správne odpovie na
otázku, môže do mriežky umiestniť tvar (krúžok alebo
krížik). Ďalšie dieťa po zodpovedaní otázky umiestni iný
tvar. Hrajte dovtedy, kým sa v jednom rade horizontálne
alebo vertikálne neobjavia za sebou tri rovnaké tvary.
Deti rozdeľte do dvoch skupín len vtedy, ak máte už
starších predškolákov. Mladší predškoláci sa budú tešiť
len z umiestňovania tvarov do mriežky a z toho, keď sa
objavia tri zhodné tvary vedľa seba.

Svetlo evanjelia ● text (str. 38)

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo text piesne (Je veľký
náš Boh)
● PMIR-k, PMIR-m a PMIR-n

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Svetlo evanjelia: Pieseň „Je veľký náš Boh”

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá činnosť ● biele desiatové papierové vrecká, Ručná práca: „Piknikové obedy“
(vyberte jednu)

jedno pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● nálepky (voliteľné)
● pracovné listy pre každé dieťa
● päť „chlebov“ pre každé dieťa,
nevystrihnuté
● dve „rybičky“ pre každé dieťa,
nevystrihnuté
● lepidlo

Požiadajte deti, aby si vymaľovali desiatové vrecká
a vyzdobili ich nálepkami. Potom pomôžte deťom, aby
si vyfarbili a vystrihli „chleby“ a „rybičky“. Po
dokončení si môžu deti vložiť chleby i rybičky do
vrecúška a môžu si ich zobrať domov.
Pracovný list: „Ježiš nasýtil zástupy“
Pomôžte deťom pri nalepovaní rybičkových krekerov na
košíky.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Tvorivá činnosť ● malé krekery – rybičky, dve pre Plastelína: „Chlieb a ryby“
(vyberte jednu)

každé dieťa
● slané cesto alebo plastelína

Pomôžte deťom vyformovať päť chlebov a dve rybičky.
Poukážte na to, že Ježiš, Boží Syn, nasýtil len s piatimi
chlebami a dvoma rybičkami päť tisíc mužov spolu
so ženami a deťmi.

Doplnková
aktivita

● ryba s kancelárskou spinkou a
správou, ktorú pripneme na každú
rybičku,
● udica (povrázok s magnetom na
konci, uviazaný o paličku)

Hra: „Chyť rybu”
Dovoľte deťom, aby sa vystriedali pri „chytaní“ rýb.
Prečítajte správy/odporúčania na každej rybičke, ktorú
chytia. Pokračujte dovtedy, kým sa nevystriedajú všetky
deti (ak je to potrebné, vhoďte niekoľko rybičiek späť).
Pohovorte si o návrhoch v správach, čo môžu deti
urobiť, aby pomohli iným.

(vyberte jednu)

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť.“ Židom 13, 6
Úvod:
Pomyslel si si už niekedy: „Som príliš malý na to, aby som to urobil.“? Možno si myslíš, že si príliš malý na to, aby
si sa naučil dlhý verš, keď ťa o to požiada tvoj učiteľ, alebo aby si obrázok vymaľoval tak, aby si neprešiel ceruzkou
za čiaru, alebo aby si niečo povedal alebo urobil pred ostatnými. Neboj sa a skús to. Máš pri sebe niekoho, kto ti
pomôže!
Prezentácia:
V Židom 13, 6 nám Biblia hovorí, kto ti môže vždy pomôcť.
Povedzte adresu verša spolu trikrát – prvýkrát tichým hlasom, potom normálnym hlasom a napokon hlasno. Dovoľte
dieťaťu, aby našlo verš vo vašej Biblii, kde ste si vopred zaznačili Židom 13, 6. Potom verš spolu prečítajte
z flashcardu PMIR-R5 až PMIR-R8.
Vysvetlenie:
„Pán mi pomáha, nebudem sa báť.“ – „Pán“ je oslovenie pre Pána Boha alebo Pána Ježiša. Niektorých ľudí
oslovujeme napríklad „pán učiteľ“ alebo „pán doktor“. Oslovenie „Pán“ je špeciálne iba pre Pána Boha. Oslovenie
„Pán Boh“ alebo „Pán Ježiš“ nám pripomína, že Boh je pánom nad všetkým. Ak si Božím dieťaťom, Pán je stále
s tebou. On ti pomôže poslúchať rodičov. Pán ti pomôže, aby si bol milý ku svojim priateľom. Pán ti pomôže v tom,
aby si urobil prácu pre Neho. Keď si zapamätáš, že Pán ti pomáha, už nikdy sa nemusíš báť. Vo chvíli, keď sa začneš
báť, pamätaj na to, že Pán je s tebou. On má moc nad všetkým! Dôveruj Mu a ničoho sa neboj.
Aplikácia:
Nespasené: Pán je Pomocníkom Božích detí. Aj ty sa môžeš stať Božím dieťaťom, keď uveríš v Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa – Záchrancu od hriechov.
Spasené: Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, si Božím dieťaťom. Pán je tvojím stálym Pomocníkom.
Pán Boh si ťa môže dokonca použiť na to, aby si pomohol iným.
Opakovanie:
„Verš na prstoch“
Hovorte verš postupne a pri každom slove vystrite ďalší prst (začnite ukazovákom). Verš povedzte celý aj
s odkazom.
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Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Je veľký náš Boh (opakovanie)
Ukážte flashcard PMIR-k.
 Kto vie o tebe všetko, čo sa dá vedieť? (Boh.)
 Kto ťa miloval skôr, ako si Ho ty miloval? (Boh – 1. Jána 4, 10.)
Ukážte flashcard PMIR-l.
 Povedzte mi niečo, čo stvoril Pán Boh. (Odpovede budú rôzne.)
 Kto dokáže urobiť čokoľvek, čo sa rozhodne urobiť? (Boh.)
Ukážte flashcard PMIR-m.
 Koho poslal Pán Boh na túto zem, pretože ťa miloval? (Ježiša, Božieho Syna.)
 Čo je hriech? (Hriech je, keď robíme to, čo chceme my sami, namiesto toho, aby sme robili to, čo chce Boh –
Jakub 4, 17.)
 Povedz mi, ako ty niekedy hrešíš. (Odpovede budú rôzne. Podeľte sa s deťmi o ďalšie príklady a pohovorte si
o flashcardoch PMIR-a až PMIR-d.)
 Prečo hrešíš? (Pretože chceš.)
 Čo je odplatou za hriech? (To, že človek bude navždy oddelený od Boha.)
 Pretože ťa Pán Ježiš miluje, od čoho ťa chce zachrániť? (Od hriechu; od toho, aby som nebol navždy
oddelený od Boha.)
Ukážte flashcard PMIR-n.
 Ako bol Pán Ježiš potrestaný za tvoj hriech? (Zomrel na kríži – 1. Korinťanom 15, 3 – 4.)
 Čo sa stalo po troch dňoch, ako bol Pán Ježiš pochovaný? (Znovu ožil.)
 Kde je Pán Ježiš teraz? (V nebi.)
 Čo sa stane s ľuďmi, ktorí uveria v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa? (Budú spasení /zachránení/; stanú
sa Božími deťmi.)
Ukážte flashcard PMIR-k.
 Spoznal si, že si zhrešil proti dokonalému a svätému Bohu?
Ukážte flashcard PMIR-m.
 Vieš o tom, že Boh ťa miluje a chce ťa zachrániť od hriechu?
Ukážte flashcard PMIR-n.
 Vieš o tom, že Pán Ježiš bol na kríži potrestaný za tvoj hriech?
Ešte dnes môžeš uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa (Skutky 16, 31)! Budem rád, ak ti môžem pomôcť v tom,
aby si Bohu povedal, že v Neho veríš. (Určite čas a miesto.)

