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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!
Ø

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

Ø

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

Ø

Modlitba – Povzbuďte deti k modlitbám za konkrétne veci.

Ø

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

Ø

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 dôsledný 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. 56).
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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
sľúbil, že
zachráni
tých, ktorí
veria
v Ježiša.

Pán Boh
vždy urobí
to, čo
povie.

Pán Boh
pomáha
Nóachovi
stavať
koráb

Pán Boh
zachraňuje
Nóacha
a jeho
rodinu

Ústredná
pravda

Lekcia

Pozorné
uši

Nakresli
svoju tvár

Privítanie

12
Zbierka

Kto je
Pánom
džungle

Modlitba

Ďakujeme,
Pane Bože

Zbierka

Dobrý,
dobrý, dobrý
je Boh

„Každý
človek,
ktorý by
vzýval meno
Pánovo, bude
spasený.“
Rímskym
10, 13

„Každý
človek,
ktorý by
vzýval meno
Pánovo, bude
spasený.“
Rímskym
10, 13

Ďakujeme,
Pane Bože
Modlitba

Verš na
zapamätanie

Chvály

Nasleduj
vodcu

Vidím
farby

Rozcvička

Postav
dúhu

Vyberte
si
zvieratko

Opakovanie

Svetlo
evanjelia

Svetlo
evanjelia

Iná
aktivita

Verím, že
Pán Boh
je na nebi

Dávaj
pozor
malá ruka

Máme
radostnú
správu

Je veľký
náš Boh

Máme
radostnú
správu

Dobrý,
dobrý,
dobrý je
Boh

Kto
stvoril
jagajúce
hviezdy

Piesne

Vyrob
dúhu

Pán Boh
zachraňuje Nóacha
a jeho
rodinu
(pracovný
list)

Boh vždy
dodrží
svoje
sľuby

Dvaja
z jedného
druhu

Pán Boh
pomáha
Nóachovi
stavať
koráb.
(pracovný
list)

Oltár
chvál

Hra s
prstovými
bábkami

Zvieracia
pantomíma

Do
korábu

(Vyberte
si jednu.)

(Vyberte
si jednu.)

Koráb na
zjedenie

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť
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Prehľad

Pán Boh
sľúbil, že
povedie
tých, ktorí
Ho o to
prosia.

Pán Boh
sľúbil, že
požehná
svet cez
Abrahámovu rodinu.

Pán Boh
požehnáva
Abraháma
a Sáru
a dáva im
syna

Pán Boh
požehnáva
Izáka
a dáva mu
manželku

Ústredná
pravda

Lekcia

Bábka
hovorí
pekné
slová

Vidím
svoje ruky

Privítanie
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Zbierka

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

Modlitba

Dávaj
pozor malá
ruka

Zbierka

Počúvaj,
čo vtáci
spievajú

Nahum
1, 7

„Dobrotivý
je
Hospodin..
pozná
tých, ktorí
dúfajú v
Neho.“

Nahum
1, 7

„Dobrotivý
je
Hospodin..
pozná
tých, ktorí
dúfajú v
Neho.“

Ďakujeme,
Pane Bože
Modlitba

Verš na
zapamätanie

Chvály

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Rozcvička

Napoj ťavy

Ideme
na cestu

Opakovanie

Svetlo
evanjelia

Svetlo
evanjelia

Iná
aktivita

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

Dávaj
pozor malá
ruka

Je veľký
náš Boh

Piesne

Nájdi
drahokam

Pán Boh
požehnáva
Izáka
a dáva mu
manželku
(pracovný
list)
Vymodeluj
ťavu

Prosím
a ďakujem

Červená,
zelená

Klenotníctvo

Vyrobme
si „P“ ako
poslúchať

Pán Boh
požehnáva
Abraháma
a Sáru
a dáva im
syna
(pracovný
list)

Vyrobme
si „P“ ako
poslúchať

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Kľúče
evanjelia

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho sľuby

Pán Boh
dodrží
svoje
sľuby.

Pán Boh
sľúbil, že
pomôže
tým, ktorí
v Neho
dúfajú.

Pán Boh
pomáha
Dávidovi
zvíťaziť
nad
Goliášom

Pán Boh
pomáha
Dávidovi
dodržiavať
jeho sľuby

Ústredná
pravda

Lekcia

Boh stvoril
všetko
a stvoril aj
mňa

Vidím
svoju nohu

Privítanie

Žalm
56, 4

Halelu,
halelu...
Boh nás
má rád
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Žalm
56, 4

Halelu,
halelu...
Boh nás
má rád
Zbierka

Modlitba

„V deň,
keď by
som sa mal
báť, ja
v Teba
dúfam.“

Dávaj
pozor malá
ruka, čo
robíš

Zbierka

Modlitba

„V deň,
keď by
som sa mal
báť, ja
v Teba
dúfam.“

Verš na
zapamätanie

Dávaj
pozor malá
ruka, čo
robíš

Chvály

Pán Boh
ma vidí
a ľúbi ma

Boh mi
stvoril
nohy

Rozcvička

Prestri na
stôl

Zažeň ovce
do ohrady

Opakovanie

Svetlo
evanjelia

Svetlo
evanjelia

Iná
aktivita

Modli sa
každé ráno

Dávaj
pozor malá
ruka, čo
robíš

Ovečkou
Boźou som

Piesne

Preukážte
láskavosť

Pán Boh
pomáha
Dávidovi
dodržiavať
jeho sľuby
(pracovný
list)
Taniere
a príbor

Hostina

Dávid
a Goliáš

Koruna

Levy a
ovce

Pán Boh
pomáha
Dávidovi
zvíťaziť
nad
Goliášom
(pracovný
list)

Ak verím
v Ježiša
ako svojho
Spasiteľa

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Dávidova
harfa

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť
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Ukazovanie – verš na zapamätanie
Lekcie 1 – 2

Rímskym 10, 13

Hovorte verš:

„Každý človek, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“

„Každý človek“

„ktorý by vzýval”

Ukážte na okolostojacich.

Dajte ruky k ústam.

„meno Pánovo“

„bude spasený.“

Dotknite sa pravým
prostredníkom ľavej dlane
a pravým prostredníkom
pravej dlane.

Prekrížte ruky pred sebou
a potom ich roztvorte.
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Lekcia 1
Pán Boh pomáha Nóachovi stavať koráb
Text pre učiteľov:

1. Mojžišova 1, 1; 31; 1. Mojžišova 6, 5 – 7, 9; Skutky 17, 24;
2. Petra 2, 5

Ústredná pravda:

Pán Boh vždy urobí to, čo povie.

Aplikácia:

Pre nespasené a spasené deti: Ver Božiemu slovu!

Verš na zapamätanie:

„Každý človek, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“
Rímskym 10, 13

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● obrys hlavy (príloha) pre každé dieťa
jeden
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Nakresli svoju tvár“
Dajte každému dieťaťu papier s obrysom hlavy.
Deti nakreslia svoju tvár s reálnou farbou svojich
očí. Potom deti dopíšu svoje meno do vety: „Boh
miluje ______“.
Rozhovor o obrázkoch vám pomôže lepšie spoznať
deti.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam
z Detskej misie (Ďakujeme, Pane Bože;
Dobrý, dobrý, dobrý je Boh)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Ďakujeme, Pane Bože“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože,
ďakujem Ti, že nás máš rád. Ďakujem Ti za Tvoje
sľuby. Ďakujem Ti za to, že si mi dal oči, aby som
videl. V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Dobrý, dobrý, 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

● PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g, PPRO-h
alebo PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3,
PPRO-R4
● Ako učiť verš (str. 16)
● Ukazovanie verša (str. 13)
● šnúra alebo stuha dlhá 150 cm

Verš: Rímskym 10, 13
Opakovanie: Opakovanie verša s ukazovaním.

Rozcvička

Aktivita: „Vidím farby“
Deti vykonávajú činnosti podľa vašich pokynov.
Choďte k niečomu červenému.
Skáčte k niečomu modrému.
Skáčte na jednej nohe k niečomu žltému.
Utekajte k niečomu hnedému.
Choďte po špičkách k niečomu zelenému.
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Plán činností

Biblická lekcia

Opakovanie

Čo potrebujete

● text lekcie (str. 17)
● PPRO1-1, PPRO1-2, PPRO1-3,
PPRO1-4, PPRO1-5 a PPRO1-6
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c,
PPRO-d
● PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g
PPRO-h alebo PPRO-R1,
PPRO-R2, PPRO-R3 a PPRO-R4
(dobrovoľné)
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Kto stvoril
jagajúce hviezdy; Dobrý, dobrý,
dobrý je Boh; Máme radostnú
správu)
- ● látkové vrecko s plastovými
a alebo drevenými zvieratkami
● mrkva, banány, jablká a olivy

● cukríky v tvare zvieratiek
● Nóachov koráb (príloha)
● papierové desiatové vrecko
● otázky (str. 20)

Čo budete robiť

Lekcia: „Pán Boh pomáha Nóachovi stavať koráb“
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: „Vyberte si zvieratko“
Cukríky (jeden z každého druhu) položte na koráb.
Ostatné cukríky vložte do vrecka. Keď dieťa správne
odpovie na otázku, môže vybrať zvieratko z vrecka a
položiť ho vedľa zodpovedajúceho zvieratka na korábe.
Ostatné deti pritom predvádzajú zvuk alebo pohyby
daného zvieratka.

Svetlo evanjelia ● text (str. 17)

Svetlo evanjelia: Rímskym 10, 13

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.)

● PPRO-f, PPRO-g, PPRO-h
alebo PPRO-R2, PPRO-R3,
PPRO-R4 (príloha)
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c,
PPRO-d
(dobrovoľné)

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

Tvorivá činnosť ● koráb pre každé dieťa
(vyberte jednu)

● cukríky v tvare zvieratiek
● poleva z cukru
● drevené lopatky
● pracovné listy pre každé dieťa
● lepidlo
● štetce alebo vatové tyčinky
● žltá potravinárska farba
(dobrovoľné)
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Koráb na zjedenie“
Cukríky prilepte na koráb. Na lepenie použite cukrovú
polevu. Namiesto nožov použite drevené lopatky.
Pracovný list: „Pán Boh pomáha Nóachovi postaviť
koráb“
Pomôžte deťom namaľovať na strechu korábu pomocou
tenkého lepidla „smolu“. Lepidlo môžete prifarbiť
niekoľkými kvapkami žltého potravinárskeho farbiva.
Plastelína: „Dvaja z jedného druhu“
Ukážte deťom, ako majú vymodelovať rôzne zvieratká, z
každého druhu dve.
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Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● rámčeky s obrázkami zvierat
(príloha) po jednej stránke pre
každé dieťa
● prázdne rámčeky (príloha) po
jednej stránke pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● nožnice
● lepidlo
● cukríky v tvare zvieratiek
● vrecko s obrázkami zvieratiek po
jednom z každého

Aktivita: „Do korábu“
Deti vyfarbia zvieratká, vystrihnú ich a nalepia v
akomkoľvek poradí na stranu s prázdnymi rámčekmi. Pri
hre učiteľ vyťahuje obrázky zvierat z vrecka a ukazuje
ich deťom. Každé dieťa nájde zviera na svojom papieri a
zakryje ho cukríkom. Keď dieťa získa 3 zvieratká za
sebou akýmkoľvek smerom, zakričí „Do korábu!“.
Potom deti odložia cukríky a hra sa začína odznova.
Hra: „Zvieracia pantomíma“
Napodobnite ľubovoľné zviera. Deti hádajú, aké zviera
predstavujete. Zviera môžu predvádzať aj deti a zvyšok
triedy háda.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ (Rímskym 10, 13)
Úvod:
Prestav si, že si zviazaný dlhým povrazom.
Zviažte si zápästia povrazom alebo stuhou.
Môžete niekoho zavolať, aby vám pomohol oslobodiť sa.
Biblia nám hovorí, kto môže volať a prosiť o vyslobodenie z hriechov.
Prezentácia:
Slová napísané v Biblii sa volajú verše. Každý verš v Biblii má vlastnú adresu, aby sme ho lepšie našli. Dnešný verš
býva na adrese Rímskym 10, 13.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr s prekríženými zápästiami, potom s vystretými rukami, nakoniec
s upaženými rukami.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je zapísaný – Rímskym 10, 13.
Čítajte verš a potom ukážte flashcardy PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g a PPRO-h; alebo PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3
a PPRO-R4.
Vysvetlenie:
Každý človek... – Ty, ja, ktokoľvek.
... ktorý by vzýval... – „Vzývať“ znamená volať na niekoho. Na toto volanie nepotrebuješ telefón. Toto volanie je
modlitbou k Bohu.
... meno Pánovo... – „Pán“ je Ježiš Kristus. Vzývať meno Ježiša Krista znamená veriť (dúfať) v Neho ako svojho
osobného Spasiteľa, jediného, kto zachraňuje a očisťuje od hriechu.
... bude spasený. – Tí, ktorí vzývajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, budú zachránení a očistení od hriechov. Hriech
spôsobuje problémy a smútok. Boh musí hriech potrestať. Všetci ľudia majú byť za svoje hriechy potrestaní večným
oddelením od Boha. Je to veľmi smutné byť navždy oddelený od Boha. Ale Boh sľúbil, že ľudí zachráni od tohto
trestu, ak budú vzývať meno Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Aplikácia:
Nespasené deti: Boh ťa chce spasiť. Ježiš zomrel na kríži, a tým bol potrestaný za tvoje hriechy. Znova ožil a je
jediným Spasiteľom. Ak vieš, že si zhrešil, ľutuješ to a veríš v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, On ťa zachráni
a očistí od hriechu.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, ďakuj Bohu za Jeho sľub, že ťa bude milovať.
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Verš opakujte frázu za frázou s ukazovaním podľa str. 13. Pri citovaní verša použite symboly.
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Svetlo evanjelia
Rímskym 10, 13
Ukážte flashcard PPRO-f (alebo PPRO-R2).
Viete, kto stvoril svet a všetkých ľudí na ňom? Áno, Pán Boh je Stvoriteľom všetkých vecí. Boh stvoril každé dieťa a
stvoril aj teba. Biblia nám hovorí, že Boh miloval svet (Ján 3, 16). Pán Boh o tebe vie všetko. Vie aj o zlých veciach,
ktoré robíš, a nazýva ich hriechom. Keď si sa narodil, hneď si vedel, ako hrešiť, a aj si to robil! Myslíš na nesprávne
veci, hovoríš nepekné slová a robíš skutky, ktoré Boha netešia.
Rozprávajte o flashcardoch PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d.
Všetci ľudia hrešia (Rímskym 3, 23). Ale Boh ťa stále miluje. Z veľkej lásky našiel spôsob, ako môžeš byť
zachránený.
Ukážte flashcard PPRO-g (alebo PPRO-R3).
Boh ťa tak veľmi miloval, že poslal svojho vlastného Syna, Pána Ježiša, aby prišiel z neba a narodil sa ako dieťa.
Ježiš vyrástol na chlapca a neskôr na muža. Bol dokonalý – nikdy nezhrešil, ani jediný raz. Dokonca dobrovoľne
zomrel na kríži, aby zaplatil za naše hriechy. To bol trest, ktorý Ježiš odpykal za všetky hriechy všetkých ľudí na
svete. Ježiša pochovali do hrobu, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Boh ukázal svoju veľkú lásku k tebe aj ku mne.
Biblia hovorí: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“
Rímskym 5, 8
Boh vedel, že my nikdy nebudeme takí dokonalí ako Ježiš. Ježiš ťa tak miloval, že za teba zomrel, takže môžeš byť
zachránený od hriechu.
Ukážte flashcard PPRO-h (alebo PPRO-R4).
Putá sa niekedy používajú na to, aby zabránili väzňom utiecť. Ak však súd rozhodne, že väzeň neurobil nič zlé, dajú
mu putá dole a väzeň je voľný. Byť oslobodený od hriechu je ešte oveľa lepšie! Ježiš, Spasiteľ, bol Bohom
potrestaný za tvoj hriech. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, Boh hovorí, že zlé veci, ktoré si urobil – hriechy – ti
odpustí a budeš oslobodený od trestu za svoje hriechy.
Citujte Rímskym 10, 13.
Ak chceš volať k Bohu a byť dnes zachránený, veľmi rád ti pri tom pomôžem (oznámte čas a miesto stretnutia).

Lekcia
1. časť
Zaspievajte s deťmi pieseň „Kto stvoril jagajúce hviezdy“.

