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Cieľom tejto série lekcií je oboznámiť deti s výsadou a dôležitosťou modlitby. 
Samozrejme, nechceme, aby to bola len intelektuálna znalosť. Chceme ich naučiť 
modliť sa k Bohu. Je niekoľko spôsobov, ktorými môžete pomôcť vašim žiakom učiť 
sa modliť: 
 

1. Vysvetlite im princípy modlitby na príkladoch z Biblie.  
2. Použite príklady z vlastného života. Deti veľmi rady počúvajú tieto príklady 

a prežijú pri nich požehnanie. Takéto príklady nie sú zahrnuté v texte. Učiteľ 
môže z vlastnej skúsenosti porozprávať, ako ho Boh učil modliť sa a ako 
odpovedal na jeho modlitby. 

3. Uveďte príklady detí, ktoré sa modlili k Bohu. Tieto príklady zo súčasného 
života im pomôžu aplikovať princípy modlitby a príklady modlitby z Biblie 
v ich vlastných životoch. 

4. Svojím vedením a povzbudzovaním môžete deťom pomôcť zapojiť sa do 
modlitieb v triede. Povzbuďte spasené deti, aby sa v triede modlili za 
konkrétne témy, o ktorých ste sa učili. Pred každou hodinou si rozmyslite, 
ktoré dieťa by sa mohlo zapojiť. Ak je potrebné, zatelefonujte mu a povedzte 
mu, že by ste chceli, aby viedlo modlitby (hoci aj celkom stručne) v triede. Ak 
si myslíte, že to zmierni jeho nervozitu, môžete mu tiež povedať, aby si 
napísalo svoju modlitbu na kúsok papiera. 

5. Povzbuďte deti, aby sa aj samy modlili, či už doma, alebo kdekoľvek inde. 
Pokiaľ sa opravdivo nemodlia k Bohu samy, nenaučili sa skutočne modliť. 
Inými slovami, ak sa deti po týchto lekciách nemodlia k Bohu, bolo toto 
vyučovanie neefektívne alebo neúplné! Veľkou pomocou môžu byť osobné 
kontakty s vami - učiteľom, či už po telefóne alebo osobne s jednotlivými 
deťmi. V týchto rozhovoroch sa môžete opýtať detí, či sa už v ten deň 
modlili. Ak áno, môžete ich pochváliť. Ak nie, povzbuďte ich, aby tak urobili, 
a ponúknite im praktickú pomoc a nápady. 

6. V poslednej lekcii sa deti naučia niečo o dôležitosti spoločnej modlitby. Ak 
máte v klube deti z kresťanských rodín, môžete ich povzbudiť, aby sa zapojili 
do modlitieb na nedeľnej besiedke, na modlitebných zhromaždeniach ich 
zboru, na domácich pobožnostiach, ako aj s vami v Klube Dobrej zvesti. 
Možno budete chcieť dokonca založiť pre spasené deti vo vašej triede 
modlitebnú skupinu. Mohli by sa stretávať približne 15 minút pred začiatkom 
hodiny alebo v inom čase. Môžete im pomôcť tak, že im navrhnete rôzne 
témy na modlitby, porozprávate sa o tom, ako Boh odpovedá na ich 
modlitby, atď. 

Nezabudnite, že vaším cieľom nie je len hovoriť o modlitbe, ale pomôcť deťom 
modliť sa! Váš príklad je teda tiež veľmi dôležitý, pretože deti budú vidieť, ako veľa 

znamená modlitba pre vás! Proste Boha, aby vaše vyučovanie a váš príklad boli 
takým požehnaním pre deti, že by sa zmenili ich životy! 

Sériu „Nauč nás modliť sa“ možno použiť v kombinácii s knihou „Denník 
Prieskumníka“ (publikácia DM k čítaniu evanjelia Marka), ktorá zdôrazňuje potrebu 
každodenného stíšenia a rozhovoru s Bohom v živote kresťanského dieťaťa. Sériu 
lekcií s flashcardom „Stíšenie“ možno použiť počas 6 až 7 týždňov (5 - 10 minút 
každú hodinu) pred modlitebnou chvíľou v klube ako doplnok k predkladanej sérii.  
 

Majte na pamäti aj nespasené deti! 
 

Prvoradým cieľom tejto série lekcií nie je evanjelizácia, hoci zvesť evanjelia je 
zahrnutá na rôznych miestach. Dôraz na potrebu spasenia môžete preto vložiť do 
iných častí programu - napríklad do piesní alebo misionárskeho príbehu. Je 
dôležité, aby nespasené deti vedeli, že ste pripravený pomôcť im, ak majú 
duchovné problémy, a predovšetkým, ak chcú prijať Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa. Hocikedy počas programu alebo i počas samotnej lekcie, ako vás bude 
Svätý Duch viesť, môžete povedať napríklad  toto: 

„Ak si ešte nepoprosil Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom, a trápi ťa 
tvoj hriech, potrebuješ sa dnes obrátiť k Pánovi a prijať od Neho nádherný dar 
odpustenia a večného života. Môžeš to urobiť hneď na mieste, kde sedíš, alebo pri 
svojej posteli, keď sa vrátiš domov. Ak by si sa však chcel porozprávať o tom so 
mnou, veľmi rád ti pomôžem a ukážem, ako sa dnes môžeš stať Božím dieťaťom. 
Keď ostatné deti odídu, príď do prednej lavice. Sadnem si k tebe a vysvetlím ti, ako 
sa môžeš stať skutočným kresťanom.“ 

Celkové učenie ohľadom modlitby pre nespasené deti možno zhrnúť takto: 
Boh zasľúbil, že odpovie na modlitby svojich detí, ale rád odpovie aj na modlitbu 
detí, ktoré sa k Nemu obrátia v pokání a vo viere. V Žalme 150, 6 čítame: „Všetko, 
čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!“ V Žalme 117, 1: „Chváľte Hospodina, 
všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!“ Žalmista, vedený Svätým Duchom, volá 
celé stvorenstvo, aby chválilo Boha. Všetci muži a ženy, chlapci a dievčatá, sú Mu 
ako Stvoriteľovi a Darcovi každého dobrého daru dlžní chválu a vďaku. Zdá sa preto 
správne učiť všetky deti (či spasené alebo nespasené, predškolského veku alebo 
staršie) ďakovať Bohu Stvoriteľovi za Jeho dobrotu a požehnanie, za Jeho lásku 
a starostlivosť. Avšak radosť z rozhovoru s Bohom ako naším nebeským Otcom je 
vyhradená pre tých, ktorí sa skrze vieru v Pána Ježiša narodili do Jeho rodiny (Ján 
1,12 - 13).  

Preto by bolo pravdepodobne rozumnejšie, aby učiteľ nevyzýval pri modlitbách 
dobrovoľníkov. Lepšie je, keď modlitby vedie dieťa, o ktorom vie, že je kresťanom. 

Ak sa však nespasené deti chcú spontánne modliť, môžeme im to dovoliť 
a určiť im témy ako vďaka Bohu za Jeho lásku, v ktorej nám dal milujúcich rodičov, 
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dobrý domov, jedlo a šaty, zdravie a priateľov. Bolo by však nevhodné, keby 
nespasené deti ďakovali napríklad za to, že Kristus zomrel za nich na kríži, alebo by 
sa modlili za obrátenie iných detí. 

 
Ústredná pravda každej lekcie 

 
V každej lekcii je zdôraznená nejaká „ústredná pravda“ (ÚP). Vy ako učiteľ by 

ste to mali mať počas vyučovania na pamäti. Neuspokojujte sa len rozprávaním 
biblických príbehov! V osnove každej lekcie nájdete vypísanú „ústrednú pravdu“. 
(Svätý Duch vás však môže viesť zdôrazniť inú hlavnú myšlienku z daných 
biblických pasáží.) 
V častiach textu, označených ako „Sled udalostí“, sú použité tieto skratky: 
 
AS - aplikácia ústrednej pravdy pre spasené deti 
AN - aplikácia ústrednej pravdy pre nespasené deti 
ÚP - ústredná pravda 
 

Lekcia I 
 

Je vzrušujúce,  
že sa môžeme rozprávať s Bohom 

 
Prípravné čítanie pre učiteľa: Žalm 57; 1. Samuelova 22, 1 - 5; 23, 14 - 29; 

24, 1 - 22. 
Tieto texty na čítanie sú pomerne dlhé, ale sú vzrušujúcim záznamom toho, 

ako sa Boh staral o Dávida. Budú požehnaním pre vás i pre deti, keď im budete 
lekciu vysvetľovať. 
 