Lekcia
1. časť
Si hladný?
Predstierajte, že máte v ruke vrecúško obľúbených keksov. Postupne ich rozdeľte niekoľkým deťom. Potom
roztvorte prázdne dlane. „Och, už sa minuli! Nemám ich dosť! A teraz s tým neviem nič urobiť!“
Vypočujeme si pravdivý príbeh z Biblie o Ježišovi a jedle.
Ježišovi učeníci boli veľmi zaneprázdnení. Cestovali po mestách a dedinách spolu s Pánom Ježišom. V tých dňoch
museli ísť všade pešo. Vtedy neboli ani autá, ani autobusy. Museli sa vždy vrátiť k Ježišovi, aby mu povedali
o všetkom, čo kde povedali a urobili. Čo myslíte, ako sa po všetkom tom cestovaní učeníci cítili?
Dovoľte deťom odpovedať.
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Dokonca aj vtedy, keď Pánovi Ježišovi hovorili o veciach, ktoré sa stali, prichádzalo k nim veľa ľudí. Pán Ježiš bol
veľmi známy a ľudia Ho chceli vidieť. Ale učeníci boli unavení a nemali sa ani kedy najesť.
Vtedy Ježiš povedal: „Odíďte spolu so mnou na pokojné miesto a odpočiňte si.“ (podľa Marek 6, 31)
Pán Ježiš sa staral o svojich učeníkov, pretože ich miloval. Bol to naozaj dobrý nápad, aby si odpočinuli, však? Keď
sme unavení a hladní, potrebujeme si odpočinúť a najesť sa.
Flashcard PMIR4-1
A tak Ježiš a jeho učeníci nasadli do lode, aby sa odplavili na pokojné miesto. Ale ľudia si to všimli! Čo myslíš, čo sa
ľudia chystali urobiť?
Dovoľte deťom odpovedať.
Biblia nám hovorí, že ľudia vyšli z miest a dedín a utekali, aby sa dostali na druhý breh jazera ešte skôr ako Pán
Ježiš. Keď loďka dorazila na breh, zástupy ľudí tam už boli!
Flashcard PMIR4-2
Už to nebolo pokojné miesto, ale veľmi rušné miesto plné ľudí.
Myslíš, že sa Pán Ježiš na tých ľudí hneval? Prekazili Jeho plán pokojného odpočinku. Biblia nám hovorí, že Ježiš
mal s tými ľuďmi súcit (Marek 6, 34). To znamená, že sa o nich zaujímal. Staral sa o nich, pretože vyzerali ako ovce
bez pastiera, akoby sa o nich nemal kto postarať a povedať im, čo majú robiť.
Pán Ježiš sa stará o ľudí, pretože ich miluje. Chce, aby ľudia vedeli, čo majú robiť. Chce, aby Ho ľudia poznali. Chce
im pomôcť, aby žili každý deň tým najlepším spôsobom. Pán Ježiš chce, aby si Ho poznal ako svojho Spasiteľa.
Ty i ja potrebujeme Spasiteľa. Porušili sme Boží zákon. Pán Boh ti v Biblii hovorí, že máš poslúchať mamu a ocka.
Ale ty to niekedy nerobíš! Biblia nám hovorí, že každý, kto poruší Boží zákon, bude Pánom Bohom raz potrestaný.
Ale Pán Boh poslal Pána Ježiša, aby zachránil ľudí od tohto trestu. Preto sa Pán Ježiš volá Spasiteľom – Záchrancom.
Prišiel na zem, aby zachránil – spasil – ľudí od Božieho trestu. Môžeš poprosiť Pána Ježiša, aby ti odpustil zlé veci,
ktoré si urobil. Potom sa stane tvojím Spasiteľom a pomôže ti žiť tak, aby sa to páčilo Pánu Bohu.

2. časť
Ježiš sa nechystal poslať ľudí domov. Začal ich učiť o Bohu.
Zástupy počúvali Ježiša dlhý čas. Deň plynul a plynul. Učeníci si všimli, že sa blíži večer.
Prišli k Ježišovi a povedali: „Je už veľmi neskoro, pošli ľudí preč, aby si mohli ísť kúpiť nejaké jedlo.“ (podľa Marek
6, 35 – 36)
Ježiš, učeníci a zástupy ľudí boli mimo mesta. Neboli tam žiadne obchody a nikoho ani nenapadlo, aby si so sebou
priniesol nejaké jedlo. Učeníci dostali dobrý nápad! Pošlú ľudí do najbližšej dediny, aby si tam kúpili jedlo.
Flashcard PMIR4-3
Ale Ježiš sa obrátil k učeníkom a povedal im: „Vy im dajte jesť.“ (Marek 6, 37)
Učeníci boli prekvapení. „To bude stáť veľmi veľa peňazí,“ povedali. „Nemôžeme minúť toľko peňazí na jedlo!“
(podľa Marek 6, 37)
Učeníci nemali so sebou žiadne jedlo a bolo tam príliš veľa ľudí.
„Koľko máte jedla?“ spýtal sa Ježiš.
Učeníci odišli, aby to zistili. Učeník menom Ondrej našiel chlapca, ktorý tam mal so sebou obed.
Flashcard PMIR4-4
Ondrej priviedol chlapca k Ježišovi. „Tu je chlapec, ktorý má so sebou päť malých jačmenných chlebíkov a dve
ryby.“ (Marek 6, 38 a Ján 6, 8 – 9)
Ukážte deťom päť malých bochníkov chleba a dve malé ryby.
„To však stále nie je dosť pre všetkých týchto ľudí.“
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3. časť
Ježiš mal hneď pripravený plán. Vedel, ako týmto ľuďom pomôže. Prikázal učeníkom, aby sa ľudia posadili do
malých skupiniek. Ježiš mal v pláne použiť obed, ktorý priniesol malý chlapec, aby ním každému pomohol.
Aj dnes sa Ježiš zaujíma o deti – o také deti, ako si aj ty! On ťa chce použiť, aby si pomáhal iným. Môžeš pozvať
svojho kamaráta, aby prišiel medzi nás a počul o Ježišovi. Môžeš sa za iných ľudí modliť. Ježiš sa zaujíma o veci,
ktoré robíš.
Ježiš zobral päť chlebíkov a dve ryby a poďakoval za ne Pánu Bohu. Potom urobil Ježiš niečo úžasné. Začal
rozdeľovať chlebíky i ryby medzi všetkých!
Flashcard PMIR4-5
Ty a ja to nedokážeme. Ježiš bol schopný dať každému dosť jedla. Všetci sa dosýta najedli. Už nikto nebol hladný.
Bolo tam tak veľa jedla, že potom, čo sa už všetci najedli, učeníci nazbierali ešte dvanásť košov odrobiniek.
Flashcard PMIR4-6
Požiadajte deti, aby vám pomohli pozbierať „odrobinky“ (chlebíky a ryby vystrihnuté z papiera), ktoré ste
predtým rozložili po miestnosti. Dajte každému dieťaťu košík, do ktorého bude zbierať.
Ako mohol Ježiš nasýtiť toľko ľudí len dvoma rybičkami a piatimi chlebíkmi? Nebolo to žiadne kúzlo. Nebolo to ani
tak, že zrazu si všetci našli nejaké jedlo, ktoré si predtým skryli. Pán Ježiš urobil zázrak. Urobil niečo, čo dokáže
urobiť iba Boh. Takto nám ukázal, že On je skutočný Boh. Pán Ježiš dokáže urobiť veci, ktoré my urobiť
nedokážeme. Použil svoju moc na to, aby sa postaral o ľudí. Aj dnes sa Pán Ježiš stále stará o ľudí. Sľúbil, že pomôže
tým, ktorí Ho milujú. Uveril si už, že Pán Ježiš je Boží Syn? Biblia nám hovorí, že Ježiš je Božím Synom.
Ľudia, ktorí tam v ten deň boli a videli, čo Ježiš urobil, začali premýšľať práve o tom, kto je Ježiš. Ako mohol
nakŕmiť toľko ľudí takým malým množstvom jedla? Biblia nám hovorí, že Ježiš dokázal urobiť tento úžasný zázrak
preto, že On je Boh. Nie je to úžasné vedieť, že Ježiš, Boží Syn, ťa miluje a chce sa stať tvojím Spasiteľom?
Ježiš prišiel na zem a zomrel na kríži, aby na seba zobral trest za tvoje hriechy. Po troch dňoch opäť ožil. Teraz je
v nebi. Ešte dnes Ho môžeš poprosiť o odpustenie svojich hriechov a On sa stane tvojím Spasiteľom.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Náš Pán všetky deti ľúbi.“
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Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto je Pán? (Boh; Ježiš)
2. Povedz mi o niečom, v čom ti môže Pán pomôcť. (Odpovede budú rôzne. V lekcii sú spomenuté príklady, keď Pán
pomáha v ťažkých chvíľach, keď pomáha, aby si dieťa zvolilo poslušnosť voči rodičom, láskavosť k priateľom,
konanie Božej práce.)
3. Ako je to možné, že Pán nám môže pomôcť s čímkoľvek a kedykoľvek? (Pán má moc nad všetkým.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Prečo išiel Ježiš s učeníkmi na pokojné miesto? (Boli veľmi unavení a potrebovali odpočinok.)
2. Keď sa dostali na pokojné miesto, kto tam už bol? (Veľa ľudí.)
3. Čo cítil Pán Ježiš, keď videl týchto ľudí? (Mal s nimi súcit; zaujímal sa o nich; staral sa o nich.)
4. Ježiš prišiel ako Spasiteľ – Záchranca. Od čoho potrebujeme byť zachránení? (Od Božieho trestu.)
5. Prečo si zaslúžime Boží trest? (Porušili sme Boží zákon.)
6. Bolo už naozaj neskoro. Čo potrebovali ľudia, ktorí počúvali Ježiša? (Potrebovali jesť.)
7. Čo si so sebou priniesol malý chlapec? (Päť chlebov a dve ryby.)
8. Čo urobil Ježiš s piatimi chlebami a dvoma rybami? (Nasýtil nimi všetkých ľudí zo zástupu.)
9. Prečo to mohol Ježiš urobiť? (Ježiš je Boží Syn.)
Svetlo evanjelia:
1. Kto je hriešny? (Ty, ja, každý.)
2. Ako bol Pán Ježiš potrestaný za tvoje hriechy? (Zomrel na kríži.)
3. Čo by si mal urobiť, aby si bol zachránený od svojich hriechov? (Uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa –
Záchrancu. Túto otázku položte deťom, aby ste im pripomenuli, čo majú povedať Bohu: „Viem, že som zhrešil.
Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a potom znovu ožil. Prosím, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím
dieťaťom.“)
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Lekcia 5
Ježiš vracia Jairovu dcéru späť do života
Text pre učiteľov:

Marek 5, 21; 35 – 43

Ústredná pravda:

Ježiš je Spasiteľ – Záchranca.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Môžeš uveriť v Pána Ježiša ako svojho Záchrancu
od hriechu.
pre spasené deti: Môžeš dôverovať Pánovi Ježišovi, že sa o teba stará.

Verš na zapamätanie:

„... darom Božej milosti je večný život...”

(Rímskym 6, 23)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● hárok papiera formátu A4 pre každé
dieťa
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Moja cesta k lekárovi”
Dajte každému dieťaťu hárok papiera, na ktorý nakreslí
obrázok, ako ide k lekárovi alebo do nemocnice. Po
dokončení kresieb deti posaďte do kruhu. Dovoľte
každému dieťaťu, aby popísalo svoj obrázok.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej misie
(Dobrý je Boh, Je veľký náš Boh)
● PMIR-k, PMIR-l, PMIR-m,
PMIR-n
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „ Dobrý je Boh“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe, alebo ich nechajte
opakovať po vás: „Drahý Bože, chválim Ťa, že si mocný.
Ďakujem ti za to, že vieš robiť zázraky. Ďakujem ti za to,
že nás ľúbiš. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „Je veľký náš Boh“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PMIR-Ro, PMIR-Rp a PMIRq
alebo PMIR-R9, PMIR-R10
a PMIR-R11 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 44)
● darčeková škatuľa zabalená
v ozdobnom papieri

Verš: Rímskym 6, 23
Opakovanie: Verš s pohybmi

Rozcvička

Aktivita: „Boh ma urobí silným“
Požiadajte deti, aby po vyrieknutí vyhlásenia opakovali
pohyby po vás:
Boh ma urobil silným, viem kráčať. (Kráčajte na mieste.)
Boh ma urobil silným, viem skákať. (Vyskočte na mieste.)
Boh ma urobil silným, viem utekať. (Utekajte na mieste.)
Boh ma urobil silným, viem sa takto natiahnuť.(Natiahnite
ruky do výšky.)
Boh ma urobil silným, viem sedieť. (Posaďte sa.)
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia

● text lekcie (str. 45)
● PMIR5-1, PMIR5-2, PMIR5-3,
PMIR5-4, PMIR5-5 a PMIR5-6
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník (Je veľký náš Boh, Láska
Kristova)
● stolička

Lekcia: „Ježiš vracia Jairovu dcéru späť do života“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Opakovanie

● pestrofarebné detské náplasti,
jedna na dieťa
● postava vystrihnutá z veľkého
kusa papiera
● otázky (str. 48)

Hra: „Opakovanie s náplasťami“
Keď dieťa správne zodpovie otázku, dovoľte mu prilepiť
náplasť na vystrihnutú postavičku.

Svetlo evanjelia ● text (str. 45)

● PMIR-p, PMIR-q a PMIR-r

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● obrázky zázrakov, jeden pre
(vyberte jednu)

každé dieťa
● nálepky
● voskovky alebo fixky
● lepiaca páska
● pracovné listy pre každé dieťa
● 10 cm dlhý kúsok vlny, jeden
pre každé dieťa
● malé keksy, jeden pre každé
dieťa
● slané cesto alebo plastelína
(str. 10)

Doplnková
aktivita

● lekárnička prvej pomoci
● podnos

(vyberte jednu)