Flashcard PPRO1-1
Pán Boh je úžasný Stvoriteľ. Boh stvoril hory a stromy, stvoril vodu a ryby, ktoré v nej plávajú. Boh stvoril úrodnú
zem a rastliny, ktoré v nej rastú. Boh stvoril všetky vtáky i zvieratá. Vymenujme si niektoré.
Zoberte vrecko so zvieratkami. Každé dieťa vyberie jedno zvieratko a povie jeho meno. Ak treba, pomôžte deťom s
názvami.
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Pán Boh stvoril ľudí, aby žili na zemi a tešili sa zo všetkých nádherných vecí, ktoré vytvoril! Ja aj ty môžeme vyrobiť
rôzne veci, ale nemôžeme stvoriť nič z toho, čo urobil Boh.
Flashcard PPRO1-2
Biblia nám hovorí, že predtým, ako Pán Boh stvoril svet, tu bol len On. Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch je
jeden Boh v troch osobách. Boh je svätý a v každom smere dokonalý. Boh vždy vie, čo má urobiť, a vždy urobí
správnu vec. Božie osoby môžeme zrátať na prstoch.
Opakujte spolu Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch a rátajte ich na prstoch.
Môžete zaspievať pieseň „Dobrý, dobrý, dobrý je Boh“ – 1. verš.
Boh mal pre ľudí na svete nádherný plán. Chcel, aby deti vyrastali v rodinách, kde ich budú mať radi a budú sa o ne
dobre starať. Keď deti vyrastú, môžu sa vydať a oženiť a mať svoje vlastné rodiny. Boh každého miluje. Keď Boh
stvoril svet, pozrel sa na všetko, čo vytvoril, a povedal, že je to dobré. Všetko bolo dokonalé! Ale prvý muž Adam a
žena Eva proti Bohu zhrešili a svet už nebol dokonalý. Adam a Eva mali deti a tie mali ďalšie deti. Čoskoro žilo na
zemi veľa ľudí, ale nikto z nich nebol dokonalý. Každý sa narodil s túžbou hrešiť. Aj my sme sa narodili s túžbou
hrešiť. Biblia hovorí: „Nieto spravodlivého ani jedného...“ Rímskym 3, 10
Nikto z nás nemôže urobiť vždy všetko správne. Narodili sme sa s túžbou hrešiť, a tak robíme zlé veci.
Rozprávajte sa o nasledujúcich príkladoch hriechov – flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d.
Keď sa hráš s kamarátmi, podvádzaš niekedy (nedodržiavaš pravidlá), aby si vyhral preteky alebo hru?
Zoberieš si občas kúsok koláča alebo sladkosť bez opýtania? Boh to nazýva krádežou. Podvádzanie a krádež sú
hriech. Keď hrešíš, tvoji rodičia ťa môžu potrestať tým, že ti zoberú niečo, čo máš rád. Boh tiež musí potrestať
hriech. Pre hriech si zaslúžime byť navždy oddelení od Boha. Vďaka Božej láske ti môžu byť hriechy odpustené a
môžeš byť zachránený od trestu za svoje hriechy.

2. časť
Flashcard PPRO1-3
Myslíte si, že Boh vedel, že ľudia proti Nemu hrešia? Boh vidí všetko, čo sa na svete stane. Biblia nám hovorí, že
videl, ako ľudia zhrešili. Boh bol veľmi smutný. Ľudia, ktorých stvoril, si Ho nevšímali a boli na seba krutí. Boh
videl všetkých ľudí. Videl dospelých aj chlapcov a dievčatá.
Vyzvite deti, aby opísali, čo sa deje na obrázku.
Boh videl, že Ho ľudia neposlúchajú a sú na seba zlí. Videl, že sa rozhodli proti Nemu hrešiť. Boh bol veľmi smutný
z toľkého hriechu, ktorý videl na zemi.
Urobte smutnú tvár.
Ľudia nechceli milovať Boha. Ľudia nechceli Boha ani poslúchať. Boh sa rozhodol, že je čas týchto hriešnych ľudí
potrestať nezvyčajným spôsobom.
Ale Boh tiež videl, že Nóach je iný ako ostatní ľudia.
Urobte veselú tvár.
Aj keď Nóach niekedy zhrešil, miloval Boha a snažil sa Ho poslúchať. Biblia hovorí: „Nóach našiel milosť v očiach
Hospodinových.“
Čítajte 1. Mojžišovu 6, 8
Boh nechcel Nóacha potrestať, pretože jeho hriechy boli odpustené.
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Flashcard PPRO1-4
Boh povedal Nóachovi, aby vyrobil drevený koráb (loď) s prvým, druhým aj tretím poschodím.
Ukážte tri poschodia na prstoch.
Boh poradil Nóachovi, aký druh dreva má použiť a ako ho má natrieť, aby dnu netiekla voda. Presne popísal
Nóachovi, ako majú vyzerať dvere, okno a miestnosti korábu.
Predstierajte, že pílite stromy a pribíjate k sebe dosky kladivom.
Boh povedal Nóachovi, že chce hriech potrestať veľmi nezvyčajným spôsobom. Pošle na zem potopu, aby hriešnych
ľudí zničil. Ale Boh tiež sľúbil Nóachovi, že jeho rodinu a veľa zvierat zachráni v korábe. Nóach a jeho rodina sa
rozhodli pre Božiu cestu. Ich úlohou bolo zobrať do korábu mnoho zvierat.
Nóach a jeho rodina doteraz nevideli povodeň. V tých časoch voda tiekla len v riekach a v moriach. Voda sa nikdy
nevyliala a nezaplavila zem. Nóach nikdy nevidel ani loď! Ale veril Božiemu slovu a poslúchal Pána Boha. Nóach a
jeho rodina postavili koráb a zhromaždili jedlo tak, ako im to prikázal Boh.
Aj ty a ja môžeme veriť Božiemu slovu. Boh vždy urobí to, čo povie. On je mocný a vždy splní svoje sľuby. Dnes
sme z Biblie zistili, čo Boh povedal. Počúval si rozprávanie skutočného príbehu. Keď prídeš do klubu (vložte sem
meno vašej skupiny), môžeš znova počuť, čo Pán Boh povedal. Môžeš Mu veriť, pretože On vždy dodrží svoje sľuby.
Môžete zaspievať pieseň „Dobrý, dobrý, dobrý je Boh“ – 2. verš.

3.časť
Flashcard PPRO1-5
Nóach so svojou rodinou (jeho žena, traja synovia a ich nevesty) pri stavbe korábu dôverovali Bohu. Varovali
ostatných ľudí pred ich hriechmi a pred trestom, ktorý mal čoskoro prísť. Nóach hovoril ostatným o Božej ceste,
takže ľudia mohli Boha spoznať a ich hriechy by boli odpustené. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení (zachránení)
od trestu za hriechy.
Aj ty môžeš byť zachránený od trestu za hriech.
Ak ste sa už učili verš Rímskym 10, 13, spoločne si ho zopakujte. Môžete použiť názorné pomôcky (PPRO-e, PPRO-f,
PPRO-g a PPRO-h; alebo PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 a PPRO-R4).
Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal Pána Ježiša Krista, aby bol potrestaný za tvoje hriechy. Ježiš je Boží Syn. Prišiel z
neba na zem. Narodil sa ako dieťa a vyrástol v muža. Ježiš vždy robil to, čo je správne. Nikdy nezhrešil. Ježiš
dobrovoľne vzal na seba trest za tvoj aj môj hriech. Biblia hovorí: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že
Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rímskym 5, 8) Ježiš zomrel na kríži a bol pochovaný v hrobe, ale o
tri dni neskôr vstal z mŕtvych! Ježiš je Spasiteľ – jediný, kto ťa môže zachrániť od trestu za hriechy. Vďaka Ježišovi
– Spasiteľovi – môžeš byť zachránený pred trestom, ktorý si zaslúžiš. Tvoje hriechy ti budú odpustené, takže nebudeš
navždy oddelený od Boha!
Môžete si zaspievať pieseň „Máme radostnú správu“.
Nóach a jeho rodina uverili sľubu Pána Boha, že ich zachráni pred potopou. Poslúchli Pána Boha a urobili to, čo im
prikázal.
Po práci sa možno modlili: „Ďakujeme Ti, Bože, že nás máš rád! Ďakujeme Ti, že si nám poradil, ako máme postaviť
koráb! Ďakujeme Ti za Tvoj sľub, že nás zachrániš pred potopou!“
Nóach uveril Božím sľubom. Biblia nám hovorí, že Nóach urobil všetko, čo mu Boh povedal (1. Mojžišova 6, 22 a 7,
5). Nóach veril Bohu, že zachráni jeho rodinu!
Ak si uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, ďakuj Bohu za Jeho sľuby. Ďakuj Pánu Bohu za Jeho sľub, že ti odpustí
tvoje hriechy. Ďakuj tiež za Jeho sľub, že ťa zachráni od trestu za hriechy a nebudeš navždy odlúčený od Boha.
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Flashcard PPRO1-6
Nóach urobil všetko, čo mu Boh povedal. Koráb bol dokončený. Miestnosti boli pripravené pre zvieratá, zásoby jedla
a Nóachovu rodinu.
Ochutnajte jedlo, ktoré mal Nóach možno v korábe (napríklad mrkvu pre zajacov, banány pre opice, jablká pre kone
a olivy pre svoju rodinu).
Boh povedal Nóachovi, aby do korábu doviedol dva kusy z každého druhu zvierat (samicu a samca). Z niektorých
druhov zvierat a vtákov Boh prikázal, aby priviedli sedem kusov. Boh stvoril všetky zvieratá. Boh je vládca všetkých
živočíchov a spôsobil, že tieto zvieratá poslušne vošli do korábu, nebojovali medzi sebou ani nezaútočili na Nóacha a
jeho rodinu. Boh dokáže vždy splniť svoje sľuby.
Nóach a jeho rodina boli v korábe chránení pred potopou. Nóach mohol ďakovať Bohu za Jeho sľub, že zachráni jeho
rodinu pred potopou. My môžeme ďakovať Bohu za sľuby, ktoré nám dal v Biblii. Môžeme veriť všetkému, čo Boh
povedal tak, ako Nóach uveril Bohu, že zachráni jeho rodinu.
Môžete zaspievať pieseň „Dobrý, dobrý, dobrý je Boh“ – celú pieseň.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto môže vzývať meno Pánovo a byť zachránený? (Ty, ja, ktokoľvek.)
2. Kto je Pán, ktorého môžeš vzývať? (Ježiš.)
3. Od čoho ťa Pán Ježiš môže zachrániť? (Od hriechu a trestu za hriech.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Spomeň si na niečo, čo Pán Boh stvoril. (Odpovede môžu byť rôzne. V lekcii boli spomenuté hory, stromy, voda,
úrodná zem, rastliny, ryby a zvieratá.)
2. Pán Boh sú tri osoby. Ktoré to sú? (Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch.)
3. Kto ťa stvoril a má ťa rád? (Pán Boh.)
4. Ako sa Boh cítil, keď videl toľko hriechu na zemi? (Bol smutný.)
5. Čo Pán Boh povedal Nóachovi, aby postavil? (Koráb, loď.)
6. Ako chcel Pán Boh potrestať ľudí za neposlušnosť? (Potopou.)
7. Kto uveril Božím sľubom a bol zachránený pred potopou? (Nóach a jeho rodina.)
8. Čo Nóach a jeho rodina priniesli do korábu? (Potraviny; dva jedince z každého druhu zvierat a sedem jedincov z
vybraných druhov.)
9. Ak si uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš Bohu ďakovať za Jeho sľuby. Za ktoré Božie sľuby môžeš
ďakovať? (Bude ťa milovať, zachráni ťa od hriechu a od večného trestu za hriech.)
Svetlo evanjelia:
1. Kto zhrešil? (Ty, ja, všetci ľudia.)
2. Kto bol potrestaný za tvoj hriech? (Ježiš.)
3. Čo potrebuješ urobiť, aby si bol zachránený a slobodný od svojich hriechov? (Veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Opakujte: „Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Pane
Ježišu, prosím, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.“)
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Lekcia 2
Pán Boh zachraňuje Nóacha a jeho rodinu
Text pre učiteľov:

1. Mojžišova 6, 5 – 8, 22; Skutky 17, 24; 2. Petra 2, 5

Ústredná pravda:

Pán Boh sľúbil, že zachráni tých, ktorí veria v Ježiša.

Aplikácia:

Pre nespasené deti: Uver v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa.
Pre spasené deti: Ďakuj Bohu, že si zachránený a si Božím dieťaťom.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Rímskym 10, 13.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● nahrávky rôznych zvukov (dobrovoľné)

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu
menovku.
Aktivita: „Pozorné uši“
Učiteľ pustí nahrávku rôznych zvukov zvierat,
predmetov alebo činností. Deti hádajú, čo zvuk
predstavuje. Deti tiež môžu napodobňovať nejaký
zvuk.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam z
Detskej misie (Ďakujeme, Pane Bože; Kto je
Pánom džungle – k tejto piesni nemáme
vizuálnu pomôcku)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Ďakujeme, Pane Bože“
Modlitba: „Drahý Bože, ďakujem Ti, že nás máš
rád a že nás chceš zachrániť. Ďakujem Ti za to, že
mám uši a môžem počuť dobré správy o Ježišovi.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Kto je Pánom džungle“
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

● PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g, PPRO-h
alebo PPRO-R1, PPRO-R2,
PPRO-R3, PPRO-R4
● Ako učiť verš (str. 23)
● Ukazovanie verša (str. 13)

Verš: Rímskym 10, 13
Opakovanie: Opakovanie verša s ukazovaním.

Rozcvička

Aktivita: „Nasleduj vodcu“
Keď hrá hudba, deti opakujú činnosti vedúceho
(napr. chôdza na mieste, skákanie, skákanie na
jednej nohe, skákanie na druhej nohe, beh na
mieste, chôdza po špičkách na mieste). Keď hudba
prestane hrať, musia ticho stáť.
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Plán činností

Biblická lekcia

Opakovanie

Čo potrebujete

Čo budete robiť

● text lekcie (str. 24)
● PPRO2-1, PPRO2-2, PPRO2-3,
PPRO2-4, PPRO2-5 a PPRO2-6
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c,
PPRO-d
● PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g,
PPRO-h
alebo PPRO-R1, PPRO-R2,
PPRO-R3, PPRO-R4
(príloha – dobrovoľné)
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Je veľký náš
Boh; Dávaj pozor malá ruka, čo
robíš; Verím, že Pán Boh je na
nebi)
- ● malá loďka
● slané cesto alebo plastelína
● pekáč alebo forma na tortu
● plastové poháre a voda

Lekcia: „Pán Boh zachraňuje Nóacha a jeho rodinu“.
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.

● pásiky tvrdého papiera vo
farbách dúhy, podlepené flanelom
● otázky (str. 27)

Hra: „Postav dúhu“
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, môže pridať
pásik na dúhu na flanelovej tabuli.

Svetlo evanjelia ● text (str. 24)

Svetlo evanjelia: Rímskym 10, 13 (opakovanie)

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.)

● PPRO-f, PPRO-g, PPRO-h
alebo PPRO-R2, PPRO-R3,
PPRO-R4 (príloha)
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c,
PPRO-d
(dobrovoľné)
● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● brožúrka (príloha) pre každé
(vyberte jednu)

dieťa
● voskovky alebo fixky
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● nálepky so zvieratami
● slané cesto, alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: Brožúrka „Boh vždy dodrží svoje sľuby“
Deti vyfarbia stránky vo svojich brožúrkach. Hovorte o
jednotlivých Božích sľuboch na každej strane.
Pracovný list: „Pán Boh zachraňuje Nóacha a jeho
rodinu“
Dajte deťom nálepky zvierat, aby si ich nalepili na
správne miesto v pracovnom liste.
Plastelína: „Vyrob dúhu“
Ukážte deťom, ako majú vymodelovať dúhu.
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Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● prstové bábky (príloha)
● papierové škatuľky po jednej pre
každé dieťa (škatuľky môžete
oblepiť čiernym, šedým alebo
hnedých papierom)

Dráma: „Hra s prstovými bábkami“
Deti použijú bábky na zahranie biblickej lekcie.
Aktivita: „Oltár chvál“
Deti postavia oltár zo svojich papierových škatuliek –
„kameňov“. Keď deti pridávajú jednotlivé kamene na
oltár, povzbuďte ich, aby chválili Boha za to, aký je, a za
to, čo urobil.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ (Rímskym 10, 13)
Úvod:
Predstavte si, že chodíte po lese. Prekračujete spadnuté konáre, aby ste nezakopli. Preskakujete diery v zemi, aby ste
do nich nespadli. Uhýbate sa vetvám zo stromov, aby vás nezranili. Byť zachránený pred pádom alebo zranením je
dobré, ale Biblia nám hovorí, ako môžeme byť zachránení pred väčším nebezpečenstvom.
Prezentácia:
Môžeme o tom čítať v Rímskym 10, 13.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr prekračujete spadnutý konár, potom preskakujete dieru a napokon
sa uhýbate pred vetvami.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii, a ukážte mu, kde je zapísaný – Rímskym 10,
13. Čítajte verš nahlas a potom deťom ukážte flashcardy PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g a PPRO-h alebo PPRO-R1,
PPRO-R2, PPRO-R3 a PPRO-R4.
Vysvetlenie:
Každý človek, ktorý by vzýval meno Pánovo... – K Pánovi Ježišovi môžeš volať bez telefónu pomocou modlitby.
Vzývať meno Pánovo znamená, že vieš, že On je Spasiteľ, jediný, kto ťa môže zachrániť pred nebezpečenstvom
trestu za hriech. Znamená to, že veríš, že zomrel za tvoj hriech a potom znova ožil.
... bude spasený. – Tí, ktorí sa rozhodli vzývať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, budú zachránení a očistení od
hriechu. Hriech spôsobil, že ľudia sú oddelení od Boha teraz i naveky. Je to smutné byť oddelený od Boha. Ale Pán
Boh sľúbil, že zachráni ľudí, ak budú vzývať meno Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Aplikácia:
Nespasené deti: Boh ťa chce spasiť (zachrániť). Pán Ježiš bol potrestaný za tvoje hriechy. Zomrel na kríži. Nezostal
však v hrobe, ale vstal z mŕtvych a je jediným Spasiteľom. Ak vieš, že si zhrešil, ľutuješ to a veríš v Ježiša ako
svojho osobného Spasiteľa, budeš zachránený a očistený od hriechu.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, uvedom si, že Pán Boh ťa už zachránil. Pán Boh vždy
dodrží svoje sľuby!
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Verš opakujte frázu za frázou s ukazovaním podľa str. 13. Pri citovaní verša použite symboly.
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Svetlo evanjelia
Rímskym 10, 13 (opakovanie)
Ukážte flashcard PPRO-f (alebo PPRO-R2).
•
•
•
•
•
•
•

Čo Pán Boh stvoril? (Svet a všetkých ľudí na svete; teba aj mňa.)
Koho Pán Boh miloval? (Svet – Ján 3, 16.)
Čo o tebe Pán Boh vie? (Všetko; že si hriešny.)
Čo je hriech? (Všetko zlé, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš. Hriech je neposlúchaním Boha.)
Kto zhrešil? (Všetci ľudia – Rímskym 3, 23.)
Čo je trestom za hriech? (Večné oddelenie od Boha.)
Pred čím ťa Pán Boh chce zachrániť? (Pred hriechom a trestom, ktorý prináša.)