Verš na zapamätanie: „Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša ku 
Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočište, kým prejde záhuba.“ Žalm 
57, 2 
 
Príprava na zapojenie detí: 

Na jednom mieste lekcie sme navrhli, aby jedno dieťa z vášho klubu 
(v poznámkach ju nazveme Zuzana) povedalo krátke svedectvo o tom, ako Boh 
odpovedal na jeho modlitbu. Vyberte vhodné spasené dievča alebo chlapca z vašej 
triedy. Povedzte jej/mu o tom jeden alebo dva dni pred stretnutím a pomôžte jej/mu 
pripraviť si krátke svedectvo. 

Lekcia obsahuje taktiež miesta, kde deti môžu čítať verše. Vyberte vhodné deti 
a oznámte im to podľa možností vopred, aby si mohli priniesť svoje Biblie a pripraviť 
sa na čítanie. 
 
Ústredná pravda: Rozprávať sa s Bohom je radosť a výsada. 
 
Aplikácia pre spasené deti: Rozprávaj sa s Bohom o všetkom! 
Aplikácia pre nespasené deti: Pokiaľ nepoznáš Pána Ježiša ako svojho osobného 
Spasiteľa, nemôžeš prežiť skutočnú radosť z tejto výsady. 
 

Keď budete rozprávať príhody z Dávidovho života, detailom sa príliš 
nevenujte, pretože lekcia by bola pridlhá. Držte sa ústrednej pravdy. 
 
I. Úvod: Príbeh o tom, ako sa Janko rozprával so svojimi rodičmi. 
II. Sled udalostí 

A. Dávid ako chlapec skladá Bohu svoje modlitebné piesne. (AS) 
B. Príklad Zuzany, ktorá sa modlila k Bohu, keď bola šťastná. (AN) 
C. Dávid premôže obra. 
D. Dávid uteká pred Saulom. 
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E. Svedectvo spaseného dieťaťa, prípadne pomocníka (ak nie je vhodná 
osoba, môže povedať svedectvo učiteľ) o modlitbe k Bohu v ťažkých 
chvíľach. 

F. Stručná analýza Dávidovej modlitby v ťažkostiach. 
G. Dávid v jaskyni, prenasledovaný Saulom. 
H. Skúmanie posledných veršov Žalmu 57 (čítajú deti). 
I. Ilustrácia Pavlovej oslavy narodenín a na ňu naväzujúce otázky. 

III. Záver: Dve alebo tri deti sa zapoja do modlitby. 
 
Úvod  
Obrázok I-1 

Janko zatlačil svoj bicykel do garáže a niesol si svoje bežecké topánky 
a športovú výstroj do domu. Nemohol sa dočkať, kedy už povie mame a ockovi 
o školských pretekoch na dvesto metrov. Nevedel celkom, ako má začať, pretože 
sa cítil vo svojom vnútri trochu zmätený - bol taký naradostený a šťastný, ale 
zároveň aj trochu sklamaný, pretože sa mu nedarilo tak, ako dúfal. Chcel 
vyrozprávať svojim rodičom všetko, čo sa tam dialo. Vedel, že budú rozumieť, ako 
sa cíti. 

Vbehol do izby a kričal: „Hádajte, čo sa stalo!“  
„No, ako sa ti darilo?“ radostne sa pýtali otec s mamou. 
Janko vytiahol z vrecka bronzovú medailu a povedal: „Bol som tretí!“ 

Porozprával im o pretekoch, že bežal, ako len vládal, ale Jožko a Peťo sa dostali 
pred neho práve vo finále. Bolo to nádherné, keď im mohol rozprávať o každej 
podrobnosti, keď si ho privinuli k sebe a keď mu povedali, že sú na neho pyšní. Bol 
šťastný. 

Vieš, aké nádherné je, keď môžeš mať niekoho, napríklad svojich rodičov 
alebo dobrého priateľa, s kým sa môžeš rozprávať - niekoho, kto ťa vypočuje 
a rozumie, ako sa cítiš? Ale je práve tak dobré (v skutočnosti je to oveľa lepšie), 
keď sa môžeš rozprávať o všetkom s Bohom. Skutočný kresťan sa vždy môže 
rozprávať s Bohom a vo svojom vnútri môže byť skutočne šťastný, pretože vie, že 
Boh má pre neho vždy čas, vždy ho miluje a úplne rozumie, ako sa cíti. Poznáte tie 
malé obrázky, na ktorých je napísané: „Šťastie, to je... teplé objatie“ alebo „Šťastie, 
to je mať dobrého priateľa“? My si vymyslíme lepšie: „Šťastie, to je môcť sa 
rozprávať s Bohom v modlitbe.“ Je to pravda, však? Áno, určite je to tak! 
 
Obrázok I-2 

Pred mnohými rokmi, v skutočnosti pred tisíckami rokov, skôr, ako sa narodil 
Pán Ježiš, žil mladý muž, ktorý sa volal Dávid. Často sa rozprával s Bohom 
v modlitbe. Tento príbeh o Dávidovi je napísaný v Biblii, preto je, samozrejme, 
pravdivý. 

Dávid vedel veľmi dobre hrať na harfe. Naučil sa to, keď ako chlapec strážil na 
kopcoch ovce svojho otca. Dokonca ho požiadali, aby hral pre kráľa Saula. V Biblii 
máme mnoho piesní alebo žalmov, ktoré zložil, spieval a pri tom sa doprevádzal na 
harfe. V skutočnosti sú to modlitby k Bohu, pretože Dávid miloval Boha - tak veľmi 
sa radoval z toho, že sa môže rozprávať s Bohom a hovoriť Mu o všetkom, o čom 
premýšľal a čo cítil. Niekedy bol veľmi, veľmi šťastný a jeho srdce akoby 
prekypovalo šťastnými vecami, o ktorých rozprával Bohu. Inokedy mal vážne 
problémy, mal napríklad nepriateľov, ktorí si z neho robili posmech a chceli mu 
ublížiť. Rozprával Bohu aj o svojich problémoch, v skutočnosti Mu o nich spieval, 
a potom sa cítil oveľa lepšie. 

Sú chvíle, keď si veľmi šťastný, pretože Pán Ježiš je tvojím Spasiteľom 
a Priateľom? Nie je to nádherné, že môžeme Bohu hovoriť o všetkom, ako to robil 
dávno v biblických časoch Dávid? 
 
Obrázok I-3 

Zuzka mala deväť rokov a chodila do Klubu Dobrej zvesti. V jedno piatkové 
popoludnie sa Zuzke na klube veľmi páčilo. Nedočkavo počúvala príbeh z Biblie 
a spievala piesne, ktoré mali všetci veľmi radi. Zuzka uverila v Pána Ježiša pred 
rokom a bola veľmi rada, že môže byť skutočnou kresťankou. Po klube bežala 
domov a išla do svojej izby. Jej otec a mama nechodili do zboru. Nepoznali Pána 
Ježiša, ani Ho nemilovali, takže Zuzka sa s nimi nemohla veľmi rozprávať 
o nádherných veciach, ktoré sa učila z Biblie. A tak si kľakla pri svojej posteli 
a vyliala Bohu všetku svoju radosť. Bola veľmi šťastná, že Bohu môže povedať 
v modlitbe všetko. 

Ak je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, môžeš to tiež urobiť - môžeš Bohu povedať 
všetko, čo je v tvojom srdci. Ale možno je tu aj chlapec alebo dievča, ktoré ešte 
neprijalo Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Tvoje hriechy ti preto ešte neboli 
odpustené a Boh nie je tvojím nebeským Otcom. Vieš, že sa potrebuješ odvrátiť od 
svojich hriechov, od lenivosti a sebectva, nevrlosti a iných zlých vecí, ktoré ťa 
oddeľujú od Boha. Potrebuješ poprosiť Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom 
a vstúpil do tvojho života, ako to urobila Zuzka. Urobíš to dnes? Už dnes popros 
Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom a začni žiť tak, aby si sa Mu páčil. 
 