Svetlo evanjelia: Rímskym 6, 23

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a ďakujte za jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)
Ručná práca: „Obrázky zázrakov“
Dovoľte deťom, aby na ráme obrázku obtiahli nápis
„Zázrak“, ktorý majú predkreslený bodkami. Potom
rámik vyzdobia nálepkami. Na zadnú stranu obrázka
prilepia kúsok vlny, pomocou ktorého obrázok zavesia.
Napokon deti do rámika nakreslia obrázok šťastného
dievčatka.
Pracovný list: „Ježiš vracia Jairovu dcéru späť do
života“
Pomôžte deťom pri nalepení keksa do matkiných rúk.
Plastelína: „Jairova dcéra”
Pomôžte deťom vyformovať Jairovu dcéru. Využite
tento čas, aby ste deťom pomohli pochopiť, čo je to smrť
– Jairova dcéra už nemohla chodiť, hýbať sa alebo
čokoľvek robiť. Nikto ju nedokázal prebudiť, ale Ježiš ju
vrátil späť do života!
Aktivita: „Prvá pomoc”
Doneste na hodinu lekárničku prvej pomoci. Postupne
z nej vyberajte jednotlivé časti a ukladajte ich na podnos.
(Ak je to možné, pozvite si pre túto aktivitu zdravotnú
sestru.) Hovorte s deťmi o každej súčasti lekárničky,
kedy a kde sa používa. Hovorte o tom, ako ani jedna
z týchto vecí nedokázala pomôcť malému dievčaťu
z príbehu. Jedine Pán Ježiš ju mohol vrátiť späť do
života.
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Plán činností

Čo potrebujete

Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

Čo budete robiť

Hra: „Hra na pamäť”
Po tom, čo ste si s deťmi hovorili o jednotlivých
súčastiach lekárničky, požiadajte pomocníka, aby
odniesol podnos z dohľadu detí a odobral z neho jeden
predmet. Dovoľte deťom, aby hádali, ktorý predmet ste
odobrali.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „... darom Božej milosti je večný život…” (Rímskym 6, 23)
Úvod:
Koľkí z vás radi dostávajú darčeky? (Dovoľte deťom odpovedať.) Vedel si o tom, že Pán Boh má pre teba dar?
Hovorí o ňom v Biblii!
Prezentácia:
Rímskym 6, 23 je adresa tohto verša.
Povedzte adresu verša spolu trikrát – prvýkrát skáčuc nadšene na jednej nohe, potom na druhej nohe a napokon na
obidvoch nohách.
Dovoľte jednému dieťaťu, aby našlo verš vo vašej Biblii. Miesto si vopred zaznačte. Potom verš spolu prečítajte
z flashcardu PMIR-o, PMIR-p a PMIR-q alebo PMIR-R9, PMIR-R10 a PMIR-R11.
Vysvetlenie:
„Dar Božej milosti“ – Toto je dar, ktorý ti dáva Boh. Nemôžeš si ho zaslúžiť tým, že urobíš niečo dobré. Nemôžeš si
ho kúpiť. Je to dar od Pána Boha pre teba. Môžeš ho iba prijať tak, že uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
„Večný život“ – Ak hovoríme o večnom živote, tak máme na mysli život, ktorý nikdy neskončí. Večný život je nový
druh života, ktorý dáva Boh svojím deťom. Nikdy neprestane. Začína sa vo chvíli, keď uveríš v Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa a trvá navždy! Božie deti žijú na zemi dovtedy, kým neprídu do neba.
Vezmite zabalenú darčekovú škatuľku.
Tento darček je pre teba. Ako ho môžeš získať? Ja ti ho ponúknem a ty ho prijmeš – vezmeš si ho odo mňa a nazveš
ho svojím darčekom. Pán Boh ti ponúka dar večného života. Večný život prijímaš, keď uveríš v Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa.
Aplikácia:
Nespasené deti: Ešte dnes môžeš uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa! Potom budeš mať večný život.
Spasené deti: Ak si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš pomáhať iným, aby aj oni získali večný
život.
Opakovanie:
„Verš s pohybmi“
Hovorte verš slovo za slovom s použitím pohybov (na str. 15). Potom použite symboly pri citovaní verša.
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Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Rímskym 6, 23
Ukážte flashcard PMIR-p.
Však všetci radi dostávate darčeky?
Dovoľte deťom odpovedať.
Určite sa ti páčia darčeky, ktoré sú len pre teba – v tvojej veľkosti alebo obľúbenej farbe, alebo keď je to hračka,
ktorá sa ti naozaj páči. Aby ti niekto mohol dať darček, ktorý bude práve pre teba, musí ťa dobre poznať a musí
vedieť, čo sa ti páči alebo čo potrebuješ. Ak ťa ten človek ľúbi, bude ti chcieť dať najlepší darček, aký ti len dať
môže.
Poznám Niekoho, kto dáva tie najlepšie darčeky. Je to Pán Boh. Pretože ťa stvoril, vie presne, čo potrebuješ. Vie, aký
si veľký. Pozná tvoju obľúbené farby, obľúbené hračky. Pán Boh vie o tebe všetko a miluje ťa! V Biblii Pán Boh
hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou...“ (Jeremiáš 31, 3) Pán Boh ťa miluje viac, ako ťa dokáže ktokoľvek milovať
– a Božia láska trvá večne!
Takže ak ti dá Pán Boh nejaký dar, tak si buď istý, že je to niečo určené práve pre teba!
Ukážte flashcard PMIR-q.
Pán Boh vie, že večný život s Ním v nebi je ten najlepší dar, ktorý môžeš dostať. Večný život trvá večne. Nebo je
skutočné a nádherné miesto. Biblia hovorí, že tam nie je žiaden smútok alebo hriech. Nie sú tam žiadne slzy. Je to
miesto, kde je Pán Ježiš a kde je On oslavovaný. V nebi nie je smrť. Nebo nikdy neskončí. Na to, aby si mohol žiť
navždy s Pánom Bohom v nebi, je večný život ten najlepší dar, ktorý môžeš prijať.
Citujte verš Rimanom 6, 23 spolu s pohybmi.
Ukážte flashcard PMIR-r.
Ako môžeš prijať dar večného života? Tak, že uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa! Ježiš, Boží Syn, prišiel na
túto zem, žil tu ako dokonalý chlapec a potom vyrástol v dokonalého muža. Ty a ja nie sme dokonalí. Biblia hovorí:
„Všetci totiž zhrešili...“ (Rimanom 3, 23) Hrešíš vtedy, keď neposlúchaš Pána Boha.
Hovorte s deťmi o príkladoch hriechu alebo diskutujte o flashcardoch PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c a PMIR-d.
Keď neposlúchaš svojich rodičov, hrešíš. Keď sa nechceš podeliť so svojimi hračkami, hrešíš. Pán Ježiš vie, že si už
zhrešil a zaslúžiš si trest, no On bol ochotný zobrať trest za tvoj hriech na seba a zomrel pre to na kríži. Pán Ježiš bol
pochovaný do hrobu a na tretí deň znovu ožil (1. Korinťanom 15, 3 – 4). Pán Ježiš je Spasiteľ – Záchranca. On ťa
chce zachrániť od tvojho hriechu.
Biblia hovorí: „... aby každý, kto verí v Neho, nezahynul...“ (Ján 3, 16) Ak veríš, že Pán Ježiš je tvoj Spasiteľ,
nebudeš potrestaný (nebudeš navždy odlúčený/oddelený od Pána Boha). Budeš mať dar večného života! Raz prídeš
do neba, aby si tam žil navždy s Pánom Bohom. Ak by si chcel prijať dar večného života ešte dnes, rád ti s tým
pomôžem. (Určite čas a miesto.)

Lekcia
1. časť
Mať vieru znamená byť si istý, že niečo je pravda. Niekedy je tvoja viera taká silná, že si ochotný pre ňu aj niečo
urobiť.