Ukážte flashcard PPRO-g (alebo PPRO-R3).
• Koho Pán Boh poslal na zem, pretože ťa miloval? (Svojho Syna, Pána Ježiša.)
• Ako bol Ježiš potrestaný za tvoj a môj hriech? (Zomrel na kríži – Rímskym 5, 8.)
• Čo sa s Ježišom stalo na tretí deň po tom, ako Ho pochovali v hrobe? (Vstal z mŕtvych.)
Ukážte flashcard PPRO-h (alebo PPRO-R4).
• Ak súd rozhodne, že väzeň neurobil nič zlé, čo sa stane s jeho putami? (Dajú mu ich dole a je slobodný.)
• Od čoho potrebujeme byť oslobodení? (Od hriechu.)
• Ako môžeš byť oslobodený z moci hriechu? (Musíš veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
• Kedy Boh uzná, že tvoje zlé skutky (hriechy) sú odpustené? (Keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
• Kedy budeš zachránený od hriechu? (Ak uveríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Keď budeš vzývať meno
Pánovo – Rímskym 10, 13.)
Ak sa chceš rozprávať o tom, ako môžeš vzývať Pána Boha, aby si bol zachránený od trestu za hriechy, rád ti
pomôžem. (Oznámte čas a miesto stretnutia.)

Lekcia
1. časť
Povedzte predpoveď počasia (Oznámte búrku, vydajte výstrahu pred silným nárazovým vetrom, prudkým dažďom,
hlasným hromobitím a množstvom bleskov.)
Báli ste sa, keď ste počuli varovania pred silnou búrkou?
Nechajte deti odpovedať.
Každý sa občas niečoho bojí! Čo môžeme robiť, keď sa bojíme? (Dúfať v Boha, lebo On je mocný!)
Môžete zaspievať pieseň „Je veľký náš Boh“.
Flashcard PPRO2-1
Boh Nóacha varoval pred hroznou búrkou, ktorá mala prísť. Nóach uveril Bohu, pretože všetko, čo Boh hovorí, je
pravda. Nóach miloval Boha a veril Mu. Keď staval koráb, upozorňoval ľudí, že príde potopa.
„Príde potopa,“ hovoril ľuďom. „Je to trest za vaše hriechy. Musíte uveriť v Boha a poslúchať Ho, inak zahyniete!“
Boh videl, že ľudia v Nóachových časoch boli veľmi hriešni. Nechceli milovať a poslúchať Boha.
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Pán Boh sa rozhodol, že dopustí veľmi nezvyčajnú vec – potopu na celý svet. Voda pokryje všetko na celej zemi.
Voda bola trestom za hriechy ľudí, ktorí neverili v Boha.
Biblia varuje teba aj mňa pred trestom za hriech – večným oddelením od Boha. Hriech je všetko zlé, čo si myslíš,
hovoríš alebo robíš. Hriech je neposlúchaním Boha. Ty aj ja sme zhrešili. Biblia hovorí: „Nieto spravodlivého ani
jedného.“ Rímskym 3, 10
Rozprávajte sa o nasledujúcich príkladoch hriechov – flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d.
Dievčatá, túžili ste sa niekedy hrať s maminými šminkami, aj keď vám mama zakázala dotýkať sa ich?
Ukážte flashcard PPRO-b.
Možno ste si dali rúž na pery. Možno ste sa nastriekali maminou voňavkou. Keď ste počuli, že mama prichádza
domov, utekali ste a skryli ste sa! Keď vás mama našla, hovorili ste: „To som nebola ja!“
Ukážte flashcard PPRO-c.
Chlapci, štipli ste niekedy svoju sestru? Mysleli ste si, že sa nikto nepozerá. Mama a otec vám však povedali, že
súrodenci majú byť k sebe milí.
Neposlušnosť voči rodičom je hriech, pretože Boh hovorí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov.“ (Efezským 6, 1) Už
od narodenia viete hrešiť a robíte hriešne veci svojimi očami, ušami, rukami, ústami a nohami!
Môžete zaspievať pieseň „Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš“.
Boh ťa má veľmi rád, ale hriech musí potrestať. Ty aj ja si zaslúžime byť oddelení od Boha, ale Pán Boh našiel
spôsob, ako môžeme byť zachránení od tohto trestu. Boh sľúbil zachrániť tých, ktorí uveria v Ježiša.
Flashcard PPRO2-2
Boh sľúbil, že Nóacha zachráni pred potopou. Boh povedal, že každý človek i zviera v korábe bude zachránené.
Nóach dokončil stavbu korábu presne podľa Božieho plánu. Boli tam miestnosti pre Nóachovu rodinu i pre zvieratá.
Nóachova rodina nazhromaždila do korábu potraviny, ktoré potrebovali. Potom do korábu vošli dve zvieratá z
každého druhu a sedem kusov z vybraných druhov, presne, ako im Boh povedal. Nóach a jeho rodina verili Bohu a
poslúchali Ho.

2. časť
Flashcard PPRO2-3
Keď Nóach, jeho rodina a zvieratá nastúpili do korábu, Boh zatvoril dvere. Nóach uveril Božiemu sľubu. Veril, že ho
Boh zachráni pred týmto nezvyčajným trestom za hriechy – pred potopou sveta.
Môžeš veriť Bohu, že ťa zachráni od večného trestu za hriechy (večného oddelenia od Boha). Boh poslal Ježiša
Krista, Božieho Syna, na zem, aby sa stal Spasiteľom (Záchrancom). Ježiš sa narodil ako dieťa, potom vyrástol v
muža. Vždy robil to, čo bolo správne – bol vo všetkom dokonalý. V dospelosti Ježiš ukázal Božiu lásku k tebe aj ku
mne. Biblia hovorí: „Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rímskym 5, 8) Áno, Ježiš zomrel na kríži a
bol potrestaný za tvoje aj moje hriechy. Pochovali Ho do hrobu. Ale na tretí deň Ježiš znova ožil! Ježiš je živý
Spasiteľ – jediný, kto ťa môže zachrániť pred večným trestom za hriechy. Boh sľúbil zachrániť tých, ktorí veria v
Ježiša.
Môžete si zaspievať pieseň „Máme radostnú správu“. Spievajte v stoji.
Citujte spolu verš Rímskym 10, 13. Môžete použiť názorné pomôcky PPRO-e, PPRO-f, PPRO-g a PPRO-H alebo
PPRO-R1, PPRO-R2, PPRO-R3 a PPRO-R4.
Boh sľúbil, že zachráni tých, ktorí veria v Ježiša.
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Nóach a jeho rodina neboli dokonalí. Zhrešili. Ale verili v Boha. Biblia hovorí: „Nóach našiel milosť v očiach
Hospodinových.“
Čítajte z Biblie 1. Mojžišovu 6, 8.
Boh nechcel potrestať Nóacha, pretože jeho hriechy boli odpustené. Nóach a jeho rodina verili v Boha. Dôverovali
Mu, že ich zachráni pred potopou, ktorá mala prísť. Ostatní hriešni ľudia neverili v Boha a neposlúchali Ho.
Nóach čakal v korábe sedem dní (rátajte do sedem), potom Boh poslal dážď. Pršalo a pršalo a pršalo. Voda sa liala z
neba a vytekala na povrch aj zo zeme. Rieky a moria sa vyliali a zaplavili celú zem.
Ukážte rukami, ako padá dážď.
Flashcard PPRO2-4
Pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí. Voda pokryla celú zem. Stúpla tak vysoko, že nebolo vidieť ani najvyššie
stromy a pohoria. Táto potopa zasiahla celý svet! Ale koráb plával na hladine!
Umiestnite malú loďku do formy na tortu s vysokým okrajom. Nechajte deti naliať do formy trocha vody, aby loďka
plávala na hladine. (Vyskúšajte si to pred vyučovaním!)
Všetko na zemi zahynulo. Ale všetko v korábe bolo zachránené! Nóach, jeho rodina a zvieratá boli zachránené.
Potopa im vôbec neublížila!
Nóach bol zachránený, lebo veril Bohu. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, Pán Boh ťa zachránil. Si zachránený
od niečoho horšieho, ako je potopa. Si zachránený od večného trestu za hriechy. Tvoje hriechy sú odpustené.
Nebudeš od Boha oddelený teraz, ani nikdy. Si zachránený ako dieťa v Božej rodine. Ďakuj Mu za to, že si
zachránený v Jeho rodine.
Môžete si zaspievať pieseň „Verím, že Pán Boh je na nebi“.

3. časť
Flashcard PPRO2-5
Počas štyridsiatich dní a nocí koráb bezpečne plával na hladine. Keď dážď prestal, vody postupne vysychali, ale
koráb stále plával. Po stopäťdesiatich dňoch potopy koráb pristál na vrchole hory.
Jedného dňa Nóach otvoril okno a vypustil dvoch vtákov – krkavca a holubicu. Krkavec je veľmi silný vták, ktorý
dokáže lietať dlho bez oddychu. Ale malá holubica lietala len okolo korábu a čoskoro sa vrátila k Nóachovi. Nóach
čakal týždeň a potom opäť vypustil holubicu. Tentoraz sa vrátila späť s vetvičkou z olivového stromu. To boli dobré
správy! Rastliny na zemi opäť rastú! O ďalší týždeň Nóach vypustil holubicu znovu a tá sa už nevrátila.
Predvádzajte, že ste veľkí krkavci alebo malé holubičky, ktoré vylietavajú z korábu.
Keď bol Nóach so svojou rodinou v korábe viac ako rok, Boh mu povedal, že už môže vyjsť von z korábu. Každý bol
o rok starší! Dlhý čas žili v korábe spolu so všetkými zvieratami a čakali, kým voda vyschne, aby mohli ísť von.
Flashcard PPRO2-6
Všetci boli veľmi šťastní, keď vystúpili na suchú zem! Predstavme si, že sme s Nóachom.
Použite nasledujúci monológ alebo nápady detí.
„Pozrite sa, tu kvitnú kvety. Vtáci sú takí šťastní, že môžu voľne lietať. Aj ja som šťastný, že môžem dýchať čerstvý
vzduch! Ďakujem Ti, Bože!“
Biblia nám hovorí, že Nóach preukázal svoju vďačnosť oslavou Boha! Nóach vedel, že to bol Boh, kto ho zachránil
pred potopou. Na znak vďaky postavil oltár (zvláštna kopa kameňov urobená pre Pána Boha).
Pri oslave Boha Nóach možno hovoril: „Bože, Ty si všemocný. Ty si nás zachránil pred potopou! Ďakujem Ti, že ma
máš rád a zachránil si moju rodinu!“
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Boh si zaslúži, aby sme Ho oslavovali, pretože On je všemocný Stvoriteľ. Boh stvoril svet a všetko na ňom – dážď,
zvieratá, rastliny, ľudí, Slnko... Náš Boh je svätý (dokonalý) a všetko, čo robí, je správne. Boh sľúbil, že ochráni
Nóacha a jeho rodinu v korábe, a naozaj to urobil! Boh vždy dodrží svoje sľuby!
Boh dal na oblohu nádhernú dúhu – úplne prvú dúhu na svete. Povedal, že dúha má ľuďom pripomínať sľub, že Boh
už nikdy nezničí zem potopou. Niekedy sú záplavy, keď sa vyleje rieka, alebo na niektorom mieste veľa prší, ale to,
čo sa stalo Nóachovi a jeho rodine, sa už nikdy nestane. Boh dodrží svoje sľuby!
Nóach vedel, že to bol Boh sám, kto ho zachránil!
Ak veríš, že Ježiš je tvoj Spasiteľ, Boh ťa zachránil. Môžeš si byť istý, že si v Božej rodine. Ďakuj Bohu za to, že si
časťou Jeho rodiny. Ak nevieš, či si v Božej rodine, uisti sa o tom ešte dnes.
A – Priznaj si, že si zhrešil proti Bohu.
B – Uver, že Ježiš zomrel, aby ťa zachránil.
C – Volaj k Bohu v modlitbe. Povedz, že ľutuješ svoje hriechy a popros Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom.
Boh sľúbil, že zachráni každého, kto verí v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Boh vždy dodrží svoje sľuby.
Môžete zaspievať pieseň „Je veľký náš Boh“.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Byť zachránený pred zranením je dobré. Pred akým väčším nebezpečenstvom môžeme byť zachránení? (Pred
hriechom a trestom za hriech.)
2. Kto jediný ťa môže zachrániť od hriechu? (Pán Ježiš.)
3. Ako môžeš vzývať Pánovo meno? (Modliť sa k Bohu a povedať Mu, že verím v Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Prečo Pán Boh poslal na celú zem potopu? (Aby potrestal hriechy ľudí, ktorí žili v Nóachových časoch.)
2. Aký je trest za hriechy? (Večné oddelenie od Boha.)
3. Koho Boh zasľúbil, že vyslobodí z hriechov? (Tých, ktorí veria v Ježiša ako Spasiteľa.)
4. Čo sa dialo s korábom, keď pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí? (Plával na hladine.)
5. Kto chránil Nóacha, jeho rodinu a zvieratá v korábe? (Boh.)
6. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, čo pre teba Pán Boh urobí? (Zachráni ťa od trestu za hriechy; zachráni ťa
ako dieťa v Božej rodine.)
7. Čo urobil Nóach, keď vyšiel po vyše roku z korábu? (Oslavoval Boha.)
8. Čo dal Pán Boh na oblohu, aby potvrdil svoj sľub, že nikdy viac nezaplaví celú zem? (Dúhu.)
9. Ak si uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, čím si môžeš byť istý? (Pán Boh dodrží svoje sľuby. Bude ťa milovať a
zachráni ťa.)
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 a slobodný od svojich hriechov? (Veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Opakujte: „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
Pán Boh požehnáva Abraháma a Sáru a dáva im syna
Text pre učiteľov:

1. Mojžišova 12, 1 – 9; 1. Mojžišova 15, 1 – 6;
1. Mojžišova 17,16 – 19; 1. Mojžišova 18,1 – 15;
1. Mojžišova 21,1 – 7

Ústredná pravda:

Pán Boh sľúbil, že požehná svet cez Abrahámovu rodinu.

Aplikácia:

Pre nespasené deti: Uver, že Ježiš prišiel na zem, aby sa stal tvojím
Spasiteľom.

Verš na zapamätanie:

„Dobrotivý je Hospodin... pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.“
Nahum 1, 7

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● papier A4 pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Vidím svoje ruky“
Obkreslite ruku každého dieťaťa na papier. Deti si
obrázok ruky vymaľujú. Rozprávajte sa s deťmi o
veciach, ktoré môžu robiť rukami.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam
z Detskej misie (Ďakujeme, Pane Bože;
Počúvaj, čo vtáci spievajú)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Ďakujeme, Pane Bože“
Modlitba: „Drahý Bože, ďakujem Ti, že ma máš
rád. Pomôž mi, aby som mal poslušné ruky
a dokázal som ťa poslúchať všetkým, čo mám.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Počúvaj, čo vtáci spievajú“
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

● PPRO-R5, PPRO-R6, PPRO-R7,
PPRO-R8 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 30)

Verš: Nahum 1, 7
Opakovanie: Opakovanie verša rôznou intenzitou
hlasu.

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

Čo budete robiť

● text lekcie (str. 32)
● PPRO3-1, PPRO3-2, PPRO3-3,
PPRO3-4, PPRO3-5 a PPRO4-2
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Je veľký náš
Boh)
- ● umelý riad

Lekcia: „Pán Boh požehnáva Abraháma a Sáru a dáva
im syna“
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.