Obrázok I-4 

Vráťme sa však k nášmu príbehu o Dávidovi. Keď bol Dávid ešte veľmi mladý, 
Boh si ho nádherným spôsobom vyvolil, aby sa stal izraelským kráľom. Vtedy vládol 
zlý kráľ Saul. Neskôr sa Dávid stal odvážnym vojakom. Som si istý(á), že poznáte 
ten úžasný príbeh, ako mu Boh pomohol zabiť obra Goliáša. Dávid bol mladý a jeho 
jedinou zbraňou bol prak a kameň. Naučil sa však dôverovať Bohu a Boh mu dal 
víťazstvo. 
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Každý ho začal chváliť ako udatného bojovníka a hovorilo sa, že je dokonca 
lepší ako kráľ Saul. Saula to samozrejme nahnevalo a od tej chvíle sa snažil Dávida 
zabiť. Dávid musel utiecť, aby si zachránil život. A viete čo? Zdá sa, že od tej chvíle 
napísal Bohu omnoho viac piesní alebo žalmov. Mal veľmi veľa problémov, niekedy 
sa bál a bol smutný, preto mnoho-mnohokrát hovoril k Bohu. Takmer vždy sa na 
konci modlitby cítil lepšie, uvedomoval si, že Boh vie všetko o jeho problémoch 
a všetko riadi. 
 
Obrázok I-5 

Áno, Saul sa naozaj rozhodol zabiť Dávida. Dávid sa preto musel skrývať na 
púšti a v horách ďaleko od kráľovho paláca. Dávid nebol bojko, ale Boh nechcel, 
aby si miesto kráľa vybojoval. Boh mu jedného dňa sľúbil, že sa stane kráľom a On 
vyplní svoj sľub v správnom čase. (Odložte flashcard.) 

Pred tisíckami rokov kráľ Dávid hovoril Bohu o svojich ťažkostiach. Aj dnes 
majú mnohí ľudia ťažkosti a problémy, za ktoré sa potrebujú modliť k Bohu. Poprosil 
som Zuzku, aby vám povedala, ako sa rozprávala v modlitbe s Bohom o jednej veci, 
ktorá sa stala v jej živote, a ako jej Boh odpovedal. (Učiteľ môže „Zuzke“ v 
rozprávaní svedectva o modlitbe pomôcť kladením otázok formou krátkeho 
interview. Môžete použiť takéto otázky: 

1. Zuzka, chceš nám porozprávať o smutnej alebo veselej príhode z tvojho 
života? 

2. Ako si sa cítila prv, než si sa modlila? 
3. Cítila si sa tak isto aj po modlitbe? 
4. Nie je nádherné, že môžeme Bohu hovoriť o takýchto veciach?) 

 
Opäť obrázok I-5 

Vráťme sa však k nášmu napínavému príbehu z Božieho slova. Ako sa cítil 
Dávid počas rokov, keď sa musel skrývať, keď ho prenasledovali ako nejakého 
zajaca? Nebolo by zaujímavé presne vedieť, o čom v tom čase Dávid premýšľal? Je 
úžasná vec, že môžeme vedieť, o čom Dávid premýšľal, pretože zapísal niekoľko 
svojich modlitieb, ktoré neskôr spieval Bohu. Slová svojich piesní učil svoju rodinu 
a svojich priateľov a oni sa ich neskôr tiež naučili spievať. Mnohí ľudia ešte aj dnes 
spievajú tieto nádherné žalmy alebo modlitby Bohu v nedeľu počas bohoslužieb. 

Vypočujme si slová, ktoré sú zapísané na začiatku jednej z týchto modlitieb. 
(Učiteľ poverí pred hodinou dve alebo tri staršie deti, ktoré vedia dobre čítať, príp. 
pomocníka, aby si vyhľadali Žalm 57 a pripravili sa prečítať verše 2 a 3.) Janko, 
prosím, prečítaj druhý verš a ty, Mária, prečítaj tretí verš Žalmu 57. Všetci spoločne 
premýšľajme o tom, čo hovorí Dávid Bohu, keď sa začína modliť. (Dve deti prečítajú 
verše.) „Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša ku Tebe sa utieka 
a v tôni Tvojich krídel hľadám útočište, kým prejde záhuba.“ 

Nie sú to nádherné verše? Čo hovorí Dávid Bohu? (Učiteľ nechá deti 
odpovedať.) Áno, prosí Boha, aby mu bol milostivý a aby mu pomohol, ako 
mamička - sliepka chráni malé kuriatko pod svojimi krídlami, keď hrozí nejaké 
nebezpečenstvo. Nie je nádherné, že Boh je tak mocný a taký milujúci? Chce sa 
starať o nás. 

Viete kedy bola napísaná táto modlitba? Keď sa pozriete na začiatok Žalmu 
57, v niektorých prekladoch Biblie sú napísané tieto slová: ... (Učiteľ poverí nejaké 
dieťa, príp. pomocníka, aby tieto slová prečítal. Čím viac detí sa zapojí do hodiny, 
tým viac si zapamätajú.) „Dávidov. Pamätný žalm. Keď utekal do jaskyne pred 
Saulom.“ 
 
Obrázok I-6 

Vysvetlím vám trochu viac, čo sa vlastne stalo. Dávid sa mnohokrát musel 
skrývať v jaskyniach, aby unikol Saulovi. Raz sa Dávid a jeho muži skrývali vo 
veľkej jaskyni, Saul so svojou armádou ho hľadal. Nakoniec Saul vošiel priamo do 
tej istej jaskyne, aby si oddýchol. Dávid a jeho muži sa utiahli do tmy a tlačili sa na 
steny jaskyne. Saul netušil, že Dávid je tam, a Dávid mohol ľahko vyskočiť a zabiť 
ho. A naozaj, aj jeho vojaci mu hovorili: „Teraz je tvoja šanca. Boh ho sem priviedol, 
aby si ho mohol zabiť.“ Avšak Dávid odpovedal, že by nikdy nevzal kráľovi život. Bol 
by to hriech proti Bohu. Dávid nechal Saula odísť a nezranil ho. Istotne vo svojom 
srdci ďakoval Bohu, že on ani jeho muži neboli zabití ani chytení. 

Pozrime sa znovu na modlitbu, ktorú Dávid napísal v jednej z týchto jaskýň. 
Pamätáte sa, že na začiatku prosil Boha, aby ho ochraňoval. Boh mnoho-
mnohokrát odpovedal na jeho modlitby. Čo však hovorí Dávid, keď sa blíži ku koncu 
svojej modlitby? (Učiteľ poverí dve deti, aby prečítali verše 8 a 10.) „Pevné je moje 
srdce, Bože, pevné je srdce moje; spievať a hrať Ti budem. Budem Ti ďakovať, 
Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi.“ Ako sa Dávid cítil na konci svojej 
modlitby? (Nechajte deti odpovedať.) Áno, rozhovor s Bohom mu istotne pomohol.  
 
Obrázok I-7 

Všetci máme niekedy ťažké chvíle, dokonca aj kresťania, ktorí milujú Pána 
Ježiša. Premýšľajme teraz o situácii, ktorá by sa mohla stať aj vám. Predstavme si, 
že Paľko má dnes narodeniny. Je jedným z tvojich najlepších kamarátov v škole, 
avšak z nejakého dôvodu, o ktorom nevieš, nie si pozvaný na oslavu. Keď vidíš, 
ako ostatní chlapci vchádzajú do domu na konci ulice, kde býva Paľko, cítiš sa 
zranený. Čo robiť? (Nechajte deti premýšľať a odpovedať.) Áno, najrozumnejšie, čo 
môžeš urobiť, je zatvoriť oči a povedať to v modlitbe Pánovi. Teraz, chlapci 
a dievčatá, pomôžte mi nájsť slová, ktorými by ste sa v takejto situácii modlili 
k Bohu! (Učiteľ požiada deti, aby sa hlásili a navrhli, čo by sme mohli povedať 
v modlitbe. Kresťanské dieťa môže povedať Bohu o svojom žiali, ďakovať Bohu, že 
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ho miluje a rozumie, ako sa cíti, môže poprosiť Boha, aby mu pomohol byť naďalej 
dobrým Paľkovým priateľom. Učiteľ môže deťom trochu pomôcť pri premýšľaní 
o tejto situácii.) 
Potom dajte deťom jednu, prípadne dve otázky: 

1. Čo si myslíš, ako by si sa cítil po modlitbe? 
(Pravdepodobne oveľa lepšie, pretože môžeš vedieť, že Boh rozumie, ako 
je ti smutno.)  