Požiadajte dospelého alebo dospievajúceho pomocníka, aby sa postavil pred vás. Vedľa seba postavte

stoličku, nie však medzi seba a pomocníka. Pomocníkovi povedzte: „Teraz nemáš za sebou stoličku, ale
mám ju vedľa seba. Ver mi a keď ti poviem „sadni si“, tak si sadni, pretože vtedy dám stoličku hneď za
teba, aby si si mohol sadnúť. Veríš, že ťa nenechám spadnúť na zem?“ Potichu presuňte stoličku za pomocníka, aby
si mohol na ňu bezpečne sadnúť. „Tak si sadni!“ Pomocník si sadne na stoličku.
Táto ukážka vám má pomôcť pochopiť, čo je to viera. Je to dôvera. Znamená to byť si niečím taký istý, že si s tým
ochotný niečo urobiť!
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Flashcard PMIR5-1
Ježiš hovoril ľuďom v Galiley, aby Mu verili. Na dôkaz, že Pán Ježiš je naozaj Boží Syn – s takou istou mocou ako
Pán Boh – urobil veľa zázrakov (vecí, ktoré dokáže urobiť iba Boh).
Použite obrázky v tvare „bublín“, aby ste deťom pripomenuli, ako Pán Ježiš nasýtil päť tisíc mužov, ako
uzdravil Bartimea a chromého muža, ako utíšil búrku. Môžete deťom položiť niekoľko jednoduchých
otázok k týmto lekciám.
Stále viac a viac ľudí počulo o tom, čo urobil Ježiš. Mnohí z nich boli prekvapení. Kto bol tento muž, ktorý dokázal
robiť také úžasné veci? Všade, kam Pán Ježiš prišiel, sa zhromaždilo okolo Neho veľa ľudí.
Raz, keď Pán Ježiš vystúpil z loďky, zhromaždil sa okolo neho veľký zástup. Muž menom Jairus si to namieril
stredom zástupu rovno k Ježišovi. Zúfalo s Ním chcel hovoriť. Vedel, že nikto iný mu nemôže pomôcť.
Flashcard PMIR5-2
Jairus bol dôležitý muž v synagóge (na mieste, ktoré sa podobalo nášmu kostolu). Veľmi si želal stretnúť Ježiša.
Keď sa pretlačil cez zástup ľudí, padol pred Ježišom na kolená. Začal Ho prosiť.
„Moja dcérka zomiera. Prosím, poď a polož na ňu ruky, aby bola opäť zdravá a žila!“ (podľa Marek 5, 23)
Jairus musel byť veľmi strápený a smutný, ale veril, že Pán Ježiš je tá správna osoba, ktorú treba požiadať o pomoc.
Ty aj ja potrebujeme požiadať Pána Ježiša o pomoc. Máme problém, ktorý dokáže vyriešiť iba On. Ty i ja sme
zhrešili voči Pánu Bohu. Biblia hovorí, že „niet človeka, čo by nehrešil“ (2. Kronická 6, 36). Pán Boh povedal, že
máme poslúchať mamu a ocka. Keď ich neposlúchame, hrešíme proti Pánu Bohu. Každý hriech musí byť potrestaný.
Trestom za hriech je večné odlúčenie od Pána Boha. Znamená to, že sa človek nikdy nestane Božím dieťaťom. Ale
Pán Ježiš zobral na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Môžeš poprosiť Pána Ježiša, aby ti odpustil, a uveriť v Neho
ako v svojho Spasiteľa – Záchrancu.

2. časť
Myslíš si, že Pán Ježiš mohol Jairovi pomôcť? Mohol skutočne Ježiš pomôcť malému dievčatku, ktoré zomieralo?
Zistime to.
Flashcard PMIR5-3
Jairus odišiel s Ježišom. Kráčali smerom k Jairovmu domu. Ale bol tu problém. Všade okolo Ježiša sa tlačili ľudia.
Zástup išiel stále za Ním. Je naozaj ťažké ponáhľať sa niekam, keď ste uprostred davu ľudí. Zrazu sa Ježiš zastavil,
aby sa porozprával so ženou, ktorá bola chorá (Marek 5, 25 – 34).
Čo si asi myslel Jairus! Určite sa ponáhľal a nevšímal si zástup, ale Ježiš zastal!
Zatiaľ, čo sa Ježiš rozprával s chorou ženou, a uzdravil ju, prišlo za Jairom niekoľko mužov.
Flashcard PMIR5-4
Títo muži priniesli smutné správy.
„Tvoja dcéra je mŕtva. Prečo ešte unúvaš Ježiša?“ povedali mu (podľa Marek 5, 35).
Teraz, keď už bola Jairova dcéra mŕtva, Jairovi priatelia už neverili, že by mohol Ježiš nejako Jairovi pomôcť.
Chceli, aby išiel domov.
Ježiš týchto mužov nepočúval. Povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver!“ (podľa Marek 5, 36)
Nie je to vždy ľahké veriť niekomu, že ti môže pomôcť. Ani pre Jaira to nebolo práve najľahšie veriť Ježišovi. Veď
prišiel za Ním, aby Ho požiadal o pomoc, a kvôli zdržaniu teraz jeho dcéra zomrela. Jairus musel byť veľmi smutný,
ale ešte stále veril, že Ježiš mu môže pomôcť.
Čo si myslíte? Mohol Ježiš ešte Jairovi pomôcť?
Ukážte deťom prvý flashcard (PMIR5-1). Pripomeňte im veci, ktoré už Ježiš dokázal.
Môžeme veriť tomu, že Ježiš nám dokáže pomôcť, pretože sme si už hovorili o veciach, ktoré Ježiš vykonal. Ježiš nie
je obyčajný muž – On je Boží Syn a dokáže robiť úžasné zázraky (veci, ktoré dokáže urobiť iba Boh). Ak si už uveril
v Pána Ježiša, môžeš si byť istý, že Pán Ježiš ti môže pomôcť. Môžeš s Ním hovoriť v modlitbe a povedať Mu
o veciach, ktoré robíš každý deň. Veľmi rád bude počúvať tvoje modlitby.
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Uveďte príklad, ako vám už Pán Boh pomohol.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Je veľký náš Boh“.