● malý kufor
● veci na cestu (napr. oblečenie,
desiata, toaletné potreby)

Hra: „Ideme na cestu“
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, môže pridať
jeden predmet do kufríka.

Svetlo evanjelia ● text (str. 31)

Svetlo evanjelia: Kľúče evanjelia

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.)

● Kľúče evanjelia PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d
(dobrovoľné)

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

Tvorivá činnosť ● Kľúče evanjelia (príloha), po
(vyberte jednu)

jednej sade pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● nožnice
● dierovač
● krúžok na kľúče, po jednom pre
každé dieťa
● pracovné listy pre každé dieťa
● kúsok látky pre každé dieťa
● lepidlo
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Kľúče evanjelia“
Deti vyfarbia svoje kľúče, vystrihnú ich, vyrazia dierky a
dajú ich na krúžok.
Pracovný list: „Pán Boh požehnáva Abraháma a Sáru
a dáva im syna“
Pomôžte deťom nalepiť malý kúsok látky do stanu ako
koberček.
Plastelína: „Vyrobme si P ako ‚poslúchať‘“
Hovorte s deťmi o dôležitosti poslúchania rodičov,
učiteľov atď. Pritom im ukážte, ako majú z plastelíny
vyvaľkať hada a spojiť ho do písmena P.
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Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● červená plastelína
● žltá plastelína
● zelená plastelína

Dráma: „Urobme si P ako ‚poslúchať‘“
Povedzte: „Poslúchať znamená robiť to, čo je správne a
dobré. Biblia, Božie slovo, je kniha o poslušnosti. Hovorí
ti, čo je správne a čo zlé. Boh chce, aby si robil to, čo je
správne. Slovo poslúchať sa začína na P.“
(Urobte červené, žlté a zelené P. Uložte ich do radu pod
seba, aby vytvorili semafor.)
„Keď idete v aute s mamou alebo ockom, rodičia musia
poslúchať semafor, aby ste nehavarovali. Červená
znamená stáť. Žltá znamená spomaliť, musíte čakať.
Zelená znamená ísť. Niekedy ti rodičia prikážu, aby si
prestal niečo robiť, inokedy ti povedia, že máš počkať, a
niekedy ti dovolia robiť, čo chceš. Musíš ich poslúchať.
Boh nám dal Bibliu, aby bola pre nás ako semafor. Biblia
nám ukazuje, čo kedy máme robiť. Boh chce, aby si
poslúchal Jeho Slovo.“
Aktivita: „Červená, zelená“
Postavte sa do vzdialenosti 7 až 8 metrov od detí. Keď
poviete „zelená“, deti musia skákať, bežať alebo sa
plaziť smerom k vám. Keď poviete „červená“, musia sa
zastaviť tam, kde sú. Podmienkou je, aby všetky deti
poslúchali.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Dobrotivý je Hospodin... pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.“ (Nahum 1, 7)
Úvod:
Viete, kto vám dnes ráno urobil raňajky? Viete, čo zajtra budete mať na večeru?
Nechajte deti odpovedať.
Viem o Niekom, kto vie všetko. Prečítajme si o Ňom z Biblie!
Prezentácia:
Dnešný verš z Biblie býva na adrese Nahum 1, 7.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr pozerajte naľavo, potom napravo, potom hore.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii, a ukážte mu, kde je zapísaný – Nahum 1, 7.
Čítajte verš a potom ukážte flashcardy PPRO-R5, PPRO-R6, PPRO-R7 a PPRO-R8.
Vysvetlenie:
Hospodin... – Tento verš hovorí o Pánu Bohu. Hospodin je Božie meno. Pripomína nám, že On je Vládca nad
všetkým! Biblia nám hovorí o Pánu Bohu.
... je dobrotivý... – Áno, Pán Boh je dobrý! On vždy robí to, čo je správne! V každom smere je dokonalý. Pán Boh vie
všetko o nás i o veciach okolo nás.
... pozná tých, čo dúfajú v Neho. – Pán Boh pozná tých, ktorí v Neho veria a dúfajú. Hospodin vie, či v Neho dúfaš,
že ťa zachráni od hriechu. On vie, či v Neho dúfaš, keď si smutný alebo máš strach. On vie, či dúfaš, že ti pomôže
mať rád iných ľudí a poslúchať ich každý deň.
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Aplikácia:
Nespasené deti: Ak vieš, že si zhrešil, ale ešte si neuveril, že ťa Pán Boh môže zachrániť, urob to dnes. Ježiš je
Spasiteľ, ktorý bol potrestaný za tvoj hriech. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš si byť istý, že ťa Pán Boh
zachráni. Tvoje hriechy ti budú odpustené a staneš sa Božím dieťaťom.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš v Boha dúfať vo všetkom! Dúfaj v Boha, keď si
smutný alebo keď máš strach. Dúfaj a ver Bohu, že ti pomôže mať rád iných ľudí a poslúchať Ho každý deň.
Opakovanie:
„Šepkaj verš“
Hovorte verš rôznou intenzitou hlasu. Najprv ho šepkajte, potom ho povedzte normálnym hlasom a napokon ho
povedzte nahlas. Pri opakovaní verša postupne ukazujte na symboly.

Svetlo evanjelia
Kľúče evanjelia
Kľúče sa používajú na odomykanie dverí, aby ste mohli vojsť do domu alebo do auta. Môžete pomocou nich vojsť aj
do dvier, za ktorými sa skrýva neobyčajné miesto. Mám niekoľko farebných kľúčov, ktoré vám pomôžu porozumieť,
ako vojsť do neba!
Ukážte zlatý kľúč.
Tento zlatý kľúč nám pomáha rozmýšľať o nebi, Božom domove. Nebo je krásne. Biblia ho opisuje ako zvláštne
miesto, mesto z čistého zlata (Zjavenie 21, 21). Všetko v nebi je dokonalé, pretože Boh je svätý (dokonalý). Boh
vždy robí to, čo je správne. Biblia nám hovorí, že Boh stvoril svet a „... Boh tak miloval svet...“ (Ján 3, 16). To
znamená, že Boh miloval ľudí na svete. Boh miluje aj teba! Boh chce, aby si vošiel do neba a žil tam s Ním.
Ukážte tmavý kľúč.
Tento tmavý kľúč nám pomáha rozmýšľať o hriechu. Ty aj ja sme zhrešili proti Bohu, keď sme neposlúchali Božie
zákony. Narodili sme sa s tým, že chceme robiť všetko po svojom, a tak často spravíme hriešnu vec. Biblia hovorí:
„Všetci totiž zhrešili...“ (Rímskym 3, 23)
Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.
Hriech nemôže byť v nebi a ľudia nemôžu ísť do neba so svojimi hriechmi. Ty aj ja si zaslúžime trest za naše
hriechy.
Ukážte červený kľúč.
Tento červený kľúč nám pomáha rozmýšľať o Pánovi Ježišovi, Spasiteľovi. Ježiš prišiel na zem, narodil sa ako dieťa
a vyrástol v muža. Ježiš nikdy neurobil žiaden hriech, ale keď zomrel na kríži, zobral na seba trest, ktorý si zaslúžili
iní. Biblia hovorí: „... v tretí deň bol vzkriesený... “ (1. Korintským 15, 4) Ježiš, Spasiteľ, je dnes živý! On jediný ťa
môže zachrániť od hriechu.
Ukážte biely kľúč.
Tento biely kľúč nám pomáha rozmýšľať nad záchranou od hriechu. Jediný spôsob, ako môžeš byť zachránený
a očistený od hriechu, je uveriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Biblia hovorí: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený...“
(Skutky 16, 31) Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa a chceš byť zachránený od hriechu, ale nevieš, ako to máš
spraviť, veľmi rád ti pomôžem (oznámte čas a miesto). Potom môžeš byť navždy dieťaťom v Božej rodine a raz
vstúpiš do neba a budeš tam žiť s Pánom Ježišom!
Ukážte zelený kľúč.
Tento zelený kľúč nám pomáha rozmýšľať nad rastom Božieho dieťaťa. Boh Svätý Duch žije v každom Božom
dieťati. On ti pomôže poslúchať Boha a robiť správne veci. Niekedy sa však aj tak rozhodneš neposlúchnuť Boha. Ak
sa to stane, stále si Božie dieťa, ale potrebuješ povedať Pánu Bohu o tom hriechu. Potom poďakuj Bohu, že ti hriech
odpustil a popros Ho, aby ti pomohol poslúchať.
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Lekcia
1. časť
Flashcard PPRO3-1
Boh prehovoril k mužovi, ktorý sa volal Abrahám.
„Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“
(1. Mojžišova 12, 1)
Abrahám žil veľmi dávno. Mal manželku, ktorá sa volala Sára. Ako si myslíš, že sa cítili, keď im Boh povedal, že sa
majú presťahovať? Biblia nám hovorí, že Boh nielen povedal Abrahámovi, aby sa presťahoval, ale dal mu tiež sľub.
Boh mu povedal: „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa…“ (1. Mojžišova 12, 2 – 3)
To bol veľmi zvláštny sľub.
Ako sa Boh chystal požehnať celý svet cez Abraháma? Boh sľúbil, že urobí z Abraháma veľký národ, a tým národom
bude Izrael. O mnoho rokov neskôr sa Ježiš, Boží Syn, narodil žene z Izraela, Márii. Boh Ho poslal z neba, aby sa
stal Spasiteľom celého sveta. Prečo svet potreboval Spasiteľa? Všetci zhrešili proti Bohu. Všetci sme Ho
neposlúchali. Keď neposlúchaš mamu a ocka, neposlúchaš tým Pána Boha, pretože On povedal, že deti majú
poslúchať svojich rodičov (Efezským 6, 1). Ty aj ja potrebujeme Spasiteľa. Boh poslal Ježiša, aby sa stal Spasiteľom
ľudí. Takto sa Boh chystal požehnať celý svet cez Abraháma.
Flashcard PPRO3-2
Abrahám poslúchal Boha a urobil to, čo mu Boh povedal. Pobalil si všetky svoje veci a spolu so Sárou sa pripravili
na cestu do krajiny, ktorú im Boh ukáže. Zhromaždili svoje zvieratá a služobníkov. Zbalili si jedlo, možno syr,
chlieb, hrozienka a iné sušené ovocie. Pobalili svoje stany a oblečenie a všetko, čo potrebovali na cestu. Bola to
ťažká práca.
Predvádzajte, že sa balíte na cestu.
Keď sa Abraháma jeho priatelia a príbuzní opýtali: „Kam idete?“, možno odpovedal: „Nevieme presne, kam ideme.“
Abrahám ale vedel, že môže veriť Bohu. Boh mu dal zvláštny sľub. Abrahám veril Bohu, že mu ukáže cestu – a On
to urobil!
Flashcard PPRO3-4
Keď boli na ceste, Boh sa stretol s Abrahámom a sľúbil mu: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu.“
(1. Mojžišova 12, 7)
Môžete zaspievať pieseň „Je veľký náš Boh“.

2. časť
Boh dal Abrahámovi veľmi zvláštny sľub. Pamätáte si, aký? Boh sľúbil, že Abrahámovým deťom dá krajinu a že cez
jeho rodinu požehná celý svet.
Flashcard PPRO3-3
Ale aj keď Abrahám a Sára boli manželmi už dlhý čas, nemali žiadne deti. Ubehlo veľa rokov – a stále žiadne deti.
Dodrží Boh svoj sľub? Abrahám sa trápil.
Jednej noci povedal Bohu: „... nedal si mi potomstvo...“ (z 1. Mojžišovej 15, 3)
A tak Boh riekol Abrahámovi, aby vyšiel von a pozrel sa na oblohu.
Všetci sa pozerajú hore na „oblohu“.
Bola jasná, tmavá noc. Obloha bola plná jagajúcich sa hviezd.
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„Pozri na nebesá,“ povedal Boh Abrahámovi, „a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Toľko bude tvojho
potomstva.“ (1. Mojžišova 15, 5)
Boh pripomenul Abrahámovi svoj sľub. Ale čas ubiehal a Abrahám a Sára stále nemali žiadne deti. Je ťažké čakať na
niečo, čo veľmi chceš? Pre Abraháma a Sáru to bolo veľmi náročné. Zostarli a stále nemali žiadne vlastné deti.
Boh znova prehovoril k Abrahámovi. Povedal mu: „Sára a ty budete mať syna“ (z 1. Mojžišovej 17, 16).
Viete, čo Abrahám urobil? Biblia nám hovorí, že sa smial (1. Mojžišova 17, 17). Myslel si, že to nemôže byť pravda.
Abrahám mal takmer 100 rokov.
„Som príliš starý. Ako by som mohol mať syna?“ pýtal sa Boha (z 1. Mojžišovej 17, 17).
„Budeš mať syna a dáš mu meno Izák“ (z 1. Mojžišovej 17, 19).
Opakujte meno s deťmi.
Jedného dňa Abrahám sedel vonku pred svojím stanom. Prišli k nemu traja návštevníci. Abrahám nariadil, aby pre
nich pripravili jedlo a niečo na pitie.
Predvádzajte, že pripravujete jedlo. Môžete použiť umelý riad a hrať sa, že jete.
Bolo to na poludnie a bolo príliš horúco, aby muži pokračovali v ceste.
Všetci sa ovievajú rukami.
Neboli to obyčajní muži – boli to Boží poslovia. Povedali Abrahámovi, že o rok bude mať Sára dieťa – chlapčeka.
Kto asi načúval, keď sa Abrahám rozprával s návštevníkmi? Sára. Počula, čo povedali, a smiala sa. Myslela si, že je
príliš stará, aby mohla mať chlapčeka.
Poslovia povedali: „Či je niečo nemožné u Hospodina?“ (1. Mojžišova 18, 14)
Môžeme si byť istí, že Boh vždy urobí to, čo chce. On sľúbil, že dá Abrahámovi a Sáre syna – pre Boha to nebolo
nemožné. Sľúbil, že svet požehná cez Abrahámovu rodinu – pre Boha nič nie je ťažké. Ak dúfaš v Ježiša ako svojho
Spasiteľa, pamätaj si, že Boh vždy dodrží svoje sľuby.

3. časť
Od návštevy zvláštnych cudzincov ubehol celý rok.
Pred nasledujúcou časťou urobte krátku pauzu.
Čo to počujem?
Predstierajte, že v diaľke niečo počujete.
Zdá sa, že to prichádza zo stanu Abraháma a Sáry. Nemôžem uveriť vlastným ušiam – je to bábätko a počujem
nejaký smiech. Čo sa stalo?
Nechajte deti odpovedať.
Po dlhom čase prišlo na svet dieťatko Izák!
Flashcard PPRO3-5
Mal desať prštekov na rukách (zrátajte prsty na rukách), desať prstov na nohách (ukážte na nohy), dve malé ušká
(ukážte na uši) a malý noštek (ukážte na nos). Abrahám a Sára dostali svojho sľúbeného syna. Boh dodržal svoj sľub.
Ako myslíte, že sa Abrahám a Sára cítili? Biblia nám hovorí, že Sára bola taká šťastná, že sa smiala. Príbuzní, ktorí
prišli, aby sa pozreli na nové bábätko, sa tiež radovali – bol to radostný čas.
Abrahám a Sára opustili svoj domov a vydali sa na ďalekú cestu do novej krajiny. Boh im sľúbil, že dá túto krajinu
ich deťom a že cez ich rodinu požehná celý svet.
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Flashcard PPRO3-3
Abrahám uveril Božiemu sľubu, že jeho syn Izák bude raz žiť v novej krajine. V ich rodine sa narodí veľa, veľa detí.
Abrahámova rodina bude súčasťou zvláštneho Božieho plánu a prinesie svetu Ježiša, Spasiteľa. Boh dodržal svoj
sľub, že Abrahámovi ukáže novú krajinu a dá mu rodinu. Ale ako mohol cez jednu rodinu požehnať celý svet?
O mnoho, mnoho rokov neskôr sa z Abrahámovej a Izákovej rodiny narodil Ježiš. Boh Ho poslal z neba na zem, aby
zomrel na kríži a zachránil ľudí od trestu, ktorý si zaslúžia.
Flashcard PPRO4-2
Boh môže požehnať celý svet cez svojho Syna Ježiša. Uveril si v Ježiša ako svojho Spasiteľa? Môžeš Ho poprosiť aj
teraz, aby sa stal tvojím Spasiteľom a odpustil ti tvoje hriechy.
Boh vždy dodrží svoje sľuby. Boh požehnal celý svet tým, že poslal Pána Ježiša na zem.
Ukončite modlitbou, v ktorej poďakujete Bohu, že poslal Pána Ježiša, aby zachránil ľudí pred trestom, ktorý si
zaslúžia.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto vie všetko? (Pán Boh.)
2. Aký je Pán Boh? (Je v každom smere dokonalý.)
3. Ktoré slovo v našom verši znamená veriť a dôverovať Bohu? (Dúfať.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. V koho mohol Abrahám dúfať, že ho zavedie do novej krajiny? (V Boha.)
2. Ako sa Boh chystal požehnať svet cez Abraháma? (Poslaním Pána Ježiša na zem.)
3. Prečo svet potrebuje Ježiša? (Potrebujeme Spasiteľa, pretože sme zhrešili.)
4. Čo Abrahám uvidel, keď sa pozrel na nočnú oblohu? (Veľa hviezd.)
5. Kto prišiel navštíviť Abraháma? (Traja poslovia, ktorých poslal Boh.)
6. Kto počúval mužov, keď sa rozprávali? (Sára, Abrahámova manželka.)
7. Aké zvláštne požehnanie dal Boh Abrahámovi a Sáre po mnohých rokoch čakania? (Dieťa – chlapčeka, Izáka.)
8. Aký sľub dal Boh Abrahámovi o Izákovi? (Dostane novú krajinu a v jeho rodine bude veľa detí.)
9. Kto vždy dodrží svoje sľuby? (Pán Boh.)
Svetlo evanjelia
1. Pán Boh chce, aby si s Ním jedného dňa býval na krásnom mieste. Kde to je? (V nebi, v Jeho domove.)
2. Čo urobil Pán Ježiš, Spasiteľ, aby si mohol byť očistený od hriechu? (Zomrel na kríži.)
3. Čo musíš urobiť, aby si bol zachránený (čistý) od svojich hriechov? (Veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Opakujte: „Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a potom vstal z
mŕtvych. Prosím, Pane Bože, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom.“)
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Lekcia 4
Pán Boh požehnáva Izáka a dáva mu manželku
Text pre učiteľov:

1. Mojžišova 24

Ústredná pravda:

Pán Boh sľúbil, že povedie tých, ktorí Ho o to prosia.