2. Myslíš, že by ťa Paľko nakoniec pozval na oslavu? 
(Pravdepodobne nie. Boh nie vždy mení okolnosti. Častejšie mení naše 
reakcie na ne - to, ako ich prežívame.) 

3. Čo si myslíš, ako by si sa správal k Paľkovi na druhý deň? 
(Môžeš poprosiť Boha, aby ti pomohol odpustiť a byť láskavým.) 

 
Obrázok I-8 

Je úžasné, že sa môžeme s Bohom rozprávať o radostných, ale aj o smutných 
veciach. Je to zvláštna výsada Božích detí. Ak ešte nepatríš do Božej rodiny, 
pretože si sa ešte neodvrátil od svojich hriechov a neprijal Pána Ježiša za svojho 
Spasiteľa, táto výsada ti nepatrí. Ak sa však strachuješ pre svoje hriechy, môžeš 
prísť k Pánu Ježišovi už dnes a poprosiť Ho, aby sa stal tvojím Spasiteľom. On ťa 
miluje. Zomrel za teba, chce ti odpustiť a dať ti nový život. Príď k Nemu dnes! 

Dnešnú hodinu ukončíme tak, že sa dvaja alebo traja z vás pomodlia k Bohu. 
Bolo by smutné, keby sme sa dnes učili o modlitbe, a potom by sme sa nemodlili, 
však? (Učiteľ pomôže deťom navrhnúť veci, za ktoré by sa rady modlili k Bohu 
a jemne povzbudí niektorých, aby sa nahlas zapojili do modlitby. Presvedčte sa, či 
každé dieťa vie, kedy je na rade a či si pamätá, za čo sa má modliť.) 
 
Otázky na opakovanie lekcie I: 

1. Prečo bol Janko šťastný, ale zároveň aj trochu sklamaný? 
2. Ako nám Jankov rozhovor s rodičmi pripomína modlitbu medzi kresťanom 

a Bohom? (Môže Mu povedať o všetkom, čo je v jeho srdci. Boh mu úplne 
rozumie. Môže nás potešiť, ak sme zlyhali, atď.) 

3. Čo chcela Zuzka povedať Bohu po Klube Dobrej zvesti? 
4. Čítali sme si dnes časť jedného žalmu, kde sa kráľ Dávid modlil k Bohu, 

ktorý žalm to bol? 
5. Čo sa modlil Dávid na začiatku žalmu? 
6. Čo sa modlil na konci žalmu? 
7. Kedy sa modlil Dávid tieto slová k Bohu? 
8. Predstavovali sme si, že si nebol pozvaný na oslavu narodenín a že si sa 

za to modlil k Bohu. Za čo by si mohol Bohu ďakovať v takejto situácii, 
keď si smutný, pretože ťa nepozvali? 

(Napríklad za to, že ťa miluje a rozumie, ako sa cítiš.) 
9. Za čo by si Ho mohol prosiť v tejto ťažkej situácii? 

(Napríklad za to, aby ti pomohol byť naďalej dobrým Paľkovým 
kamarátom, aby ťa potešil.) 

10. Vymysli si iné dve ťažké situácie, kedy sa kresťanskí chlapci a dievčatá 
môžu modliť k Bohu. 
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Lekcia II 
 

Modlitba - duchovný kyslík kresťana 
 

Prípravné čítanie pre učiteľa: 2. Kráľov 18 a 19 
(Učiteľ nemusí vysvetľovať deťom všetky udalosti týchto dvoch kapitol, ale musí sa 
oboznámiť s príbehom a jeho historickým pozadím.) 
 
Príprava na zapojenie detí: 
Na konci lekcie je navrhnuté, aby deti nakreslili na papier (alebo vysvetlili slovami) 
tri situácie, kedy sa potrebujú modliť k Bohu. Mali by ste si prichystať pred hodinou 
hárky papiera. Deti môžu urobiť túto úlohu aj doma alebo hneď na hodine (ak je na 
to dosť času a priestoru) a v tom prípade si pripravte aj ceruzky, farbičky, atď. 
 
Verš na zapamätanie: Zopakujte Žalm 57, 2. 
„Lebo moja duša ku Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočište, kým 
prejde záhuba.“ 
 
Ústredná pravda: Kresťan sa potrebuje modliť. 
 
Aplikácia pre spasené deti: Máš sa k Bohu modliť často, aby si žil tak, ako chce 
Boh. 
 
I. Úvod: Potápač na dne oceánu. ÚP 
II. Sled udalostí: 

A. Asýrčania dobývajú okolité krajiny. 
B. Podľahne im dokonca aj Samária. Aplikácia pre nespasené deti, aby 

rešpektovali Božie slovo. (AN) 
C. Asýrčania pochodujú do Jeruzalema. 
D. Kráľ Chizkija sa súrne potrebuje modliť k Bohu a dôverovať Mu v tejto 

naliehavej situácii. 
E. Štyri situácie, v ktorých by sa kresťanské deti potrebovali modliť: 

- pokušenie ukradnúť peniaze,  
- ohrozovanie tyranom na ulici,  
- vysporiadanie sa s problémovým predmetom v škole, 
- vyznanie hriechu Bohu.  

F. Chizkija dostáva od Sancheríba výhražnú správu. 
G. Modlí sa k Bohu za vyslobodenie. 
H. Boh odpovedá cez Izaiáša, že zachráni svoj ľud. 

III. Vyvrcholenie: Boh posiela svojich anjelov, aby zničili 185 000 Asýrčanov. 

IV. Záver:  
A. Chizkija a Jeruzalem sú zachránení. 
B. Deti v ťažkých situáciách. (AS) 
 

Úvod  
Obrázok II-1 

Videli ste už niekedy film o potápačovi, ako ide do hlbín mora hľadať lode, 
ktoré pred rokmi stroskotali, alebo nejaký poklad? Na dne oceánu je nádherný svet, 
však? Je to však nebezpečné miesto. Bolo by ťažké žiť a pracovať vo vodnom 
zeleno-modrom svete, ktorý sa tak odlišuje od toho sveta, na ktorý sme zvyknutí - 
na slnko, vzduch a teplo. Jedna vec drží potápača pri živote a umožňuje mu 
vykonávať prácu v hĺbke mora. Viete, čo to je? Áno, je to kyslík, ktorý si nosí dolu 
so sebou v potápačskom dýchacom prístroji, alebo ktorý môže získavať aj dlhou 
trubicou z lode na hladine mora. Potápač dýcha kyslík, aby zostal na žive. Keby ho 
nemohol vdychovať, veľmi rýchlo by zahynul na dne oceánu. 

Viete, deti, že modlitba je pre nás kresťanov ako kyslík pre potápača? Žijeme 
vo svete, kde je ťažké robiť to, čo je správne, a čo sa páči Bohu. Sme obklopení 
hriešnymi vecami, ktoré by nás duchovne veľmi rýchlo „potopili“. Preto je veľmi 
dôležité, aby sme sa stále modlili k Bohu a dôverovali Mu. Modlitba je náš duchovný 
kyslík, ktorý vdychujeme. 