3. časť
Ježiš a Jairus kráčali ďalej k Jairovmu domu. Tentokrát Pán Ježiš dovolil, aby s Ním išli iba Jeho traja učeníci. Keď
vošli do domu, bolo tam veľa hluku. Ľudia nahlas plakali. Boli veľmi smutní z toho, že Jairova dcéra zomrela. Ježiš
vošiel do domu.
„Prečo toľko plačete? Ona nezomrela, iba spí,“ povedal. (podľa Marek 5, 39)
Čo za čudnú vec to Pán Ježiš povedal? Ona predsa nespala, ona zomrela. Pán Ježiš však mohol situáciu zmeniť.
Ľudia v dome nevedeli, že On je ten, kto môže pomôcť. Oni v Neho neverili. Smiali sa Jeho slovám.
Flashcard PMIR5-5
Ježiš poslal všetkých von, okrem mamičky a ocka malého dievčatka a troch učeníkov. Vošli do miestnosti, v ktorej
bolo dievčatko.
Ježiš ju chytil za ruku a povedal jej: „Dievčatko, vstaň!“ (podľa Marek 5, 41)
Flashcard PMIR5-6
Malé dievčatko sa okamžite posadilo a začalo chodiť!
„Dajte jej niečo jesť!“ povedal Ježiš. (podľa Marek 5, 43)
Jairus veril, že Ježiš mu môže pomôcť. Prišiel za Ním s veľkým problémom – jeho dcéra zomierala. Ježiš dokázal
Jairovi pomôcť, pretože On je Boží Syn.
Ty i ja môžeme veriť v Pána Ježiša – On je stále Božím Synom. Pán Ježiš môže byť aj tvojím Spasiteľom. Prišiel na
túto zem a zomrel na kríži, aby zobral na seba trest, ktorý si si zaslúžil. Po troch dňoch vstal z mŕtvych. Teraz je
v nebi. Môžeš Ho poprosiť, aby ti odpustil tvoje hriechy a stal sa tvojím Spasiteľom ešte dnes. Ak si to už urobil,
potom môžeš veriť, že Pán Ježiš sa o teba vždy postará, pretože je Boží Syn. Dnes Pán Ježiš chorých ľudí vždy
neuzdraví alebo nevezme ich problémy preč, ale môžeme veriť, že On vždy urobí to, čo je najlepšie, a že nás veľmi
ľúbi.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Láska Kristova”.
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Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto má pre teba pripravený dar, ktorý si nemôžeš ani zaslúžiť, ani kúpiť? (Pán Boh.)
2. Čo je Božím darom pre teba? (Večný život; život Božieho dieťaťa naveky.)
3. Ako môžeš tento dar prijať? (Vierou v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa – Záchrancu.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Čo je viera? (Viera je to, keď veríme, že niečo je pravda, a keď sme o tom natoľko presvedčení, že sme pre to
ochotní aj niečo urobiť.)
2. Aké úžasné veci urobil Pán Ježiš, aby ukázal svoju moc Božieho Syna? (Urobil zázraky – uzdravil chromého muža
a Bartimea, utíšil búrku, nasýtil mnoho ľudí atď.)
3. Ako Jairus dokázal, že verí v Ježišovu moc? (Požiadal Ježiša, aby pomohol jeho chorému dievčatku.)
4. Čo sa stalo s týmto dievčatkom v čase, keď Ježiš a Jairus práve kráčali k Jairovmu domu? (Zomrela.)
5. Čo povedal Ježiš Jairovi, keď kráčali smerom k jeho domu? (Aby veril a nebál sa; aby mal vieru v Neho.)
6. Ľudia v dome neverili, že Ježiš ešte môže pomôcť. Čo urobili? (Zasmiali sa.)
7. Čo povedal Ježiš malému dievčatku? („Dievčatko, vstaň!“)
8. Čo sa stalo, keď Ježiš povedal mŕtvemu dievčatku, aby vstalo? (Dievčatko ožilo a vstalo!)
9. V koho potrebuješ uveriť, aby ti odpustil tvoje hriechy? (V Pána Ježiša, Spasiteľa – Záchrancu.)
Svetlo evanjelia
1. Čo je tým najlepším darom, ktorý môžeš dostať? (Večný život Božieho dieťaťa.)
2. Kedy začína večný život a ako dlho trvá? (Začína vo chvíli, keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, a trvá
navždy!)
3. Čo musíš urobiť, aby si sa stal Božím dieťaťom? (Uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Túto otázku použite
na zopakovanie, čo má dieťa povedať Bohu v modlitbe: „Viem, že som zhrešil. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje
hriechy a potom znovu ožil. Prosím, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom.)
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Lekcia 6
Ježiš vracia život Lazarovi
Text pre učiteľov:

Ján 11, 1 – 7; 17 – 44; (tiež si prečítajte verše 8 – 16)

Ústredná pravda:

Pán Boh má moc nad životom i smrťou.

Aplikácia:

pre nespasené a spasené deti: Ver, že Pán Ježiš je mocnejší ako smrť.

Verš na zapamätanie:

„Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie.“
(Ján 11, 25)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● hárok papiera formátu A4 pre každé
dieťa
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Moja rodina”
Dajte každému dieťaťu hárok papiera, aby naň nakreslilo
obrázok svojej rodiny (vrátane domácich zvieratiek). Keď
už majú deti obrázky hotové, posaďte ich do kruhu
a dovoľte im, aby vám povedali o svojej rodine.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej misie
(Láska Kristova, Pán Boh má
v rukách celý svet)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Láska Kristova“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože, ďakujem
ti za to, že ma miluješ. Ďakujem Ti, že máš zvláštny plán
pre môj život. Pomôž mi, aby som druhým o Tebe
hovoril. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „Pán Boh má v rukách celý svet“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● Ako učiť verš (str. 51)

Verš: Ján 11, 25
Opakovanie: Verš s pohybmi

Rozcvička

Aktivita: „Rob to, čo vedúci“
Robte nasledujúce pohyby a dovoľte deťom, aby ich po
vás opakovali: bežte na mieste, vyskočte, mávajte rukami,
vytiahnite sa do výšky, chyťte si prsty na nohách. Potom
dovoľte niekoľkým deťom, aby boli aj ony vedúcimi
a predvádzali rôzne pohyby.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia

● text lekcie (str. 52)
● PMIR6-1, PMIR6-2, PMIR6-3,
PMIR6-4, PMIR6-5 a PMIR6-6
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník (Je veľký náš Boh, Dobrý,
dobrý, dobrý je Boh)
● predmety na úvod (napr.
plechovka fazule, prázdna
umelohmotná nádoba, telefónny
zoznam a iné)

Lekcia: „Ježiš vracia život Lazarovi“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac
častí.
Počas lekcie by ste mali mať voľné ruky na aktivity,
preto na obrázky z flashcardu použite stojan vo výške očí
detí.

Opakovanie

● smutné a usmiate tváričky,
z každého typu 15 ks
● otázky (str. 54)

Hra: „Smutné a usmiate tváričky”
Umiestnite smutné tváričky na flanelovú tabuľu. Keď
dieťa zodpovie otázku, môže smutnú tváričku nahradiť
usmiatou tváričkou.

Svetlo evanjelia ● text (str. 51)

● PMIR-p, PMIR-q a PMIR-r

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Svetlo evanjelia: Rímskym 6, 23 (opakovanie)
Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Ručná práca: „Maľované kamene”
pre každé dieťa jeden
Dajte každému dieťaťu jeden kameň. Dovoľte mu, aby
● fixky, farby a štetce, prípadne
svoj kameň vyzdobilo fixkami, farbami alebo nálepkami.
nálepky
Pripomeňte deťom, že kameň z Lazarovho hrobu bol
● pracovný list, jeden pre každé
odvalený a Lazar vyšiel z hrobu živý.
dieťa
Pracovný list: „Ježiš vracia Lazarovi život“
● lepidlo
Pomôžte deťom prilepiť pásiky obväzu na postavu
● 1,5 cm pásiky odstrihnuté z 5 cm Lazara.
širokého obväzu (gázy), 4 pre
Plastelína: „Hrob pre Lazara”
každé dieťa
Pomôžte deťom vyformovať hrob. Potom nechajte deti,
● slané cesto alebo plastelína
aby vymodelovali Lazara a vložili ho do hrobu.
Povedzte: „Lazar, poď von!“ a vyberte Lazara z hrobu.

Tvorivá činnosť ● veľké ploché a hladké kamene,
(vyberte jednu)

Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● kostýmy
● veľký uterák, zväzok potpourri
(voňavých bylín) zabalených
v sieťovine
● nápady k príbehu

Aktivita: „Lazar je živý!“
Dovoľte deťom, aby zahrali celý príbeh počas vášho
rozprávania. Určite roly a dajte deťom jednoduché
kostýmy, nakoľko malé deti sa rady prezliekajú. Dajte
deťom ovoňať potpourri (voňavé byliny) zabalené
v sieťovine. Niekoľkým deťom dovoľte, aby zabalili do
uteráka hornú časť tela pomocníka, ktorý drží potpourri
v rukách. Predstierajte, že dávate zabaleného človeka do
jaskyne. Keď je „Lazar“ zabalený, požiadajte deti, aby
zvolali to, čo povedal Ježiš: „Lazar, poď von!“ Všetky
deti môžu pomôcť s odbaľovaním „Lazara“.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Hra: „Rozprávanie príbehu“
Opíšte situáciu podľa návrhov z prílohy. Použite pri tom
tváričky, ktoré vyjadrujú sklamanie a smútok. Po každej
opísanej situácii povedzte: „Boží plán je najlepší!“

Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Ján 11, 25)
Úvod:

Niekedy nám ľudia hovoria veci, o ktorých pochybujeme! Niekedy ľudia sľúbia rôzne veci a potom ich nesplnia.
Avšak môžeme vždy dôverovať tomu, čo hovorí Pán Ježiš. Prečítaime si, čo Pán Ježiš povedal.