Aplikácia:

Pre nespasené deti: Popros Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom.
Pre spasené deti: Popros Pána Boha, aby ťa viedol.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Nahum 1, 7.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● bábka s veľkými ústami

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu
menovku.
Aktivita: „Bábka hovorí pekné slová“
Bábka hovorí pekné slová (napr. „Prosím.“,
„Ďakujem.“, „Mám ťa rád.“, „Vyzeráš veľmi
pekne!“). Deti sa môžu zahrať s bábkou a spolu
s ňou hovoria pekné slová.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam z
Detskej misie (Dávaj pozor, malá ruka, čo
robíš; Verím, že Pán Boh je na nebi)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš“
Modlitba: „Drahý Bože, ďakujem Ti za moje oči,
uši, ruky a ústa. Pomôž mi ich používať čo
najlepším spôsobom. Ďakujem Ti, že ma vedieš.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Verím, že Pán Boh je na nebi“
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

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

Verš: Nahum 1, 7
Opakovanie: Opakovanie verša rôznou intenzitou
hlasu.

Rozcvička

Biblická
lekcia

Aktivita: „Hlava, ramená, kolená, palce“
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce,
hlava, ramená, kolená, palce,
tlieskaj rukami a chváľ Ho.
● text lekcie (str. 38)
● PPRO4-1, PPRO4-2, PPRO4-3,
PPRO4-4, PPRO4-5, PPRO4-6
● rohož, padák (plachta), stôl (dobrovoľné)
● keksíky
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manželku“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na
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ste mali mať voľné ruky na aktivity, preto na
obrázky z flashcardu použite stojan vo výške očí
detí.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Opakovanie

● dve nádoby, jedna naplnená
vodou
● naberačka
● umelohmotný obrus
● uterák
● otázky (str. 40)

Hra: „Napoj ťavy“
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, môže
preniesť vodu z jednej nádoby do druhej pomocou
naberačky.

Svetlo evanjelia ● text (str. 37)

Svetlo evanjelia: Kľúče evanjelia – opakovanie

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.)

● Kľúče evanjelia PPRO-a,
PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d
(dobrovoľné)

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

Tvorivá činnosť ● kolieska a hranolčeky z ovocia
(vyberte jednu)

● šnúrka do topánok, vlna alebo
pružná niť
● pracovné listy pre každé dieťa
● drahokamy (trblietky)
● lepidlo
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Doplnková
aktivita

● škatuľa alebo košík s vecami,
ktoré deti môžu držať v rukách
(napr. plyšové zvieratká, bábiky,
autíčka, lopty atď.)

(vyberte jednu)

Ručná práca: „Klenotníctvo“
Deti vyrobia náhrdelník navliekaním koliesok alebo
hranolčekov z ovocia na šnúrku od topánok, vlnu alebo
pružnú niť.
Pracovný list: „Pán Boh požehnáva Izáka a dáva mu
manželku“
Pomôžte deťom nalepiť na Rebekino sedlo flitre alebo
„drahokamy“.
Plastelína: „Vymodeluj ťavu“
Pomôžte deťom vymodelovať ťavu.
Aktivita: „Prosím a ďakujem“
Deti musia povedať: „Prosím, môžem si vziať...
(pomenovanie predmetu).“ Potom deti povedia:
„Ďakujem.“ Učiteľ požiada rovnakým spôsobom, aby
predmety vrátili naspäť do škatule alebo do košíka.
Aktivita: „Nájdi drahokam“
Vyberte dve deti – jedno skryje drahokam a druhé ho
bude hľadať. Aby ste pomohli dieťaťu drahokam nájsť,
deti spievajú pieseň „Dobrý, dobrý, dobrý je Boh“
potichu, ak je dieťa ďaleko od drahokamu, a nahlas, ak
sa k nemu približuje. Pri hľadaní sa môže vystriedať
viacero detí.
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Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Dobrotivý je Hospodin, ... pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.“ (Nahum 1, 7)
Úvod:
Kto ťa drží za ruku, keď ideš cez cestu? Kto ťa odvedie k babke, aby si nezablúdil? Keď zaspíš, kto stráži tvoju izbu?
Nechajte deti odpovedať.
Je dobré, že dôveruješ týmto ľuďom. Biblia nám hovorí o Niekom, kto je dokonale dobrý. Jemu môžeš veriť vždy a
vo všetkom!
Prezentácia:
Verš u proroka Nahuma 1, 7 nám hovorí, kto to je.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr choďte na mieste, potom utekajte na mieste, napokon skáčte.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii, a ukážte mu, kde je zapísaný – Nahum 1, 7.
Čítajte verš a potom ukážte flashcardy PPRO-R5, PPRO-R6, PPRO-R7 a PPRO-R8.
Vysvetlenie:
Dobrotivý je Hospodin... – Áno, Hospodin je dobrý, za každých okolností je dokonale dobrý! Hospodin vie, čo je pre
teba dobré, pretože je dobrý.
... pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. – Pretože Hospodin vie všetko, vie aj to, kto v Neho dúfa. Vie, kto sa spolieha na
Jeho pomoc. Pán Boh je jediný, v koho môžeme vždy dúfať.
Aplikácia:
Nespasené deti: Ak vieš, že si zhrešil, ale ešte si neuveril v Boha, že ťa môže zachrániť od trestu za tvoje hriechy,
môžeš to urobiť dnes. Ježiš je Spasiteľ, ktorý bol potrestaný za tvoje hriechy. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa,
môžeš si byť istý, že ťa Pán Boh zachráni. Môžeš veriť v Pána Boha a dúfať v Neho. Odpustí ti tvoje hriechy a urobí
ťa Božím dieťaťom.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš v Boha dúfať vo všetkom! Ver v Pána Boha, že
vie všetko a urobí to, čo je pre teba dobré. Popros Pána Boha, aby ťa viedol a mohol si rásť ako Božie dieťa. Dúfaj v
Hospodina, že ťa povedie k ľuďom, ktorí ťa môžu o Ňom viac naučiť. Dúfaj v Hospodina, že ťa povedie, aby si
porozumel tomu, čo hovorí Biblia. Dúfaj v Pána Boha, že ťa povedie vo všetkých rozhodnutiach v tvojom živote.
Opakovanie:
„Šepkaj verš“
Hovorte verš rôznou intenzitou hlasu. Najprv ho šepkajte, potom ho povedzte normálnym hlasom a napokon ho
povedzte nahlas. Pri opakovaní verša postupne ukazujte na symboly.

Svetlo evanjelia
Kľúče evanjelia (opakovanie)
Tieto kľúče sú vyrobené z papiera a nedokážu otvoriť žiadne dvere. Ale ich farby nám pomôžu spomenúť si, ako sa
dostaneme do neba!
Ukážte zlatý kľúč.
•
•
•
•
•

Čo nám pripomína zlatý kľúč? (Nebo, Boží domov.)
Prečo je v nebi všetko dokonalé? (Pretože Pán Boh je dokonalý.)
Kto stvoril svet, na ktorom žijeme? (Pán Boh.)
Koho Pán Boh miloval? (Všetkých ľudí na svete vrátane teba aj mňa – Ján 3, 16.)
S kým chce Pán Boh raz žiť v nebi? (S tebou i so mnou.)
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Ukážte tmavý kľúč.
•
•
•
•

Čo nám pripomína tmavý kľúč? (Hriech.)
Prečo hrešíš? (Máme v sebe túžbu hrešiť.)
Čo napríklad robíš, keď hrešíš? (Odpovede môžu byť rôzne. Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b,
PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.)
Kto zhrešil a zaslúži si byť za to potrestaný (byť navždy oddelený od Boha)? (Ty, ja, všetci ľudia –
Rímskym 3, 23.)

Ukážte červený kľúč.
•
•
•
•

Čo nám pripomína červený kľúč? (Ježiša, ktorý zomrel na kríži.)
Za koho hriechy bol Ježiš potrestaný, keď zomrel na kríži? (Za hriechy všetkých ľudí – 1. Korintským
15, 3.)
Prečo mohol byť Ježiš potrestaný namiesto teba? (On bol dokonalý, neurobil žiadny hriech.)
Čo sa stalo s Ježišom na tretí deň po tom, keď zomrel a bol pochovaný? (Ježiš vstal z mŕtvych –
1. Korintským 15, 4.)

Ukážte biely kľúč.
•
•

Ako môžeš byť zachránený a očistený od hriechov? (Veriť/dúfať v Ježiša ako Spasiteľa – Skutky 16, 31.)
Ak si zachránený od hriechu, koho dieťaťom budeš? (Božím dieťaťom, no zostávaš tiež dieťaťom
svojich rodičov.)

Ukážte zelený kľúč.
•
•
•

Kto žije v Božích deťoch, aby im pomáhal rásť? (Boh Svätý Duch.)
Čo ti Boh Svätý Duch pomôže robiť? (Poslúchať Boha, robiť dobré veci, ktoré Pán Boh od teba chce.)
Ak Božie deti neposlúchnu Pána Boha, čo musia urobiť? (Hovoriť s Bohom o svojom hriechu; ďakovať
Mu za Jeho odpustenie; poprosiť Boha, aby im pomohol poslúchať.)

Lekcia
1. časť
Zahrajte sa na horského vodcu. Veďte deti okolo skál, cez jamy a pod stromami. Môžete urobiť prekážky,
napr. cestičku z rohože, padák (plachtu), pod ktorým sa musíte zohnúť, a stôl, ktorý musíte obísť. Často
opakujte: „Nasledujte ma – som váš vodca. Povediem vás správnou cestou.“
Pán Boh viedol Abraháma. Ukázal mu, kde má žiť. Pán Boh dodržal svoje sľuby a dal Abrahámovi a jeho manželke
Sáre syna. Pamätáš si jeho meno? Volali ho Izák.
Povedzte deťom, aby zopakovali meno.
Abrahám a Sára boli veľmi šťastní, že majú konečne syna. Boh dodržal svoj sľub, ktorý im dal.
Použite názorné pomôcky z 3. lekcie, aby ste pripomenuli deťom Abraháma, Sáru a Izáka.
Pán Boh vždy dodrží svoje sľuby. On dokáže vždy urobiť to, čo povie. Boh nikdy svoje deti neopustí. V Neho
môžeme dúfať v každej situácii.
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Flashcard PPRO4-1
Teraz Izák vyrástol. Abrahám mu určite veľa porozprával o Bohu a o tom, ako ho Boh povolal na cestu do
kanaánskej zeme. Hovoril Izákovi o sľuboch, ktoré dal Boh jeho rodine – že dostanú zem, že z nich urobí veľký
národ a že cez tento národ požehná celý svet.
Ale z jedného syna nemôže vzniknúť celý národ! Nastal čas, aby sa Izák oženil a mal vlastnú rodinu. Myslíš si, že
Pán Boh mohol pomôcť nájsť pre Izáka správnu manželku? Zistíme to!
Abrahám si zavolal hlavného sluhu. Mal pre neho špeciálnu úlohu. Poprosil ho, aby mu sľúbil, že sa vráti do zeme, z
ktorej Abrahám prišiel, a nájde tam pre Izáka manželku. Bola to veľmi dôležitá a ťažká úloha!
Služobník mal veľa pochybností. Nebol si istý, či bude schopný nájsť správne dievča. A čo ak nebude chcieť s ním
odísť a vydať sa za niekoho, kto žije ďaleko od jej domova? Ale Abrahám vedel, že Pán Boh povedie jeho služobníka
na správne miesto a do správnej rodiny.
Pán Boh dokáže viesť ľudí. Môže im ukázať, ako majú žiť. Dnes zistíme, ako Boh chce, aby sme žili podľa Jeho
Slova, Biblie.
Ukážte deťom svoju Bibliu.
Biblia nám hovorí, že Pán Boh chce, aby ľudia verili v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Všetci potrebujeme Spasiteľa,
pretože všetci sme neposlúchali Boha. Zhrešili sme proti Nemu. Keď povieme klamstvo alebo niekoho zraníme,
hrešíme proti Bohu. Ale Boh miluje teba aj mňa a poslal Ježiša, aby zomrel na kríži a bol potrestaný za naše hriechy.
Môžeš veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa a vedieť, že ti Boh odpustil.
Abrahám veril Bohu. Bol si istý, že Boh môže viesť jeho služobníka na tejto veľmi dôležitej ceste.