Minulý týždeň som vám hovoril(a), aké nádherné je, keď sa môžeme rozprávať 
s Bohom. Nechcem však, aby ste si mysleli, že modlitba je nejaká príjemná činnosť 
ako napríklad jedenie zmrzliny. Je to oveľa-oveľa dôležitejšie. Je to tak dôležité, že 
keď sa nemodlíš, nemôžeš žiť tak, ako to chce Boh, aby si vyrástol v silného 
kresťana a pracoval pre Boha. 
 
Obrázok II-2 

Dnes budeme premýšľať o jednom mužovi z Biblie, z Božieho slova. Tento 
muž si uvedomil, že jediná cesta ako uniknúť z veľmi nebezpečnej situácie, je 
modlitba k Bohu. Volal sa Chizkija, bol júdskym kráľom a žil sedemsto rokov pred 
tým, ako sa Pán Ježiš narodil na túto zem. Bol to dobrý kráľ, ktorý miloval Boha 
a snažil sa viesť svoj ľud k poslušnosti voči Božím prikázaniam (2. Kráľov 18, 6). 
 
Obrázok II-3 

Ľudia v Judsku však mali krutého a silného nepriateľa - armádu Asýrčanov. 
Táto veľká armáda bojovala postupne proti všetkým ostatným krajinám a porazila 
ich. Napokon dosiahli aj mesto v Samárii, ktoré bolo blízko Judska. Ľudia v Samárii 
mnoho-mnohokrát počuli Božie slovo, keďže ho učili Boží proroci. Nerešpektovali 
však mnohé varovania, ktorými ich Boh napomínal, aby sa odvrátili od svojich 
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hriešnych ciest a dôverovali Mu. Boh teraz dovolil Asýrčanom, aby dobyli mesto 
a odvliekli ľudí ako otrokov do cudziny.  

Chlapci a dievčatá, musíme veľmi pozorne poslúchať Boha v tom, čo nám 
hovorí vo svojom slove. Na našich hodinách som vám veľmi často hovoril(a) o tom, 
ako vás chce Boh zachrániť z hriechu. Poslal dokonca svojho drahého Syna, Pána 
Ježiša Krista, aby vzal trest za vaše hriechy. Obávam sa však, že niektorí z vás 
ešte neposlúchli Božie slovo, ktoré vám hovorí, aby ste sa odvrátili od svojich 
hriechov a prijali Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Ak sa neodvrátiš od 
svojho hriechu a neobrátiš sa k Pánu Ježišovi, Boh ťa jedného dňa bude musieť 
potrestať, že si neposlúchol Jeho hlas. Obráť sa k Nemu dnes a prijmi nádherný dar 
spasenia, ktorý ti ponúka. 
 
Opäť ukážte obrázok II-2 

Možno si Chizkija myslel, že asýrska armáda nikdy nedobyje Samáriu, ale Boh 
dovolil, aby ju dobyli. „Koho teraz Asýrčania napadnú?“ premýšľal Chizkija. Viete, 
čo sa stalo? Táto hrozná armáda sa obrátila na juh, aby zaútočila na judskú krajinu, 
kde bol Chizkija kráľom. Som si istý, že ľudia v judskej krajine sa veľmi, veľmi báli. 
Kráľ Chizkija poslal asýrskemu kráľovi Sancheríbovi mnoho zlata a striebra, aby ich 
nenapadli. Avšak táto mocná armáda bola čoraz bližšie a bližšie. 

Keby si mal možnosť ísť ku kráľovi Chizkijovi a pošepkať mu do ucha nejakú 
dobrú radu, čo by si mu poradil? Dám vám niekoľko návrhov a vy mi poviete, čo je 
najdôležitejšie: 

1. Zorganizuj svoju armádu skutočne dobre a vycvič oddiely. 
2. Daj svojim vojakom dobré oštepy a štíty. 
3. Vymuruj okolo svojho mesta väčšie a hrubšie hradby. 
4. Povedz Bohu všetko o svojom veľkom probléme a dôveruj Mu, že ťa 

povedie a ochráni. 
Áno, posledná rada, aby sa modlil k Bohu a dôveroval Mu, bolo to 

najdôležitejšie, čo mohol Chizkija urobiť. Urobil aj ostatné veci, ale modliť sa 
a dôverovať Bohu bolo najdôležitejšie. Myslíte si, že si to uvedomoval? 
 
Obrázok II-4 

Práve toto sa potrebujeme naučiť ty aj ja v mnohých ťažkých chvíľach nášho 
života. Napr. čo by si robil, keby ti jedného dňa Satan vložil do mysle takúto strašnú 
myšlienku: „Pozri sa, chceš sa predsa hrať na automatoch, však? Choď a ukradni 
zopár drobných z maminej peňaženky. Aj tak to nezbadá a ty zažiješ kopu zábavy, 
keď sa budeš môcť na automatoch hrať.“ 

Áno, budeš sa musieť veľmi rýchlo modliť: „Ó, Pane, pomôž mi! Nemôžem 
prekonať toto pokušenie bez Tvojej pomoci!“ Potrebuješ sa tiež rozhodnúť, že 
s Pánovou pomocou tie peniaze neukradneš. On ti pomôže. 

Alebo je možno na vašej ulici chlapík, ktorého sa bojíš. Môžeš sa modliť: 
„Ó, Pane, ďakujem Ti, že si so mnou a že Ti môžem dôverovať.“ Alebo sa môžeš 
modliť slovami kráľa Dávida, ktoré sme sa učili v našom verši. Povedzme si ho 
znovu: „Moja duša ku Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočište.“ Boh 
môže zobrať tvoj strach a naplniť tvoje srdce pokojom. 
 
Obrázok II-5 

Možno máš v škole predmet, ktorý sa ti zdá ťažký. Aj za toto sa potrebuješ 
modliť, však? 

Povedzme, že jedného dňa si stratil nervy a vyslovil si škaredé slová. Ako 
veľmi sa potrebuješ modliť k Bohu, aby ti odpustil, a potrebuješ Ho prosiť o pomoc, 
aby si sa od Neho nevzďaľoval a nerobil ďalšie zlé veci! 

Ako Božie deti sa potrebujeme každý deň veľa modliť, však? Jedine tak 
môžeme zostávať v Jeho blízkosti a žiť život, ktorý sa Mu páči. (Ak učiteľ považuje 
za vhodné, môže nechať deti hovoriť o ich vlastných skúsenostiach, keď sa modlili 
k Bohu v ťažkých chvíľach, alebo ich môže povzbudiť, aby premýšľali o situáciách, 
kedy by sa mohli modliť k Bohu o pomoc.) 

Chlapci a dievčatá, keď tieto problémy a ťažké situácie predložíte v modlitbe 
pred Pána, zažijete nádhernú vec. On vám naplní srdce pokojom a odstráni nával 
ustarostenosti a strachu. 

Vráťme sa však ku kráľovi Chizkijovi. Strašná a mocná asýrska armáda 
postupovala priamo k múrom Jeruzalema, k hlavnému mestu. Kráľ Sancheríb, ich 
naničhodný vodca, vyslal troch poslov, aby volali na ľudí v Judsku, že sa majú 
vzdať. Stáli blízko mesta a vykrikovali urážlivé slová. Nestačilo im, že ich hrozby 
počujú poslovia kráľa Chizkiju, kričali tak, že ich počuli všetci ľudia Jeruzalema zo 
svojich pozícií hore na širokých múroch, ktoré ochraňovali mesto. 
 
Obrázok II-6 

Sancheríbovi ľudia kričali: „Neverte vášmu kráľovi Chizkijovi. On vás nijako 
nemôže zachrániť! A načo by ste verili Bohu! On vás nemôže zachrániť! Zachránili 
snáď niekoho bohovia ostatných kráľovstiev, ktoré sme dobili? Samozrejme, že 
nie!“ (2. Kráľov 18, 29 a 33) Dokonca prirovnávali pravého nebeského Boha 
k falošným modlám pohanov! Jeruzalemčania sa triasli pred týmito naničhodnými 
vyhrážkami a urážkami voči nim a dokonca aj voči samému Bohu. 