Prezentácia:

Prečítajte verš z Biblie. Ukážte deťom, že verš je zapísaný v Biblii.
Adresa tohto verša je Ján 11, 25.
Zopakujte adresu verša trikrát.

Vysvetlenie:

„Ja som vzkriesenie a život.“ – „Vzkriesenie“ znamená „priviesť späť k životu“. Pán Ježiš mal moc priviesť ľudí,
ktorí už zomreli, späť k životu.
„Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ – Tí, ktorí uverili v Pána Ježiša, ktorí už dôverujú Pánovi Ježišovi ako
svojmu Záchrancovi od trestu za hriech, budú žiť naveky. Dokonca aj vtedy, keď zomrú. Pán Ježiš im dá večný život
v nebi.

Aplikácia:

Nespasené deti: Ak chceš raz žiť navždy v nebi, musíš uveriť v Pána Ježiša. Uver, že On prišiel na túto zem, aby sa
stal Spasiteľom – Záchrancom, a že zomrel na kríži preto, aby na seba zobral trest za tvoj hriech.
Spasené deti: Ak si už uveril v Pána Ježiša a požiadal si Ho, aby bol tvojím Spasiteľom, ďakuj Mu, že jedného dňa
budeš žiť navždy v nebi.

Opakovanie:

„Verš s pohybmi“
Hovorte verš sediac na zemi, potom zase kľačiac, potom si čupnite, napokon sa postavte. Znovu zopakujte.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Rímskym 6, 23 (opakovanie)
Ukážte flashcard PMIR-p.
 Kto ti rád dáva darčeky? (Odpovede budú rôzne. Ukončite konštatovaním: „Niekto, kto ťa ľúbi.“)
 Čo musí vedieť ten, kto ti chce dať darček? (Musí ťa poznať a vedieť, čo sa ti páči alebo čo potrebuješ.)
 Kto ti dáva tie najlepšie dary, pretože ťa najlepšie pozná? (Pán Boh, ktorý ťa stvoril.)
 Kto ťa miluje omnoho viac ako ktokoľvek iný? (Pán Boh – Jeremiáš 31, 3.)
 Čo je ten najlepší dar, ktorý ti chce dať Pán Boh? (Večný život.)
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Ukážte flashcard PMIR-q.
 Ako dlho trvá večný život? (Večne.)
 Kde raz budeš žiť navždy, ak si už dostal večný život? (V nebi.)
 Povedz aspoň jednu vec o nebi. (Nie je tam žiaden smútok, žiaden hriech, žiadne slzy, žiadna smrť; je to
miesto, kde je Pán Ježiš a kde je oslavovaný; nebo nikdy nezanikne.)
Ukážte flashcard PMIR-r.
 Ako môžeš prijať tento dar večného života? (Vierou v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa – Záchrancu.)
 Od čoho potrebuješ byť zachránený? (Od hriechu a od trestu za hriech – Rímskym 3, 23.)
 Ako môže zhrešiť niekto, kto je taký veľký ako ty? (Odpovede budú rôzne.)
Podeľte sa s deťmi o rôzne príklady hriechu alebo diskutujte o flashcardoch PMIR-a, PMIR-b, PMIR-c a PMIR-d.
 Zhrešil Pán Ježiš niekedy? (Nie, On bol dokonalý.)
 Ako bol Pán Ježiš potrestaný za tvoj hriech? (Zomrel na kríži – 1. Korinťanom 15, 3 – 4.)
 Ak miluješ Pán Boha, kde s Ním raz budeš žiť? (V nebi.)
 Ak by si chcel prijať Boží dar večného života, veľmi rád ti s tým pomôžem. (Určite čas a miesto.)

Lekcia
1. časť
Urobte niekoľko aktivít, aby ste zistili, aké sú deti silné.
Kto vládze zodvihnúť plechovku s fazuľou? Kto vládze odfúknuť umelohmotnú misku? Kto vládze roztrhnúť
telefónny zoznam?
Niektoré deti budú mať dosť sily na to, aby tieto úlohy zvládli. Uistite sa, že aspoň jednu z týchto úloh deti nebudú
schopné zvládnuť (dbajte na ich bezpečnosť). Vysvetlite, že môžeme byť silní, ale niektoré veci nezvládneme.
Nič nie je silnejšie alebo mocnejšie ako Boh. On má pod kontrolou celý svet.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Je veľký náš Boh“.
Flashcard PMIR6-1
Muž menom Lazar bol veľmi chorý. Žil v dedinke, ktorá sa volala Betánia.
Požiadajte deti, aby zopakovali názov dediny.
Mal dve sestry, ktoré sa volali Mária a Marta.
Upozornite deti, aby sa pozreli na tváre dvoch sestier na flashcarde.
Čo myslíte, ako sa tieto dve sestry, Mária a Marta, cítia? Však vyzerajú smutné a ustarostené? Zo všetkých síl sa
snažili pomôcť svojmu bratovi. No nedokázali, aby sa zase cítil dobre. Vedeli však, že Niekto by to dokázal! Mária,
Marta a Lazar boli Ježišovi priatelia. Verili, že On by im mohol pomôcť. Preto poslali Ježišovi správu.
„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ (podľa Ján 11, 3)
Flashcard PMIR6-2
Ježiš tú správu dostal. Jeho dobrý priateľ bol veľmi chorý. Čo si myslíte, že Ježiš urobil? Možno si myslíte, že Ježiš
rýchlo utekal do Betánie, kde žil Lazar, ale On to neurobil!
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Ježiš si správu prečítal a potom povedal: „Tá choroba nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby ňou bol oslávený Boží
Syn.“ (podľa Ján 11, 4)
Bola to dobrá správa, ale Ježiš vyslovil zvláštne slová... Čo tým myslel? Z Biblie sme vyčítali, že Ježiš je Boží Syn.
Takže táto choroba tu bola na to, aby ľuďom ukázala, kto je Ježiš.
Biblia nám hovorí, že Ježiš miloval Máriu a Martu, ale neponáhľal sa za Lazarom. Zostal na mieste, kde vtedy bol,
ešte dva dni! Až potom povedal Ježiš svojim učeníkom: „Poďme späť do Judei.“ (Na miesto, kde bola Betánia.)
Keď prišli Ježiš a Jeho učeníci do Betánie (do dedinky, kde žil Lazar a jeho dve sestry), zistili, že Lazar je mŕtvy už
štyri dni.
Požiadajte deti, aby na prstoch narátali do štyroch.
Ježiš z toho nebol prekvapený. On už vedel, čo sa stalo.
V tých dňoch v krajine, kde žil Ježiš, ľudia pochovávali mŕtvych do hrobu. Takýto hrob bol ako jaskyňa a na jeho
vchod privalili veľký kameň. Priatelia, rodina a susedia prišli navštíviť Máriu a Martu, aby im ukázali, akí sú smutní,
že Lazar zomrel.
Keď niekto zomrie, tak jeho telo prestane fungovať, ale skutočný človek (človek, ktorý cíti, že je veselý, smutný,
opustený alebo vystrašený) trvá aj ďalej. Lazarovi priatelia boli smutní, pretože vedeli, že ho už nikdy neuvidia.