2. časť
Flashcard PPRO4-3
Abrahámov služobník sa pripravil na dlhú cestu. Zobral so sebou ďalších sluhov a desať tiav. Vzal pre budúcu
nevestu vzácne klenoty a darčeky od Abraháma. Cesta trvala mnoho dní. Sprievod trávil veľa času na chrbtoch tiav.
Mnoho nocí prespávali pod holým nebom.
Predstierajte, že cestujete na ťave.
Keď služobník konečne dorazil na určené miesto, bol večer. Zastavil sa na kraji mesta pri studni, kam ženy chodili
naberať vodu na pitie a varenie. (V tých časoch nemali v domoch vodovody.) Modlil sa k Bohu a prosil Ho, aby ho
priviedol k mladej žene, ktorá by mohla byť Izákovou manželkou. Boh miloval Izáka a plánoval pre neho dobrú
manželku. Boh vie všetko, takže vedel, ktorá mladá žena bude šťastná, keď sa stane Izákovou manželkou. Boh viedol
Abrahámovho služobníka k tej správnej mladej žene.
Služobník povedal Bohu o svojich plánoch, ako nájsť správnu ženu pre Izáka. Poprosil Pána Boha, aby poslal ženu,
ktorá bude ochotná nabrať vodu pre jeho desať tiav. To bolo veľmi nezvyčajné.
Skôr než dokončil modlitbu, prišla ku studni Rebeka, vnučka Abrahámovho brata. Bola veľmi krásna, bola slobodná
a žila so svojimi rodičmi.
Flashcard PPRO4-4
Služobník sa ponáhľal k dievčaťu a požiadal ju: „Dajže sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána.“ (1. Mojžišova
24, 17)
Rebeka odpovedala: „Napi sa, pane.“ Keď mu podávala džbán s vodou, dodala: „Aj tvojim ťavám naberiem, nech sa
dobre napijú.“ (1. Mojžišova 24, 18 – 19)
Pamätáte sa, koľko mal služobník tiav? Bolo ich desať. To znamená, že musela nabrať veľa vody! Pamätáš sa, ako sa
služobník modlil k Bohu? Prosil, aby žena, ktorá príde ku studni, napojila aj jeho ťavy!
Rebeka ochotne pracovala, aby bolo dosť vody pre všetkých desať tiav. Preukázala veľa láskavosti a usilovnosti.
Predvádzajte napájanie desiatich tiav.
Služobník dal Rebeke niekoľko darčekov a opýtal sa na jej rodinu. Rebekin starý otec bol Abrahámov brat. Boh
viedol služobníka presne do Abrahámovej rodiny. Služobník chválil Boha za to, že ho viedol na správne miesto.
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3. časť
Rebeka utekala domov, ukázala svojej rodine darčeky a rozpovedala, čo sa stalo.
Flashcard PPRO4-5
Jej brat Lában (opakujte meno s deťmi) sa vrátil rýchlo k studni a pozval služobníka do ich domu.
„Vojdi, požehnaný Hospodinov, prečo stojíš vonku?“ (1. Mojžišova 24, 31)
Služobník, ťavy aj ostatní pomocníci prišli do domu Rebekinej rodiny. Ťavy si mohli odpočinúť v stajni a
služobníkovi pomocníci si umyli unavené, špinavé nohy. Abrahámovmu služobníkovi ponúkli výborné jedlo, ale on
nechcel jesť!
„Nebudem jesť, kým nerozpoviem svoje poslanie.“ (1. Mojžišova 24, 33)
Pripravte pre deti na stôl keksíky. Povedzte im, že s jedením musia počkať, kým služobník nedohovorí. Monológ môže
predniesť pomocník v kostýme.
„Som Abrahámov služobník. Pán Boh požehnal môjho pána veľkým bohatstvom. Jedného dňa bude všetko vlastniť
jeho syn Izák. Abrahám ma poslal, aby som našiel pre Izáka manželku. Povedal, že Boh ma povedie do správnej
rodiny. Modlil som sa k Bohu a prosil som Ho, aby ma viedol. Prosil som, aby žena, ktorú požiadam o vodu, napojila
aj moje ťavy. Vtom prišla ku studni Rebeka. Urobila presne to, za čo som sa modlil. Pustíte Rebeku so mnou, aby sa
stala Izákovou manželkou?“ (z 1. Mojžišovej 24, 34 – 49)
Dovoľte deťom zjesť keksíky. Uistite sa, že to nebude trvať dlho, alebo pokračujte v rozprávaní počas jedla.
Rebekina rodina pochopila, že Pán Boh viedol služobníka do ich rodiny. Uverili, že Boží plán je pre Rebeku najlepší.
Rebeka statočne povedala: „Pôjdem.“ (1. Mojžišova 24, 58)
Abrahámov služobník chválil Boha. Oslavoval Ho a ďakoval Mu za to, že ho celú cestu viedol. Rebekina rodina
pripravila veľkú hostinu a služobník im odovzdal veľa krásnych darčekov od Abraháma.
Nasledujúci deň odišla Rebeka so služobníkom, jeho pomocníkmi a ťavami za svojím budúcim manželom Izákom.
Flashcard PPRO4-6
Zobrala si so sebou aj svoje služobníčky. Opäť bola pred nimi dlhá cesta. Biblia hovorí, že keď sa vrátili do
Abrahámovho domu, Izák si zobral Rebeku za manželku a miloval ju (1. Mojžišova 24, 67). Boh viedol
Abrahámovho služobníka, aby vybral pre Izáka správnu manželku.
Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, popros Boha, aby ťa viedol. Popros Ho, aby ti dal dobrých priateľov a pomohol ti
poslúchať tvoju mamu a ocka.
Izák a Rebeka mali deti, takže Abrahámova rodina rástla. Pamätáš sa na sľub? Boh sľúbil, že cez ich rodinu požehná
celý svet. O mnoho rokov neskôr sa do tejto rodiny narodil Pán Ježiš. Prišiel, aby zomrel na kríži a stal sa Spasiteľom
ľudí.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Čo Pán Boh vie? (Všetko; pozná tých, ktorí v Neho dúfajú.)
2. Prečo Pán Boh robí to, čo je správne (dobré)? (Pretože je dobrý.)
3. Čo znamená slovo „dúfať v Neho“? (Veriť Bohu a dôverovať Mu, že ťa zachráni a pomôže ti.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Čo robí vodca? (Vedie ťa; ukazuje ti cestu.)
2. Kto sľúbil Abrahámovi, že ho bude viesť a urobí ho otcom veľkého národa – Izraela? (Pán Boh.)
3. Kto je Spasiteľ, ktorý sa narodil mladej žene z izraelského národa? (Ježiš, Boží Syn.)
4. Kto potreboval manželku, aby si mohol založiť rodinu? (Izák.)
5. Ako mohol Abrahám vedieť, že Pán Boh povedie služobníka ku správnej manželke pre Izáka? (Boh sľúbil, že
bude viesť tých, čo Ho o to prosia.)
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6. Čo urobila Rebeka, keď prišla ku studni? (Dala sa napiť Abrahámovmu služobníkovi aj jeho ťavám.)
7. Čo povedala Rebekina rodina na to, že by sa mala stať Izákovou manželkou? (Súhlasili. Pochopili, že je to Boží
plán.)
8. Komu služobník ďakoval za to, že ho doviedol k Rebeke? (Pánu Bohu.)
9. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, v akých veciach ťa Pán Boh môže viesť? (Pomôže ti mať dobrých priateľov,
poslúchať tvojich rodičov, učiteľov atď.)
Svetlo evanjelia:
1. Kto zhrešil a zaslúži si byť navždy oddelený od Boha? (Ty, ja, všetci ľudia.)
2. Ako bol Ježiš, Boží Syn, potrestaný za tvoje hriechy? (Zomrel na kríži.)
3. Čo potrebuješ urobiť, aby si bol zachránený (čistý) od svojich hriechov? (Veriť/dúfať v Ježiša ako svojho
Spasiteľa. Povedz Bohu: „Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z
mŕtvych. Prosím, Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom.“
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Lekcia 5
Pán Boh pomáha Dávidovi zvíťaziť nad Goliášom
Text pre učiteľov:

1. Samuelova 17, 1 – 52

Ústredná pravda:

Pán Boh sľúbil, že pomôže tým, ktorí v Neho dúfajú.

Aplikácia:

Pre nespasené deti: Ver v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa.
Pre spasené deti: Dôveruj Bohu, že ti pomôže.

Verš na zapamätanie:

„V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.“ (Žalm 56, 4)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● papiere A4 pre každé dieťa jeden
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu
menovku.
Aktivita: „Vidím svoju nohu“
Obkresli nohu alebo topánku každého dieťaťa
na papier. Deti vyfarbia obrys nohy.
Rozprávajte sa s deťmi, na aké rôzne miesta
môžu ísť.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam z
Detskej misie (Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš
– k tejto piesni nemáme vizuálnu pomôcku;
Halelu, halelu... Boh nás má rád)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý
Bože, ďakujem Ti, že nás máš rád. Veríme, že
nám pomôžeš. Pomôž nám používať naše
nohy, aby sme išli tam, kam nás pošleš.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Halelu, halelu... Boh nás má rád“
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

● PPRO-R9, PPRO-R10, PPRO-R11 a
PPRO-R12 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 44)

Verš: Žalm 56, 4
Opakovanie: Verš s ukazovaním

Rozcvička

Aktivita: „Boh mi stvoril nohy“
Hovorte nasledujúce vety a deti opakujú
pohyby po vás:
Môžem chodiť. (Chôdza na mieste.)
Môžem skákať na obidvoch nohách. (Skákanie
na mieste.)
Môžem skákať na jednej nohe a potom na
druhej. (Skákanie na mieste.)
Môžem bežať. (Beh na mieste.)
Môžem cupkať. (Cupkanie na mieste.)
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia

● text lekcie (str. 45)
● PPRO5-1, PPRO5-2, PPRO5-3,
PPRO5-4, PPRO5-5 a PPRO5-6
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a
PPRO-d
● PPRO-R9, PPRO-R10, PPROR11 a PPRO-R12 (príloha)
(dobrovoľné)
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník (Ovečkou Božou som)
● plyšová ovečka
● krajčírsky meter

Lekcia: „Pán Boh pomáha Dávidovi zvíťaziť nad
Goliášom“
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

● levy, medvede a ovce (príloha) v
papierovom vrecku
● kus vlnenej priadze na kruh na
podlahe
● otázky (str. 48)

Hra: „Zažeň ovce do ohrady“
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, môže
vytiahnuť jedno zvieratko z vrecka. Ostatné deti
predvedú zvuk, ktorý toto zviera vydáva. Potom dieťa
umiestni zviera do ohrady (kruh z vlny), ak je to ovca,
alebo mimo ohrady, ak je to lev alebo medveď.

Svetlo evanjelia ● text (str. 45)

Svetlo evanjelia: Evanjelium v obrázkoch

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.)

● obrázky s evanjeliom – PPRO-j
PPRO-k, PPRO-l a PPRO-m
PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a
PPRO-d
(dobrovoľné)
● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Tvorivá činnosť ● harfa a prúžok – po jednom pre
(vyberte jednu)

každé dieťa (príloha)
● spinky na papier
● päť gumičiek pre každé dieťa
● hudobné nálepky
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● „kamienky“ v hliníkovej fólii
● lepidlo
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Dávidova harfa“
Pomocou spiniek spojte body A a B na prúžku s bodmi A
a B na harfe. Natiahnite päť gumičiek (podľa vzoru), aby
na harfe vznikli struny. Ozdobte hudobnými nálepkami.
Pracovný list: „Pán Boh pomáha Dávidovi zvíťaziť nad
Goliášom“
Pomôžte deťom nalepiť kamienky v alobale na breh
potoka.
Plastelína: „Levy a ovce“
Pomôžte deťom vymodelovať levy a ovce.
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Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● obrázky (príloha) jeden pre
každé dieťa
● jednoduché kostýmy (str. 8)

Aktivita: „Ak verím v Ježiša ako svojho Spasiteľa“
Dajte každému dieťaťu obrázky. Rozprávajte sa o
situáciách, v ktorých môžu dôverovať Bohu.
Dráma: „Dávid a Goliáš“
Deti môžu zahrať príbeh o Dávidovi a Goliášovi.
Pripomeňte im, že Dávid dôveroval Bohu a veril, že mu
pomôže. Opakujte scénu niekoľkokrát, aby sa vystriedalo
čo najviac detí. Ostatné deti môžu hrať Filištíncov alebo
Izraelitov.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.“ (Žalm 56, 4)
Úvod:
Každý sa niekedy niečoho bojí. Ak poviem niečo, čoho sa bojíš, zamrač sa.
Hovorte o veciach, ktorých sa ľudia zvyčajne boja, napríklad pavúky, silná búrka, hmyz, lietajúci okolo vás atď.
Biblia nám hovorí, čo je najlepšie robiť, keď sa bojíš.
Prezentácia:
Je to verš zo Žalmu 56, 4 a nájdeme ho približne v strede Biblie.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr zabíjajte osu, potom stúpte na pavúka a nakoniec si zakrývajte uši
pred búrkou.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii, a ukážte mu, kde je zapísaný – Žalm 56, 4.
Čítajte verš a potom ukážte flashcardy PPRO-R9, PPRO-R10, PPRO-R11 a PPRO-R12.
Vysvetlenie:
V deň, keď by som sa mal báť... – Všetci ľudia majú občas strach, dokonca aj tí najväčší, najsilnejší a najmúdrejší
ľudia. Ale Boh sa nikdy nebojí.
... ja v Teba dúfam. – Tento verš je ako modlitba k Bohu. Žalmista v ňom hovorí s Bohom. Dúfať v Boha, keď sa
bojíš, znamená, že vieš, že Pán Boh je s tebou a miluje ťa. Keď Mu povieš, čoho sa bojíš, môže ti pomôcť.
Aplikácia:
Nespasené deti: Byť navždy oddelený od Boha kvôli hriechu, to je vec, ktorej sa môžeš obávať. Ale tiež môžeš
dôverovať Bohu, že ťa oslobodí od tvojho hriechu. Prijmi Ježiša ako svojho Spasiteľa a staň sa dieťaťom v Božej
rodine.
Spasené deti: Ak si už prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš v Boha dúfať, že ti pomôže, keď máš strach. Povedz
Bohu, že v Neho dúfaš vždy, keď máš strach. Môžeš to povedať aj nahlas. Môžeš sa modliť. Môžeš dokonca Pánu
Bohu spievať. Boh sľúbil, že pomôže tým, ktorí v Neho dúfajú. Tak ver Bohu, že ti pomôže!
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Opakujte verš frázu za frázou a ukazujte:
V deň – Upažte.
keď by som sa mal – Ukážte na seba.
báť – Zatraste sa.
ja v Teba – Ukážte hore.
dúfam. – Spojte ruky ako pri modlitbe.
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Svetlo evanjelia
Evanjelium v obrázkoch
Ukážte obrázok hriechu (PPRO-j).
Čo robia tieto deti?
Nechajte deti odpovedať.
Keď ľudia nerešpektujú Boha a neposlúchajú Ho, hrešia. Ak vieš, že máš robiť správnu vec, a nerobíš ju, hrešíš.
Biblia hovorí: „A tak: kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jakub 4, 17)
Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.
Pre tvoj hriech si zaslúžiš byť navždy oddelený od Boha. Hriech musí byť potrestaný. Ale Pán Boh ťa má rád a chce
ti odpustiť tvoje hriechy. Chce ťa urobiť svojím dieťaťom.
Ukážte obrázok evanjelia (PPRO-k).
Pán Boh poslal Ježiša, Božieho Syna, na zem, aby sa stal Spasiteľom. Ježiš sa narodil ako dieťa a vyrástol v muža.
Ježiš bol v každom smere dokonalý. Vždy robil všetko správne. Ježiš si nezaslúžil zomrieť, ale dobrovoľne išiel na
kríž, aby bol potrestaný za hriechy iných. Biblia hovorí: „Kristus (Ježiš) zomrel za naše hriechy... bol pochovaný...
vstal z mŕtvych.“ (1. Korintským 15, 3 – 4). Ježiš, Spasiteľ, je dnes živý!
Ukážte obrázok veriacich detí (PPRO-l).
Keď ktokoľvek povie Bohu „viem, že som zhrešil“ a príjme Ježiša ako Spasiteľa, bude mu odpustené. Ježiš už bol
potrestaný za hriechy tých, ktorí v Neho veria. Biblia hovorí: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími,
tým, čo veria v Jeho meno.“ (Ján 1, 12) Takže, ak si prijal Pána Ježiša (uveril si v Neho) ako svojho Spasiteľa, staneš
sa Božím dieťaťom. Budeš dieťaťom tvojich rodičov a zároveň Božím dieťaťom! Kým sú Božie deti ešte na zemi,
Boh Svätý Duch v nich žije. Boh Svätý Duch im pomáha porozumieť Božiemu slovu a poslúchať Boha. Ak v Neho
Božie deti dúfajú, Pán Boh sľubuje, že im požehná. Jedného dňa sa budú tešiť z Božieho požehnania v nebi.
Ukážte obrázok neba (PPRO-m).
Nebo je Boží dokonalý domov. Budú tam žiť všetky Božie deti. Je to najúžasnejšie miesto, pretože tam panuje Boh.
Nie sú tam choroby ani bolesť, smútok ani samota! V nebi je všetko dokonalé a dobré. A najlepšie zo všetkého je, že
budeme naveky s Bohom Otcom a s Pánom Ježišom Kristom. Boh ťa miluje. Biblia hovorí: „My milujeme, lebo nás
On miloval ako prvý.“ (1. Jána 4, 19) Pretože ťa Boh miluje, chce, aby si sa stal Jeho dieťaťom práve teraz. Chce,
aby si s Ním raz žil v nebi!

Lekcia
1. časť
Musel si niekedy splniť zložitú úlohu a pomyslel si si, že je to pre teba príliš ťažké? Možno ti mama povedala: „Už si
dosť veľký. Poobliekaj sa sám.“ Alebo ocko povedal: „Uprac všetky hračky v tejto izbe.“ Učiteľka v škôlke ti možno
prikázala: „Chcem, aby si sa naučil zaviazať si šnúrky na topánkach.“ Bola pred tebou zložitá úloha a bál si sa, že
bude pre teba príliš ťažká?
Spolu diskutujte.
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Flashcard PPRO5-1
Pri vysvetľovaní práce pastiera ukážte plyšovú ovečku.
Dávid bol mladý chlapec a mal zložitú úlohu. Staral sa o ovečky svojho otca Jesseho. Dávid bol pastier. Vodil ovce
na trávnaté miesta, kde sa mohli dobre najesť. Hľadal čisté, pokojné vody, aby sa ovečky mohli bez obáv napiť.
Musel ich chrániť pred hadmi, levmi alebo medveďmi. Zostával s ovcami vo dne aj v noci, táboril s nimi na kopcoch
a poliach ďaleko od domova. Malé jahniatka a dokonca aj niektoré veľké ovce sa určite báli, keď začuli neznáme
zvuky. Mohli sa tiež stratiť alebo ich mohli chytiť divé zvieratá. Potrebovali, aby bol Dávid dobrým pastierom!
Môžete si zaspievať pieseň „Ovečkou Božou som“ – 1. verš.
Dávid sa nebál. Bol to statočný pastierik. Vedel, že môže byť statočný, lebo nie je sám. Celý čas s ním bol Pán Boh.
Dávid vedel, že Pán Boh pomôže tým, ktorí v Neho dúfajú.
Pán Boh môže pomôcť aj tebe, pretože On je všemocný a svätý (dokonalý). Všetko, čo robí, je správne. Pán Boh
stvoril zvieratá a ľudí a je oveľa mocnejší, ako ktokoľvek z nich. Bohu môžeš dôverovať. On je vždy dobrý. Ak je
Ježiš tvojím Spasiteľom, dôveruj Pánu Bohu, že ti každý deň pomôže.
Flashcard PPRO5-2
Pán Boh pomáhal Dávidovi chrániť ovce jeho otca Jesseho. Dávid dúfal v Boha, že mu pomôže nájsť dobré pastviny
so šťavnatou trávou aj bezpečné potoky a rieky pre jeho ovečky. Dávid dúfal v Boha, že mu pomôže byť silným a
statočným vo dne aj v noci. Keď lev alebo medveď napadol jeho ovce, Pán Boh pomohol Dávidovi ochrániť ich.
Dávid sa naučil dúfať v Boha, že mu pomôže zvládnuť jeho úlohu pastiera.
Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, dúfaj v Boha, že ti pomôže. Ak sa máš obliecť úplne sám, dôveruj Pánu
Bohu, že ti pomôže zapamätať si, čo si máš obliecť ako prvé. Pán Boh ti pomôže nájsť rukáv na tvojom tričku a
správne si obliecť ponožky. Ak máš upratať všetky hračky, dôveruj Bohu, že ti pomôže rozhodnúť sa, čo robiť ako
prvé a kde položiť každú z vecí. Popros Pána Boha, aby ti dával trpezlivosť v práci, až kým všetko nedokončíš.
Predvádzajte, že sa obliekate a upratujete hračky.
Môžeš sa spoľahnúť na Pána Boha, že ti pomôže byť odvážnym, keď recituješ alebo spievaš pred inými ľuďmi. Pán
Boh stvoril tvoj mozog a On ti pomáha zapamätať si dôležité veci. Pán Boh sľúbil, že pomôže tým, ktorí v Neho
dúfajú. Ak sa teda niečoho bojíš, dôveruj Bohu, že ti pomôže. Ver, že Pán Boh je s tebou; spoľahni sa na Neho.
Ak ste sa už učili Žalm 56, 4, povedzte si ho spoločne. Môžete použiť názorné pomôcky (PRO-R9, PPRO-R10, PPROR11 a PPRO-R12).
Môžete si zaspievať pieseň „Ovečkou Božou som“ – 2. verš.