Sancheríb napísal všetky tieto vyhrážky v liste, ktorý poslal kráľovi Chizkijovi. 
Čo myslíte, že Chizkija urobil, keď dostal tento list? Pozrime sa, čo nám hovorí 
Biblia. Zuzka (alebo iný pomocník) nám to prečíta. Chcem, aby ste pozorne 
sledovali a povedali mi štyri veci, ktoré kráľ Chizkija urobil, keď dostal tento list. 
Chcem, aby ste premýšľali, ktorá z týchto štyroch vecí bola najdôležitejšia? (Zuzka 
číta 2. Kráľov 19, 14 a prvé slová verša 15.) Teraz premýšľajme, čo boli tie štyri 
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veci? (Učiteľ môže nechať deti spoločne hľadať. Možno bude potrebné ešte raz 
prečítať text.) Áno... Chizkija prečítal list, vstúpil do domu Hospodinovho,... 
rozprestrel ho pred Hospodinom... a modlil sa. 
 
Obrázok II-7 

Čo bolo najdôležitejšie? Áno, modlil sa. Chcem, aby sme si prečítali kúsok 
z jeho nádhernej modlitby. (Učiteľ prečíta čo najviac z tejto nádhernej modlitby 
v 2. Kráľov 19, 15 -19, podľa toho, koľko sú žiaci schopní pozorne počúvať. 
Prípadne ju skráti podľa ich možností. Dôverujte však Bohu, že deti zachytia niečo 
z Božej veľkej moci a Chizkijovej viery v Neho.) 

Myslíte si, že Boh vypočul Chizkijovu modlitbu, modlitbu svojho dieťaťa? Áno, 
samozrejme, práve tak, ako bude  počuť tvoju modlitbu. Nezáleží na tom, o čo ide, 
vypočuje ťa v každej situácii. Som si istý(á), že hneď nato Chizkija cítil nádherný 
pokoj vo svojom srdci. On tiež hľadal útočište v tieni Božích mocných krídel! A Boh 
nielen počul jeho modlitbu, ale aj na ňu odpovedal. 

Najprv hovoril ku Chizkijovi prostredníctvom proroka Izaiáša a povedal mu, že 
Asýrčania nedobyjú Jeruzalem (2. Kráľov 19, verše 20, 32, 33, 34). Dokonca ani 
nevystrelia šíp na mesto, nehodia oštep proti jeho múrom. Ako však mohol Boh 
zachrániť svoj ľud pred touto mocnou a krutou armádou? 
 
Obrázok II-8 

Nuž, v tú istú noc poslal Boh svojho anjela do tábora Asýrčanov, aby ich zničil 
a v hodine tmy zahynulo 185 000 vojakov. Keď sa ostatní ráno zobudili, všade okolo 
nich boli tisícky mŕtvych tiel. Teraz vôbec nemohli napadnúť Jeruzalem! Vrátili sa 
späť do svojej krajiny a Chizkija, jeho ľud a mesto Jeruzalem boli zachránení! 
Nemohli poraziť Sancheríbovu armádu, ale Boh to urobil, keď sa modlili k Nemu 
a verili v Jeho moc. Chizkija a jeho vojaci si ani len nemuseli obliecť svoje brnenie! 

Každý deň je veľa chvíľ, kedy sa ako kresťania potrebujeme modliť k Bohu. 
Potrebuješ Ho prosiť, aby ti pomohol v určitom probléme, ktorému práve čelíš. 
Môže to byť nebezpečenstvo, že upadneš do hriechu, alebo môžeš prosiť Boha 
o odpustenie, ak si urobil niečo zlé! 
 
Projekt 

Každému z vás dám ceruzku, farbičky a papier, rozdelený na tri časti. Chcem, 
aby mladší nakreslili tri obrázky situácií, kedy sa potrebujú modliť k Bohu. Možno 
v škole, keď zápasíš s ťažkým problémom, alebo možno doma, keď sa ti Satan 
snaží nahovoriť klamstvá, alebo možno sa hráš na ulici a chceš poprosiť Boha, aby 
ťa ochránil pred nejakým nebezpečenstvom, alebo možno práve teraz v klube, keď 
prosíš Boha, aby ti pomohol počúvať Jeho slovo. Premýšľaj o situáciách, kedy sa 
potrebuješ modliť o Božiu pomoc, ako to robil kráľ Chizkija. Starší môžu nakresliť 

obrázok alebo niekoľkými vetami opísať tri situácie. Na vrch papiera napíšte nadpis: 
„Kresťan sa potrebuje modliť“ a na dolný okraj „doma“, „v škole“, „na ulici“, 
„v besiedke“ alebo kdekoľvek inde, podľa miesta, ktoré si vyberieš. 

Pamätaj, ak ešte stále nie si kresťan, Božie dieťa, že Pán zasľúbil, že 
vypočuje len modlitby svojich detí. Samozrejme, môžeš kresliť obrázky. Modlíme 
sa, aby si sa aj ty čo najskôr stal kresťanom. 
 

Kresťan sa potrebuje modliť 
 
 
 
 

doma 

 
 
 
 

v škole 

 
 
 
 

na ulici 
 
Otázky na opakovanie lekcie II: 

1. Potápač má veľmi nebezpečné povolanie, pretože pracuje pod vodou. Čo 
mu udržiava život? 

2. V čom sa život kresťana v hriešnom svete podobá povolaniu potápača? 
3. Ako sa volal kráľ, o ktorom sme sa dnes učili? 
4. Kto bol mocným nepriateľom kráľa Chizkiju a jeho ľudí? 
5. Prečo Boh dovolil asýrskej armáde, aby dobyli Samáriu? 
6. Ako zastrašovali asýrski vodcovia ľudí v Jeruzaleme, keď sa s armádou 

priblížili k mestu? 
7. Aké štyri veci urobil Chizkija, keď dostal výhražný list? 
8. Vymenuj tri ťažké situácie, keď by si „rozprestrel svoj problém pred Pánom 

v modlitbe“, ako to urobil Chizkija. 
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Lekcia III 
 

Moje modlitby pôsobia Bohu radosť! 
 
Prípravné čítanie pre učiteľa: Matúš 21, 1 - 17; Lukáš 17, 11 - 18; Žalm 40, 6;  

Zjavenie 5, 11 - 14 
 
Ďalšia príprava pre učiteľa: 

Táto lekcia dopĺňa lekciu I, v ktorej sme učili o tom, že modlitba prináša 
kresťanovi radosť. V tejto lekcii chceme učiť, že naša modlitba môže priniesť radosť 
Bohu, najmä keď Mu ďakujeme a chválime Ho. 

Pripravené sú aj otázky na zopakovanie lekcie, ktoré môžete použiť po lekcii, 
prípadne na ďalší týždeň. 
 
Verš na zapamätanie: 
„Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.“ Žalm 51, 17 
 
Ústredná pravda : Boh rád počúva moje modlitby. 
 
Aplikácia pre spasené deti: Chváľ Boha a ďakuj Mu, a tak Mu pôsob radosť! 
Aplikácia pre nespasené deti: V tejto lekcii je málo obsiahnutá. Pravdu evanjelia 
môžete učiť v iných častiach programu (napr. pri vhodnej piesni). 
 
I. Úvod: Matka ovca a jej jahňa (AS) 
II. Sled udalostí 

A. Pán Ježiš vyčistí chrám. 
B. Deti na Neho volajú „Syn Dávidov“. 
C. Pán Ježiš prijíma ich chválu s radosťou. (AS) 
D. Vysvetlenie pojmu „chvála“. 
E. Pán Ježiš uzdraví desiatich malomocných. 
F. Jeden sa vracia, aby Mu poďakoval. 
G. Ježišov pocit radosti sa mieša so smútkom.* 
H. Diskusia o neviditeľných veciach, za ktoré môžeme ďakovať. (AS*) 
I. Diskusia o viditeľných veciach, za ktoré môžeme ďakovať. (AS*) 
J. Diskusia o rozdieloch medzi „chválou“ a „ďakovaním“. (AS*) 
K. Dôležitosť modlitby k Pánovi každé ráno a večer. 
L. Scéna vzývania v Nebi. (Zjavenie 5) 
M. Chórus „Hoden je Baránok“ z Handlovho Mesiáša. (AS) 
N. Ponuka vziať deti, ktoré nechodia do nijakého zboru, so sebou na 

bohoslužby. 