2. časť
Flashcard PMIR6-3
Keď Marta počula, že Ježiš prišiel, vyšla von, aby Ho pozdravila.
„Pane,“ povedala, „keby si tu bol, môj brat by nezomrel.“ (podľa Ján 11, 21)
Čo poviete? Mala Marta pravdu, keď si myslela, že Ježiš im mohol pomôcť? Myslíte si, že ešte aj teraz im mohol
Ježiš pomôcť, aj keď bol už Lazar mŕtvy?
Pán Ježiš je Boží Syn. Má nesmiernu moc. Má moc pomôcť nám. Veľmi miluje ľudí a stará sa o to, čo sa deje v ich
živote. Ježiš sa staral o Lazara, Martu i Máriu. Pán Ježiš sa tiež stará o teba, a to aj vtedy, keď sa v tvojom živote
stane niečo smutné. Vtedy sa môžeš k Pánovi Ježišovi modliť a prosiť Ho, aby ti pomohol.
Marta povedala Ježišovi: „Ja viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti to.“ (podľa Ján 11, 22) Marta vedela, že
Pán Ježiš bol niekto výnimočný.
Potom Pán Ježiš povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ (Ján 11, 23)
Ježiš tým myslel, že Lazar sa znovu vráti do života. Marta verila, že sa to stane, ale myslela si, že sa to udeje až
niekedy v ďalekej budúcnosti, keď sa priblíži koniec sveta. Mala však o Ježišovi zistiť niečo úžasné.
Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“
Prečítajte tento text priamo z Biblie – Ján 11, 25.
Čo tým Ježiš myslel? Hovoril tým Marte, že ľudia, ktorí v Neho veria, budú s Ním žiť navždy v nebi, aj keď ich telá
zomrú. Ježiš mal moc nad smrťou. Ježiš je omnoho silnejší ako ktokoľvek iný.
Marta verila tomu, čo Ježiš povedal. „Ja verím, že ty si Syn Boží,“ povedala. (podľa Ján 11, 27)
Marta sa vrátila do domu a zavolala Máriu. Mária rýchlo vyšla von a podišla k Ježišovi. Ľudia, ktorí boli spolu s ňou
v dome, aby ju potešovali, vyšli za ňou.

3. časť
Flashcard PMIR6-5
Ježiš prišiel k hrobu, kde bolo uložené telo.
„Odvaľte kameň!“ povedal. (Ján 11, 39)
Bolo čudné, čo Ježiš žiadal. Ale ľudia urobili, čo im Ježiš povedal.
Potom Ježiš zvolal silným hlasom: „Lazar, poď von!“ (podľa Ján 11, 43)
Ľudia stáli a čakali, všetci museli byť veľmi prekvapení. Bola to veľmi nezvyčajná vec, volať takto na mŕtveho
človeka. No stalo sa niečo neuveriteľné.
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Flashcard PMIR6-6
Lazar, ktorý už zomrel, vyšiel z hrobu živý! Ježiš je mocnejší ako čokoľvek iné. On je Boží Syn. Dnes, keď ľudia
zomrú, už znovu neožijú ako Lazar. Bol to výnimočný zázrak, ktorý mal ukázať, kto je Pán Ježiš, aby sme v Neho
mohli uveriť. Ale každý, kto verí v Pána Ježiša, bude s Ním raz žiť navždy v nebi. Môžeme ďakovať Bohu, že Pán
Ježiš je omnoho mocnejší ako smrť.
Veďte deti v krátkej modlitbe.
Zaspievajte si s deťmi pieseň „Dobrý, dobrý, dobrý je Boh“.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Čo vieme o slovách, ktoré povedal Pán Ježiš? (Sú vždy pravdivé; môžeme veriť/dôverovať tomu, čo Pán Ježiš
povedal.)
2. Čo je „vzkriesenie“? (Priviesť späť k životu niekoho, kto už zomrel.)
3. Kto raz bude môcť žiť v nebi s Pánom Ježišom navždy? (Ľudia, ktorí uverili v Pána Ježiša.)
Lekcia (časti 1 - 3):
1. Prečo Mária a Marta poslali po Ježiša? (Ich brat Lazar bol chorý.)
2. Keď Pán Ježiš počul, že Lazar je chorý, čo urobil? (Počkal ešte dva dni a až potom sa vydal na cestu do Betánie.)
3. Čo sa stalo s Lazarom ešte skôr, ako prišiel Ježiš do Máriinej a Martinej dedinky? (Lazar zomrel.)
4. Bola správa, že Lazar je mŕtvy, pre Pána Ježiša prekvapením? (Nie, On už o tom vedel ešte skôr, ako sa tam
dostal.)
5. Kto mal moc, aby vrátil Lazarovi život? (Ježiš, Boží Syn.)
6. O čo požiadal Pán Ježiš ľudí, keď prišiel k hrobu, kde bolo Lazarovo telo? (Aby odvalili kameň.)
7. Čo Pán Ježiš zakričal mocným hlasom? („Lazar, poď von!“)
8. Čo sa stalo, keď Pán Ježiš zavolal Lazara von z hrobu? (Lazar vyšiel z hrobu živý.)
9. Kto je mocnejší ako smrť? (Pán Ježiš.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je to hriech? (Neposlúchanie Pána Boha; keď robíme to, čo nerobí Pánu Bohu radosť; keď robíme to, čo
chceme my, a nie to, čo chce Pán Boh.)
2. Čo urobil Pán Ježiš pre to, aby si mohol byť zachránený od svojho hriechu? (Pán Ježiš zomrel na kríži a zobral na
seba trest za tvoj hriech. Potom opäť ožil.)
3. Čo potrebuješ urobiť na to, aby si prijal Boží dar večného života? (Uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa –
Záchrancu. Použite túto otázku na to, aby ste zopakovali, čo majú deti povedať Bohu: „Ja viem, že som zhrešil.
Verím, že Pán Ježiš zomrel za môj hriech a potom opäť ožil. Prosím, Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy a urob ma
svojím dieťaťom.“
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Ako viesť dieťa k Pánovi Ježišovi?
(Jazyk prispôsobte malému dieťaťu.)
1. Pomôžte dieťaťu uvoľniť sa.
2. Zistite, aký má problém.
Prečo sa chceš so mnou rozprávať?
Prečo potrebuješ prísť k Pánovi Ježišovi?
Prišiel si už niekedy takto k Pánovi Ježišovi?
3. Uistite sa, že dieťa rozumie evanjeliu.
Boh
Ježiš Kristus
Hriech
Obrátenie a dôvera
4. Použite biblický verš: Ján 1, 12; Zjavenie Jána 3, 20; Ján 3, 16
5. Naozaj chceš uveriť v Pána Ježiša alebo chceš o tom ešte viac porozmýšľať?
Kristus chce vládnuť.
Si ochotný odvrátiť sa od hriechu a žiť zmeneným životom?
Byť kresťanom nie je jednoduché.
Pán Ježiš ti pomôže.
6. Dieťa sa modlí.
7. Uistenie o spasení. (podľa verša z bodu 4)
8. Vďaka!
9. Následná starostlivosť
Čítaj si Bibliu a poslúchaj ju.
Rozprávaj sa s Pánom Bohom.
Hovor o Ňom iným.
Pros Boha, aby ti odpustil, ak si zhrešil.
Stretávaj sa s ostatnými veriacimi.
10. Nenechám ťa, ani ťa neopustím.
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