2. časť
Dávid nebol jediný, kto potreboval dúfať v Boha. Ďaleko od Dávida slúžili jeho traja starší bratia ako vojaci armády
kráľa Saula. Boli súčasťou izraelského vojska. Bohom vyvolení ľudia, ktorí sa ho snažili poslúchať. Boh chce, aby v
Neho všetci ľudia dúfali.
Flashcard PPRO5-3
Izraelská armáda mala silného nepriateľa, Filištíncov. Filištínci mali vo svojich radoch veľkého, silného vojaka
menom Goliáš.
Deti zopakujú meno.
Biblia hovorí, že Goliáš bol vysoký viac ako 2,7 metra – bol to obor.
Použite krajčírsky meter, aby ste porovnali výšku dieťaťa, dospelého človeka a výšku 2,7 metra.
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Izraelská armáda sa ho bála. Každý deň ich Goliáš vyzýval, aby sa pokúsili nad ním zvíťaziť.
„Pošlite muža, ktorý bude so mnou bojovať!“ (Z 1. Samuelovej 17, 8.) Goliáš neveril v jediného pravého Boha.
Spoliehal sa na svoju silu. Bol obrovský. Nosil veľkú prilbu a pevné brnenie. V ruke zvieral mohutný meč.
Ukážte na obrázku prilbu, brnenie a meč.
Išla z neho hrôza! Goliáš sa Izraelitom vysmieval. Dokonca sa vysmieval i Pánu Bohu. Neveril, že Boh Izraelitov je
skutočný. Myslel si, že sa nič nestane, keď sa posmieva Bohu. Ale stalo sa.
Vysmievať sa Bohu je zlé. Ak ľudia neoslavujú a nerešpektujú Boha, hrešia. Ty aj ja sme sa narodili s túžbou hrešiť.
Biblia hovorí: „A tak: kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jakub 4, 17) Znamená to, že ak vieš, čo Boh chce,
aby si robil, a ty to neurobíš, hrešíš!
Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.
Boh povedal, že ľudia Ho majú rešpektovať a oslavovať (2. Mojžišova 20, 1 – 7). Ak šaškuješ, používaš smiešny hlas
alebo robíš grimasy pri speve pesničiek o Bohu, nerešpektuješ tým Pána Boha. Ak použiješ Božie meno nadarmo,
tiež tým prejavuješ neúctu voči Pánu Bohu. Pre svoj hriech si zaslúžiš byť potrestaný večným oddelením od Boha.
Ale Ježiš, Boží Syn, ťa tak miloval, že sa nechal potrestať za tvoje aj moje hriechy. Ježiš opustil nebo, narodil sa na
zem ako dieťa a potom vyrástol v muža. Ježiš bol dokonalý – vždy robil správne veci, ktoré od neho Boh chcel! Ježiš
si nezaslúžil byť potrestaný. Ale aj tak zomrel na kríži. Zobral na seba trest za tvoje hriechy aj za moje. „Odovzdal
som vám totiž predovšetkým, čo som sám aj prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a
v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“ (1. Korintským 15, 3 – 4) Ježiš je teraz v nebi. On je Spasiteľ, jediný, kto ťa
môže zachrániť od trestu za hriechy. Boh chce, aby si dúfal v Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Môžete si zaspievať pieseň „Ovečkou Božou som“ – 3. verš.
Ale niektorí ľudia odmietajú dúfať v Ježiša a neveria v Boha. Goliáš a jeho armáda ukázali, že neveria v Boha.
Bojovali proti armáde Izraelitov. Hoci armáda Izraelitov verila v Boha, bála sa Goliáša. Izraeliti zabudli, že Boh je
silnejší a mocnejší ako ktorýkoľvek človek. Nedúfali v Boha, že im pomôže poraziť Goliáša.
Flashcard PPRO5-4
Keď Dávid prišiel navštíviť svojich bratov vojakov a priniesol im jedlo, počul, ako sa Goliáš vysmieva Bohu a
izraelskej armáde. Dávid položil jedlo a začal sa rozprávať s vojakmi.
Hovoril: „... Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela?“ (1. Samuelova 17, 26)
Vojaci počuli, že Dávid hovorí veľmi statočne. Nakoniec ho zobrali ku kráľovi Saulovi.
„Ja budem bojovať s Goliášom,“ povedal Dávid (z 1. Samuelovej 17, 32).
„Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, on však je bojovníkom...“ povedal kráľ Saul
(1. Samuelova 17, 33).
Dávid odpovedal: „Tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca: keď prišiel lev alebo medveď a odvliekol
ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa oboril na mňa, chytil som ho
za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. Aj leva a medveďa zabil tvoj služobník a tento neobrezaný Filištínec
bude ako jeden z nich, pretože hanil šíky Boha živého. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov
medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1. Samuelova 17, 34 – 37)
Kráľ Saul ponúkol Dávidovi svoje brnenie. Dávid si skúšal obliecť veľkú prilbu a kovový pancier. Zobral si aj kráľov
veľký meč. Všetko to však bolo priťažké, takže sa s tým Dávid ledva hýbal! Dávid povedal „nie“ – nepotreboval
kráľovo brnenie. Dúfal v Boha. Dávid vedel, že Boh je silnejší ako Goliáš. Mohol dôverovať Bohu, že mu pomôže
bojovať a zvíťaziť nad Goliášom, pretože Dávid poznal Boha!
Môžete si zaspievať pieseň „Ovečkou Božou som“ – celú pieseň.
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3. časť
Flashcard PPRO5-5
Dávid vedel, že Boh je silnejší ako Goliáš. Tiež vedel, čo Boh chce, aby urobil. Nechal kráľovo brnenie na zemi a
vyšiel proti obrovi. Zobral si len pastiersku tašku a prak. Z potoka si vybral päť hladkých kamienkov. Vložil ich do
pastierskej tašky a odvážne vykročil proti Goliášovi.
Predvádzajte, že dvíhate a rátate päť hladkých kamienkov a dávate si ich do pastierskej tašky.
Keď Goliáš videl Dávida prichádzať, smial sa. Goliáš sa mladému pastierovi vysmieval a robil si žarty aj z izraelskej
armády a z Pána Boha.
„Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej
zveri!“ (1. Samuelova 17, 43 – 44) Ale Dávid odpovedal: „Ty prichádzaš ku mne s mečom, kopijou a so štítom, ale ja
idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha šíkov izraelských, ktorého ty si potupoval.“ (1. Samuelova 17, 45)
Dávid dúfal v Boha. Pán Boh sľúbil, že pomôže tým, ktorí v Neho dúfajú. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, dôveruj
Bohu, že ti pomôže. Ak ťa čaká ťažká úloha, dôveruj Bohu, že ti pomôže. Keď máš strach, dôveruj Bohu, že ti
pomôže. Spomínaš si na veci, ktorých sa mohli báť malé jahniatka? Zvuky, divoké zvieratá... Akých vecí sa bojíš ty?
Neznámych zvukov v noci? Veľkých brechajúcich psov? Malé jahniatka sa naučili veriť svojmu pastierovi,
Dávidovi. Ver v Boha – dôveruj Bohu, že ti pomôže.
Flashcard PPRO5-6
Dávid dôveroval Bohu, že mu pomôže správne použiť jeho prak a kameň. Dávid vložil kameň do praku, rýchlo ním
zatočil a potom ho pustil. Pán Boh zariadil, že kameň trafil Goliáša priamo do čela. Goliáš padol na tvár. Predstav si
ten silný rachot, keď obor dopadol na zem!
Predveďte, ako Dávid použil prak.
Dávid zabil Goliáša. Filištínska armáda utiekla. Izraelská armáda zvíťazila, pretože Pán Boh pomohol Dávidovi.
Dávid dúfal v Boha, že mu pomôže, a Boh dodržal svoj sľub.
Ukončite jednoduchou modlitbou – „Pane Bože, ďakujem Ti, že vždy dodržíš svoje sľuby. Amen.“

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Z čoho mávaš strach? (Odpovede môžu byť rôzne.)
2. Kto sa nikdy nebojí? (Pán Boh.)
3. Čo máš robiť, keď máš strach? (Dúfať v Pána Boha.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Čo robil Dávid, keď sa staral o ovce svojho otca Jesseho? (Hľadal trávnaté pastviny; hľadal čisté, tiché vody;
chránil ovce pred nebezpečenstvom; zostával s nimi vo dne aj v noci; táboril s nimi vonku.)
2. Kto bol stále s Dávidom, takže sa nemusel báť? (Pán Boh.)
3. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, kto je vždy s tebou a pomáha ti, keď máš strach? (Pán Boh.)
4. Koho sa báli Dávidovi bratia a ostatní izraelskí vojaci? (Goliáša; filištínskej armády.)
5. Čím deti dávajú najavo, že nerešpektujú Boha? (Šaškovanie, používanie smiešneho hlasu alebo robenie grimás
počas spievania piesní o Pánu Bohu; používanie Božieho mena nadarmo.)
6. Komu Dávid dôveroval, že mu pomôže bojovať s Goliášom? (Pánu Bohu.)
7. Čo Dávid použil na boj s Goliášom namiesto kráľovho brnenia? (Prak a hladké kamienky.)
8. Čo sa stalo s Goliášom? (Kameň ho trafil do čela.)
9. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, v akých veciach môžeš Bohu dôverovať? (Odpovede môžu byť rôzne.)
Svetlo evanjelia
1. Čo si zaslúžiš za svoj hriech? (Byť navždy oddelený od Boha.)
2. Čo Ježiš urobil, aby si mohol byť Božím dieťaťom? (Ježiš zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych.)
3. Čo potrebuješ urobiť, aby si sa stal dieťaťom v Božej rodine? (Prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
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Lekcia 6
Pán Boh pomáha Dávidovi dodržiavať jeho sľuby
Text pre učiteľov:

1. Samuelova 18, 1 – 5; 1. Samuelova 20, 14 – 17;
1. Samuelova 31, 1, 6; 2. Samuelova 4, 4; 2. Samuelova 8, 15;
2. Samuelova 9

Ústredná pravda:

Pán Boh dodrží svoje sľuby.

Aplikácia:

Pre nespasené a spasené deti: Boh chce, aby si dodržal svoje sľuby.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Žalm 56, 4.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● „Boh stvoril...“ – pre každé
dieťa jeden list (príloha)
● voskovky alebo fixky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte každé
dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Boh stvoril všetko a stvoril aj mňa“
Do každého políčka označeného „Boh stvoril“ deti nakreslia
niečo, čo Pán Boh stvoril. Do políčka „Boh stvoril mňa“
nakreslia seba.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej
misie
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože, ďakujem Ti,
že si stvoril našu zem. Ďakujem Ti, že si stvoril aj mňa.
Pomôž mi používať moje oči, uši, ruky, ústa a nohy tak, aby
sa Ti to páčilo. V mene Pána Ježiša. Amen.
Pieseň: „Halelu, halelu... Boh nás má rád“
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

● PPRO-R9, PPRO-R10,
PPRO-R11 a PPRO-R12
(príloha)
● Ako učiť verš (str. 51)

Verš: Žalm 56, 4
Opakovanie: Verš s ukazovaním

Rozcvička

Aktivita: „Pán Boh ma vidí a ľúbi ma“
Pri nasledujúcich vetách deti opakujú pohyby.
Keď stojím, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
Keď tlieskam rukami, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
Keď chodím, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
Keď skáčem, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
Keď bežím, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
Keď sedím, Pán Boh ma vidí a ľúbi ma.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia

● text lekcie (str. 53)
● PPRO6-1, PPRO6-2, PPRO6-3,
PPRO6-4, PPRO6-5 a PPRO6-6
● PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a
PPRO-d
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník (Dávaj pozor, malá ruka,
čo robíš; Modli sa každé ráno)
● balené cukríky rôznych príchutí,
jeden pre každé dieťa plus dva
navyše
● podnos s ovocím a syrom

Lekcia: „Pán Boh pomáha Dávidovi dodržiavať jeho
sľuby“
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

● plastové taniere, poháre a
príbory
● otázky (str. 55)

Hra: „Prestri na stôl“
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, môže
položiť na stôl jeden tanier, pohár alebo jeden kus
príboru.

Svetlo evanjelia ● text (str. 52)

Svetlo evanjelia: Evanjelium v obrázkoch – opakovanie

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.)

● obrázky s evanjeliom – PPRO-j
PPRO-k, PPRO-l a PPRO-m
PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a
PPRO-d
(dobrovoľné)

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

Tvorivá činnosť ● papierový tanier pre každé dieťa Ručná práca: „Koruna“
(vyberte jednu)

● nožnice
● voskovky alebo fixky
● nálepky
● lepidlo
● trblietky alebo lepidlo s
trblietkami
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● pomarančová aróma
● vatové tyčinky
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Každý tanier preložte na polovicu a rozstrihnite ho od
stredu k okraju, ako keď krájate koláč, ale zastavte sa
pred vrúbkovaným okrajom. Tanier otvorte, držte ho
hore nohami a zahnite každý „kúsok koláča“ smerom
hore, aby ste vytvorili časti koruny. Deti môžu korunu
vyzdobiť nálepkami, hviezdami, fixkami, trblietkami.
Pracovný list: „Pán Boh pomáha Dávidovi dodržiavať
jeho sľuby“
Pomôžte deťom namočiť vatové tyčinky do
pomarančovej arómy a ochutiť ňou ovocie na stole.
Plastelína: „Taniere a príbor“
Pomôžte deťom vymodelovať taniere a príbor.
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Doplnková
aktivita
(vyberte jednu)

● plastové taniere, poháre a riad
● ozdobný obrúsok pre každé
dieťa
● obrus
● koruny pre každé dieťa jednu
(vyrobené počas tvorivej činnosti)

Aktivita: „Hostina“
Deti si nasadia svoje koruny na hlavy a počas
občerstvenia sa hrajú na hostinu.
Aktivita: „Preukážte láskavosť“
Deti sa môžu pomocou rolovej hry naučiť, ako môžu byť
láskavé k iným. Jeden tím detí predvádza činnosť a
ostatní hádajú, čo robia. Tu sú návrhy:
1. Objím niekoho, kto je smutný.
2. Priveď ku stoličke niekoho, kto nevidí.
3. Podaj hračku niekomu, kto nemôže chodiť.
4. Otvor dvere niekomu, kto potrebuje pomoc.
5. Pomôž zobrať veci niekomu s barlami.
6. Povedz niekomu o Ježišovi.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.“ (Žalm 56, 4)
Úvod:
Predpokladajme, že si statočne sľúbil: „Zošmyknem sa dolu úplne sám.“ Ale keď vylezieš hore, začneš sa báť. Ocko
ti povie: „Šmykni sa. Ver mi, chytím ťa.“ Ale ty sa stále bojíš.
Prezentácia:
Žalm 56, 4 ti hovorí, čo máš robiť, ak sa bojíš.
Spoločne zopakujte adresu verša trikrát: najskôr so zakrytými očami, s pokukovaním pomedzi prsty a potom s
odkrytými očami.
Vyberte jedno dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš v Biblii (dajte si záložku na Žalm 56, 4). Čítajte verš a potom
ukážte flashcardy PPRO-R9, PPRO-R10, PPRO-R11 a PPRO-R12.