Príprava na zapojenie detí: 
* V rôznych častiach lekcie, ktoré sú v uvedenom rozpise označené 

hviezdičkou, sú navrhnuté otázky, o ktorých môžu deti premýšľať a odpovedať na 
ne. Tieto alebo iné otázky určite použite, aby sa deti mohli lepšie zapojiť do 
vyučovacieho procesu. 
 
Úvod 
Jedného dňa som bol(a) na prechádzke a videl(a) som na poli veľké stádo oviec. 
Jedna malá ovečka vybehla cez dieru v plote a ocitla sa na ceste, ďaleko od 
ostatných oviec. Zrazu bola sama a začala tenkým hlasom bľačať za svojou mamou 
„bé, bé“. Veľká mama - ovca veľmi rýchlo zbadala, že sa jej dieťa zatúlalo a začala 
ho volať a hľadať. O chvíľu začula jeho bľakot a hneď sa čo najrýchlejšie rozbehla 
k diere v plote, aby pomohla svojej malej ovečke nájsť cestu späť! Bola veľmi 
šťastná, že počuje slabý bľakot svojej malej ovečky. 
 
Obrázok I-8 

Určitým spôsobom mi to pripomína nás, keď sa modlíme k Bohu. V našej prvej 
lekcii sme premýšľali, aké je nádherné rozprávať sa s Bohom... akí sme z toho 
šťastní! Minulý týždeň sme sa učili, aké dôležité a potrebné je modliť sa. Dnes však 
chcem, aby sme sa naučili ešte úžasnejšiu a nádhernejšiu pravdu: Boh sa tiež 
raduje, keď sa s Ním rozprávame. Práve tak ako bola mama - ovca šťastná, že 
počuje hlas svojej ovečky, Boh oveľa nádhernejším spôsobom rád počúva hlas 
svojich detí! 

V Žalme 40, 6 Dávid píše: „Mnoho... úmyslov voči nám si uskutočnil, 
Hospodine.“ To jednoducho znamená, že Boh o nás neustále premýšľa a čaká, 
kedy sa s Ním budeme rozprávať. Viete, že Boh nikdy nespí, nepotrebuje 
oddychovať ako my? Stále bdie a Jeho myšlienky sú upriamené na nás, akoby 
čakal, kedy sa zobudíš a budeš sa s Ním rozprávať. Len čo sa ráno zobudíš, môžeš 
si pamätať, že Boh už myslí na teba. Na začiatku dňa môžeš stráviť chvíľku tak, že 
Mu budeš za to ďakovať, rozprávať sa s Ním a budeš v Jeho blízkosti. 
 
Obrázok III-1 

Jedného dňa, keď Pán Ježiš žil na zemi, išiel do chrámu. Možno sa chcel 
modliť alebo počuť Božie slovo. Viete, čo uvidel, keď vošiel do chrámu? Na nádvorí 
chrámu sa konal trh. Mnoho ľudí tam predávalo zvieratá a holuby, ktoré sa používali 
na obeť Bohu. Iní ľudia menili peniaze cudzincom, ktorí prichádzali z celého sveta. 

Každý sa zabával, rozprával, kričal a venoval sa svojmu obchodu. Nikto 
nemyslel na to, že je v budove, ktorá bola postavená, aby sa v nej ľudia mohli 
modliť k Bohu, spievať Mu chvály a počúvať Jeho slovo. Ani na chvíľu nemysleli na 
Boha! Pán Ježiš bol smutný i nahnevaný. Biblia hovorí, že povyháňal všetkých 
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obchodníkov a zmenárnikov von z chrámu a kričal na nich: „Boh povedal: Môj dom 
sa bude volať domom modlitby a vy ste z neho urobili peleš lotrov.“ 
 
Obrázok III-2 

Keď hluční, rozprávajúci sa obchodníci odišli, prišlo za Ježišom niekoľko ľudí. 
Kto to bol? Boli to slepí a chromí ľudia. Pán Ježiš ich s láskou uzdravil. Prizeralo sa 
tomu niekoľko detí, a keď videli nádherné veci, ktoré Pán Ježiš robil, začali radostne 
kričať: „Hosanna Synovi Dávidovmu!“ „Syn Dávidov“ znamená Mesiáš alebo 
Spasiteľ, ktorý prišiel zachrániť svoj ľud! Boli nadšené a radostné, že Pán Ježiš 
prišiel! 

Avšak prizerali sa aj iní ľudia - veľkňazi a zákonníci, nábožní ľudia, ktorí mali 
ľudu vysvetľovať Božie slovo a Božie myšlienky. Keď počuli kričať deti na chválu 
Pánu Ježišovi, namiesto toho, aby boli šťastní, boli nahnevaní a rozčúlení. Obrátili 
sa na Pána Ježiša a opýtali sa Ho: „Nepočuješ, čo hovoria? Nepočuješ, že Ťa 
nazývajú Mesiášom a Spasiteľom?“ Čo myslíte, že im Pán Ježiš odpovedal? 
Povedal: „Áno, počujem. Boh dal, že ma tieto deti chvália.“ Tak veľmi rád prijímal 
ich chválu. Tie deti Ho volali „Syn Dávidov“, ty Ho môžeš volať ďalšími nádhernými 
menami. Môžeš Ho volať „môj Boh“ a „môj Spasiteľ“. Môžeš Ho chváliť, že je taký 
mocný, že celý svet drží vo svojich rukách. Môžeš Ho chváliť, že je taký milujúci 
a láskavý, že je všadeprítomný a zároveň blízko pri tebe. 
 
Obrázok III-3 

Myslel si si niekedy, že modliť sa a chváliť Boha môžu len dospelí? Tam 
v chráme dospelí nevzdali Pánu Ježišovi chválu, ale deti áno! A Pán Ježiš im to 
nielenže dovolil, ale bol dokonca potešený ich slovami. Neviem, či niektorí z vás 
chodia na modlitebné zhromaždenia vo svojich zboroch. Samozrejme, môžete sa 
vždy modliť a chváliť Boha potichu vo svojom srdci, nebojte sa však modliť aj 
nahlas. Niektorí starší ľudia sa budú čudovať, že počujú malé dieťa modliť sa, ale 
Pán Ježiš ťa bude určite počuť a bude veľmi rád, že počuje tvoj hlas. 

Rozumiete teraz tomu, čo znamená „chváliť Pána“? Uvidíme, kto to vie 
vysvetliť. (Učiteľ nechá deti odpovedať. Pomôže im vyjadriť, čo znamená hovoriť 
Bohu, aký je pre nás nádherný, že je veľký a mocný, milujúci a vševedúci, atď.) 

Teraz vám poviem o inej situácii, keď bol Pán Ježiš potešený slovami jedného 
muža. 
 
Obrázok III-4 

Jedného dňa bol Pán Ježiš na ceste so svojimi učeníkmi po zaprášených 
palestínskych cestách. Keď sa blížil k jednej dedine, uvidel skupinu ľudí, ktorí sa 
držali obďaleč a niečo na Neho kričali. Prečo neprišli bližšie? Pán Ježiš počúval, čo 
kričia. Títo ľudia mali hroznú chorobu - malomocenstvo a nesmeli sa priblížiť 

k zdravým ľuďom, aby ich nenakazili. V tých dňoch nebolo možné malomocenstvo 
vyliečiť. Niekto im však musel povedať, že Pán Ježiš to môže urobiť a že prechádza 
cez ich dedinu. Teraz tu stáli a veľmi vážne na Neho volali: „Ježiš, Majster, zmiluj sa 
nad nami!“ 

Pán Ježiš bol naplnený láskou a mocou a samozrejme im chcel pomôcť. 
Jednoducho povedal: „Choďte a ukážte sa kňazovi.“ Kňazi boli muži, ktorí určovali, 
či má niekto malomocenstvo alebo nie. Inými slovami Pán Ježiš im hovoril: „Choďte 
ku kňazovi a ukážte mu, že som vás vyliečil.“ Ani neverili, že by to mohla byť 
pravda. Rozbehli sa na svojich zmrzačených nohách ku kňazom v meste. Ako išli, 
zrazu zistili, že sú uzdravení. Malomocenstvo odišlo. Ich koža, ktorá bola chorá 
a poznačená chorobou, bola znovu očistená a zdravá. Akí boli šťastní, keď bežali 
ďalej pokrikujúc a smejúc sa! 
 