Vysvetlenie:
V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam. – Muž, ktorý tieto slová napísal, sa tiež niekedy bál. Ale povedal
Bohu: „Ja v Teba dúfam.“ „V Teba“ znamená v Boha. Dúfať znamená spoliehať na niekoho, veriť niekomu. Dúfať v
Boha je najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť za akýchkoľvek okolností.
Skúsme dôverovať osobe stojacej vedľa nás.
Nech sa deti postavia vedľa seba tak, aby sa navzájom dotýkali natiahnutými rukami.
Pravou rukou sa pridrž susedovho ramena a povedz: „Sľubujem, že ťa nebudem strkať.“ Drž sa suseda a zodvihni
jednu nohu. Stále sa drž a trocha poskoč na druhej nohe. Veríš svojim susedom, že ťa nebudú strkať, kým skáčeš, a
oni dôverujú tebe.
Niekedy ťa ľudia, ktorým veríš, sklamú, lebo sú hriešni. Ale Boh je dokonalý a vždy dodrží svoje sľuby. Bohu môžeš
vždy dôverovať.

Aplikácia:
Nespasené deti: Boh sľúbil, že ak uveríš v Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, odpustí ti tvoje hriechy a
urobí ťa svojím dieťaťom. Uver v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a dôveruj Bohu, že dodrží svoj sľub. On ti určite
odpustí tvoje hriechy.
Spasené deti: Ak si už prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš dúfať v Boha. On ti pomôže, keď budeš mať
strach.
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Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Opakujte verš frázu za frázou a ukazujte:
V deň – Upažte.
keď by som sa mal – Ukážte na seba.
báť – Zatraste sa.
ja v Teba – Ukážte hore.
dúfam. – Spojte ruky ako pri modlitbe.

Svetlo evanjelia
Evanjelium v obrázkoch (opakovanie)
Ukážte obrázok hriechu (PPRO-j).
•
•
•

Čo robia tieto deti? (Nechajte deti odpovedať.)
Aké dobré veci Pán Boh chce, aby deti robili? (Odpovede môžu byť rôzne.)
Čo je hriech? (Keď neposlúchame Pána Boha a nerobíme to, čo od nás Pán Boh chce – Jakub 4, 17.)

Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.
•

Aký trest si zaslúžiš za tvoje hriechy? (Byť navždy oddelený od Pána Boha.)

Ukážte obrázok evanjelia (PPRO-k).
•
•
•

Čím sa Pán Ježiš odlišoval od ostatných ľudí, keď žil na zemi? (Bol dokonalý.)
Prečo Ježiš zomrel na kríži? (Zobral na seba trest za naše hriechy.)
Čo sa stalo s Pánom Ježišom na tretí deň po tom, ako Ho pochovali? (Vstal z mŕtvych – Korintským 15, 3 –
4.)

Ukážte obrázok veriacich detí (PPRO-l).
•
•
•

Kto môže mať odpustené hriechy? (Ktokoľvek, kto povie Bohu: „Zhrešil som,“ a uverí v Ježiša ako svojho
Spasiteľa – Ján 1, 12.)
Ak si prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa, koho dieťaťom sa stávaš? (Stávaš sa Božím dieťaťom a zostávaš aj
dieťaťom svojich rodičov.)
Kto žije v Božích deťoch, aby im pomohol porozumieť Božiemu slovu a poslúchať Boha? (Boh Svätý Duch.)

Ukážte obrázok neba (PPRO-m).
•
•
•
•

Kde budú Božie deti raz žiť, keď ukončia svoj život na zemi? (V nebi, dokonalom Božom domove.)
Aké veci v nebi nebudú? (Choroby, zranenia, smútok a samota.)
Aká bude najlepšia vec v nebi? (Bude tam Pán Boh.)
Prečo Pán Boh chce, aby si bol aj ty v nebi? (Pretože ťa má rád – 1. Jána 4, 19.)

Ak chceš teraz prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa a stať sa Božím dieťaťom, ale nevieš, ako to máš urobiť, rád ti
pomôžem. (Oznámte čas a miesto stretnutia.)
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Lekcia
1. časť
Máš najlepšieho priateľa? Sľúbil si mu niekedy niečo? Možno si povedal: „Ocko, ak dovolíš, aby prišiel k nám môj
najlepší kamarát, sľubujem, že budem naozaj dobrý.“ Potom si povedal svojmu kamarátovi: „Keď nám mama dá
koláče, dovolím ti, aby si sa ponúkol ako prvý. Naozaj, sľubujem!“
Flashcard PPRO6-1
Biblia nám hovorí o veľmi dobrých priateľoch. Keď Dávid zabil obra Goliáša, stal sa vojakom v armáde kráľa Saula.
Kráľov syn, princ Jonatán, bol tiež vojakom. Dávid a princ Jonatán sa stali najlepšími priateľmi. Radi spolu trávili
čas. Obaja boli dobrými vojakmi! Princ Jonatán daroval dokonca Dávidovi svoj vlastný kabát, brnenie a zbrane –
meč, luk a opasok! Dávid bol šťastný, že má takého dobrého priateľa, ako je princ Jonatán. Princovi Jonatánovi na
Dávidovi naozaj záležalo.
Boh sa o teba stará lepšie ako ktorýkoľvek dobrý priateľ. Biblia nám hovorí, že Boh miluje celý svet (Ján 3, 16). Boh
ťa stvoril a má ťa rád presne takého, aký si. Pán Boh sľúbil, že ťa bude mať rád teraz i naveky. On svoj sľub aj splní.
Boh je svätý (dokonalý). Všetko, čo robí, je správne. Boh vždy dodrží to, čo sľúbil!
Princ Jonatán sa staral o Dávida. Dávid a Jonatán boli dlhý čas najlepšími priateľmi. Potom sa však museli rozlúčiť
a Dávid skončil svoju službu v armáde kráľa Saula. Princ Jonatán bol smutný, keď videl Dávida odchádzať. Sľúbil,
že na neho nezabudne. Dávid to sľúbil tiež. Sľúbili si, že budú vždy láskaví aj k deťom toho druhého a budú si
navzájom pomáhať.
Flashcard PPRO6-2
Mefibóšet mal len päť rokov, keď jeho otec, princ Jonatán, odišiel do vojny.
Opakujte „Mefibóšet“.
Mal pestúnku, ktorá sa oňho starala. Určite mal veľa kamarátov a spolu s nimi sa zabával – liezli na stromy a hrali sa
s hračkami. Možno sa hrali aj na vojakov, pretože jeho otec bol vojak.
Predvádzajte lozenie po stromoch a pochodujte ako vojaci.
Ale Mefibóšetovi určite chýbal otecko. Princ Jonatán bol často preč z domu. Možno sa Mefibóšet niekedy bál, keď
bol jeho ocko preč. Čo máme robiť, keď máme strach? Čo hovorí náš verš?
Citujte Žalm 56, 4 s ukazovaním.

2. časť
Jedného dňa sa Mefibóšetova rodina dozvedela smutné správy – kráľ Saul a princ Jonatán zomreli vo vojne. Mal
prísť nový kráľ. Kto to bude? Čo urobí? Čo sa stane s ľuďmi v paláci?
Flashcard PPRO6-3
Mefibóšetova pestúnka mala strach. Myslela si, že nový kráľ by mohol Mefibóšetovi ublížiť. Zobrala ho na ruky
a utekala s ním do bezpečia. Chcela ho skryť. Myslela si, že nový kráľ sa bude k Mefibóšetovi správať nepriateľsky.
Biblia nám hovorí, že sme Božími nepriateľmi, pretože v našom srdci je hriech. Ak nerobíš dobré veci, ktoré od teba
Pán Boh chce, hrešíš. Biblia hovorí: „A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jakub 4, 17)
Ukážte flashcardy PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c a PPRO-d a diskutujte o príkladoch hriechu.
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Ak kamarátovi nepožičiaš hračku, pretože si lakomý, hrešíš. Ak vidíš, že niekomu v obchode spadli na zem peniaze
a ty si ich necháš pre seba a nevrátiš ich tomu, komu patria, hrešíš. Všetci sme sa narodili s túžbou hrešiť. Zaslúžiš si
byť navždy oddelený od Pána Boha. Každý náš hriech musí byť potrestaný. S hriechom v srdci nemôžeš žiť v nebi.
Ale Pán Boh nechce, aby si zostal Jeho nepriateľom. Našiel pre teba spôsob, ako sa môžeš stať Jeho priateľom.
Mohol by byť nový kráľ láskavý k Mefibóšetovi? Jeho pestúnka sa obávala, že nie. Utiekla s dieťaťom, aby ho
skryla.
Bežte na mieste.
Pestúnka utekala a snažila sa udržať päťročného Mefibóšeta na rukách. Možno bol príliš ťažký, možno zakopla a
spadla. Biblia hovorí, že jej Mefibóšet vypadol z rúk. Poranil si nohu. Určite veľmi plakal. Pre Mefibóšeta to bolo
veľké nešťastie. Mal chorú nohu a jeho otec a starý otec (princ Jonatán a kráľ Saul) boli mŕtvi. Mefibóšet rástol, ale
jeho nohu nedokázal nikto uzdraviť. Už nikdy nemohol znova normálne chodiť.
Flashcard PPRO6-4
Čoskoro sa novým kráľom stal Dávid, najlepší priateľ princa Jonatána. Dávid bol dobrým kráľom. Miloval Pána
Boha a bol Božím priateľom. Dávid si pamätal, ako mu Pán Boh pomáhal chrániť jeho ovce pred levom a
medveďom. Pamätal si, ako mu pomohol zabiť obra Goliáša. Boh tiež nezabudol na svoj sľub, že jedného dňa sa
Dávid stane kráľom! Teraz ten čas prišiel! Dávid sa stal kráľom. Boh dodržal svoj sľub.
Teraz bol rad na Dávidovi, aby splnil svoj sľub. Dávid si pamätal na sľub, ktorý dal svojmu priateľovi, princovi
Jonatánovi. Sľúbil mu, že bude vždy láskavý k jeho deťom. Dávid miloval Pána Boha a chcel Ho potešiť. Vedel, že
ak Boh dodržal svoje sľuby, aj on musí splniť to, čo sľúbil!
Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, Boh chce, aby si aj ty vždy splnil svoje sľuby. Boh ťa stále vidí. Vie, na čo používaš
svoje oči, uši, ruky, ústa a dokonca i nohy. Pán Boh ťa miluje. On ti pomôže dodržať tvoje sľuby, aby si robil to, čo
je správne a dobré. Ak sa ti niekedy nedarí splniť tvoje sľuby, môžeš vyznať Pánu Bohu, že ti to je ľúto, a On ti
odpustí.
Môžete zaspievať pieseň „Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš“.
Keď k tebe príde tvoj kamarát na návštevu, nezabudni na sľub, že sa budete pekne hrať a so všetkým sa podelíte.
Dovoľ mu, aby si prvý zobral koláč na olovrant. Skúsme sľúbiť kamarátovi, že sa môže ponúknuť ako prvý.
Každému dieťaťu dajte jeden zabalený cukrík. Prvé dieťa si zoberie druhý cukrík od vás. Má tak dva cukríky. Jeden
cukrík ponúkne ďalšiemu dieťaťu, a tak sa postupne cukrík dostane až k poslednému dieťaťu, ktoré ho ponúkne vám.
Každé dieťa má napokon jeden cukrík.
Všetky Božie sľuby sú správne a dobré. Pán Boh je dokonalý a vie všetko. Vždy splní to, čo sľúbi. Boh chce, aby si
aj ty dodržiaval svoje sľuby. Niekedy sa stane, že sľúbiš niečo, čo nemôžeš splniť. Alebo sa udeje niečo neočakávané
a nemôžeš svoj sľub dodržať. Buď pri sľuboch opatrný. Modli sa, aby ti Pán Boh pomáhal dávať dobré a správne
sľuby. Modli sa, aby ti Pán Boh pomáhal tvoje sľuby splniť.
Môžete si zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno“ – 1. verš.

3. časť
Flashcard PPRO6-5
Tak, ako tebe chce Pán Boh pomôcť splniť tvoje správne a dobré sľuby, pomáhal aj Dávidovi dodržať jeho sľub,
ktorý dal Jonatánovi.
Kráľ Dávid sa pýtal: „Mal Jonatán nejakú rodinu, ktorej by som mohol pomôcť?“ (Z 2. Samuelovej 9, 1.)
Služobník kráľa Saula povedal Dávidovi o Mefibóšetovi, synovi jeho priateľa Jonatána.
Kráľ Dávid okamžite poslal po Mefibóšeta. Chcel mu preukázať láskavosť, pretože mal rád Jonatána.

56

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho sľuby

Pán Boh ťa miluje, a preto je k tebe láskavý. Biblia hovorí: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus
umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rímskym 5, 8) Boh dokázal svoju veľkú lásku k nám tým, že poslal Pána
Ježiša Krista, svojho Syna, z neba na zem. Ježiš vyrástol ako ostatné deti, ale vždy robil len to, čo je správne!
Pán Ježiš dodržal svoj sľub a stal sa Spasiteľom všetkých ľudí. Zomrel na kríži za tvoje aj moje hriechy. Pochovali
Ho, ale On nezostal v hrobe. Dodržal svoj sľub a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Teraz Ježiš žije v nebi. Pán Boh chce,
aby si Ho prijal ako svojho Spasiteľa a stal sa Božím dieťaťom. Na Ježiša sa môžeš vždy spoľahnúť.
A – Priznaj si, že si zhrešil proti Bohu.
B – Uver, že Pán Ježiš za teba zomrel, aby ťa zachránil.
C – Volaj k Bohu v modlitbe. Povedz Mu, že ľutuješ svoje hriechy, a popros Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom.
Môžete si zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno“ – 2. verš.
Pán Boh dodržal svoje sľuby, ktoré ti dal v Biblii, a pomôže aj tebe dodržať sľuby, ktoré si dal iným. Pán Boh
pomohol aj Dávidovi dodržať sľub, ktorý dal Jonatánovi.
Flashcard PPRO6-6
Mefibóšet medzitým vyrástol v muža. Nikdy predtým nestretol kráľa Dávida. Pravdepodobne sa po toľkých rokoch
obával prísť do paláca, ale napokon prišiel. Bol prekvapený, keď mu Dávid sľúbil, že mu dá všetku pôdu, ktorá parila
jeho otcovi, kráľovi Saulovi a jeho rodine. Dávid povedal, že o pôdu sa budú starať jeho služobníci a Mefibóšet môže
zostať v paláci. Mohol do konca svojho života jesť v paláci a byť súčasťou rodiny kráľa Dávida.
Nech si deti obzrú, ovoňajú a ochutnajú ovocie a syr z podnosu.
Aký krásny a milý sľub! Boh pomohol Dávidovi dodržať jeho dávny sľub, ktorý dal Jonatánovi.
Ale ešte dôležitejšie je, že Pán Boh vždy dodrží svoje sľuby. Môžeme Ho za to chváliť a ďakovať Mu.
Môžete si zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno“ – 3. verš.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Čo môžeš urobiť, keď máš strach? (Dúfať v Boha.)
2. Čo to znamená „dúfať“? (Dôverovať, veriť.)
3. Povedz príklad, kedy si dôveroval Bohu. (Odpovede môžu byť rôzne.)
Lekcia (časti 1 - 3):
1. Kto sa stal najlepším priateľom princa Jonatána? (Dávid.)
2. Kto ťa miluje viac ako ktorýkoľvek najlepší priateľ? (Pán Boh.)
3. Čo si sľúbili Dávid a princ Jonatán? (Sľúbili si, že budú láskaví jeden k druhému, aj k svojim deťom.)
4. Prečo chcela pestúnka Mefibóšeta skryť, keď sa dozvedela, že kráľ Saul a princ Jonatán zomreli vo vojne?
(Myslela si, že nový kráľ bude Mefibóšetov nepriateľ.)
5. Čo sa stalo Mefibóšetovi, keď pestúnke spadol? (Poranil si nohy.)
6. Pán Boh plní svoje sľuby. Čo chce od teba, aby si urobil, keď niečo sľúbiš? (Chce, aby si dodržal svoje sľuby.)
7. Ako dodržal Pán Ježiš svoj sľub, že zachráni ľudí pred trestom za ich hriechy? (Prišiel z neba na zem, zomrel za
hriechy ľudí na kríži a vstal z mŕtvych.)
8. Ako dodržal kráľ Dávid svoj sľub, ktorý dal princovi Jonatánovi? (Zobral Mefibóšeta do paláca, aby tam žil ako
člen jeho rodiny; bol k nemu láskavý a dal mu pôdu kráľa Saula.)
9. Ak je Ježiš tvojím Spasiteľom, ako ti Boh môže pomôcť s tvojimi sľubmi? (Pomáha ti dávať dobré a správne sľuby
a splniť ich.)
Vo svetle evanjelia
1. Čo je hriech? (Všetko, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš, a čo neteší Pána Boha.)
2. Kto pomáha Božím deťom porozumieť Božiemu slovu, poslúchať Boha a dodržať ich sľuby? (Boh Svätý Duch.)
3. Čo musíš urobiť, aby si sa stal dieťaťom patriacim do Božej rodiny? (Prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa. Povedz
Bohu: „Viem, že som zhrešil, a je mi to ľúto. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Prosím,
Pane Bože, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.“)

57

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho sľuby

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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