Obrázok III-5 

Jeden z týchto mužov sa však zastavil a vrátil sa. Kam išiel? Späť - tam, kde 
ich stretol Pán Ježiš! Keď našiel Pána Ježiša, padol pred Ním na tvár a vzdával Mu 
vďaku za to, že ho uzdravil. Čo si myslíte, ako sa Pán Ježiš cítil? Sčasti bol veľmi, 
veľmi šťastný a sčasti bol smutný! Som zvedavý(á), či by mi niekto vedel vysvetliť, 
prečo bol Pán Ježiš šťastný a zároveň smutný? (Učiteľ nechá odpovedať deti.) Áno, 
bol šťastný, pretože tento muž sa vrátil, aby Mu poďakoval, ale zároveň bol smutný, 
pretože ostatných deväť sa neobťažovalo poďakovať sa Mu. 

Čo myslíš, robíš Pánu Ježišovi radosť alebo smútok? Nezabúdaš Mu ďakovať 
za všetku Jeho milosť naproti Tebe? Áno, Pán Ježiš je šťastný, keď Mu ďakuješ, ale 
premýšľal si niekedy nad tým, že je smutný a zranený, keď to nerobíš? 
 
Obrázok III-6 

Premýšľajme teraz o niektorých veciach, za ktoré môžeme Pánovi ďakovať. 
Môžeme Mu ďakovať za veci, ktoré vidíme, ako sú jedlo, šaty, a môžeme Mu 
ďakovať za duchovné požehnania, ktoré nevidíme, ako napr. odpustenie našich 
hriechov. Aké ďalšie tri duchovné požehnania by si mohol menovať? (Učiteľ nechá 
deti navrhnúť tieto veci. Môže im pomôcť premýšľať napr. o tom, že „za nás zomrel 
na kríži, dal nám večný život, stále je s nami, pripravuje pre nás v Nebi miesto,“ 
atď.) A tri veci, ktoré vidíme, za ktoré môžeme ďakovať? (Učiteľ znovu nechá 
odpovedať deti. Možno im môže pomôcť premýšľať o veciach, napr. naši rodičia, 
naša trieda, naši priatelia, Biblia, atď.) 

Teraz je tu naozaj ťažká otázka: Aký je rozdiel medzi „chválením Pána“ 
a vzdávaním vďaky Pánovi“? (Počkajte, aby deti mohli porozmýšľať a odpovedať.) 
Áno, keď chválime Pána, chválime Ho za to, aký je: je mocný, milujúci, všetko vie. 
Vzdávanie vďaky znamená ďakovať Mu za to, čo pre nás urobil a robí: zomrel za 
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naše hriechy na kríži, odpustil nám, stará sa o nás, dáva nám jedlo na každý deň, 
atď. 

Sú „chvála“ a „ďakovanie“ dôležité? Áno. Keď prinášame Bohu chválu 
a vďaku, On sa raduje, že počuje naše hlasy. Budeš sa snažiť robiť Bohu radosť 
týmto spôsobom každý deň? Každé ráno, skôr ako odídeš do školy, môžeš si na 
pár minút kľaknúť na kolená pri svojej posteli, prečítať niekoľko veršov z Biblie 
a pozorne o nich premýšľať. Potom sa môžeš modliť k Pánovi, prosiť Ho o Jeho 
pomoc a požehnanie v ten deň, ale nezabudni Ho aj  chváliť a ďakovať Mu! 
 
Obrázok III-7 

Teraz pre dnešok posledný pohľad do Božieho slova. Chcem, aby ste si 
vypočuli niečo veľmi krásne z knihy Zjavenia, poslednej knihy v Biblii. Jána, pisateľa 
tejto knihy, viedol Boh, aby opísal, aké je Nebo. Boh mu ukázal toto nádherné 
miesto a priamo uprostred Neba Ján videl trón, na ktorom sedel Boh Otec. Potom, 
trochu neskôr, uvidel Pána Ježiša na tróne. Ján Ho nazýva Baránkom. Viete, prečo 
Mu dáva takéto meno? Trochu vám to vysvetlím. Prv než prišiel Pán Ježiš na zem, 
musel človek priniesť zviera - veľmi často to bol baránok - zabiť ho a obetovať Bohu 
na oltári, ak chcel vstúpiť do Božej prítomnosti. 

Obetovaním človek v skutočnosti hovoril: „Zhrešil som a robil som zlé veci. 
Zaslúžim si smrť za to, že som neposlúchal Tvoje prikázania, ó, Pane, ale tento 
baránok zomiera namiesto mňa.“ Obetované zvieratá však boli len predobrazom 
Pána Ježiša, ktorý prišiel o mnoho rokov neskôr. Volal sa Boží Baránok a skutočne 
zomrel za naše hriechy na kríži. Ale po tom, čo zomrel, vstal z hrobu a vrátil sa späť 
do Neba. Teraz tam čaká na nás, ktorí Ho milujeme, že jedného dňa prídeme a 
budeme s Ním. 

V knihe Zjavenia Ján opisuje túto nádhernú scénu v Nebi. Boží trón je 
obklopený tisíckami a tisíckami ľudí, ktorí boli zachránení zo svojich hriechov. 
Všetci sa modlia k Bohu a Pánu Ježišovi, Božiemu Baránkovi. Čo hovoria 
a spievajú? Vypočujme si slová, ktoré nájdeme v Zjavení 5, 13. 
 
Obrázok III-8 

Nie je to nádherná pieseň chvály? Ak si požiadal Pána Ježiša, aby sa stal 
tvojím Spasiteľom a miluješ Ho, jedného dňa tiež budeš v Nebi spievať tieto 
nádherné slová. S chválou však nemusíš čakať, kým prídeš do Neba. V Nebi 
budeme môcť chváliť Pána dokonale - oveľa lepšie ako teraz. Boh však chce, aby si 
Ho chválil každý deň. Môžeš to robiť každé ráno, keď sa s Ním rozprávaš 
v modlitbe. Bude sa tešiť, keď sa rozhodneš v nedeľu chodiť na bohoslužby alebo 
do besiedky. V zbore sa stretávame s ostatnými ľuďmi, ktorí milujú Pána, modlia sa 
k Nemu, chvália Ho a počúvajú Jeho slovo. Piesne, ktoré kresťania spievajú, sú 
často hymnami chvály Bohu. Ak si skutočný kresťan, môžeš ich spievať Pánovi 

celým svojím srdcom, s vedomím, že ťa počuje a raduje sa z tvojej chvály. Ak 
nechodíš do zboru, rád(a) ťa zoberiem so sebou. (Učiteľ sa môže dohodnúť s 
deťmi, ktoré nechodia do nijakého zboru, že ich vezme v nedeľu so sebou.) 
 
Otázky na opakovanie lekcie III: 

1. Čo nám povedal Dávid o Božích myšlienkach (Žalm 40, 6)? 
2. Ako deti v chráme s láskou volali Pána Ježiša? 
3. Akými nádhernými menami Ho môžeme volať my? 
4. Vieš vysvetliť, čo znamená „chvála“? 
5. Ako môžeš vedieť, že by sa Pán Ježiš potešil, keby sa dieťa modlilo na 

modlitebnom zhromaždení v zbore? 
6. Prečo bol Pán Ježiš šťastný a zároveň smutný, keď sa jeden malomocný 

vrátil, aby sa Mu poďakoval? 
7. Navrhni päť viditeľných vecí, za ktoré môžeme Bohu ďakovať. 
8. Navrhni tri neviditeľné duchovné požehnania, za ktoré môžeme Bohu 

ďakovať. 
9. Opíš dve vhodné situácie z bežného dňa, kedy môžeme chváliť Boha 

a ďakovať Mu. 
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Lekcia IV 
 

Iní ľudia potrebujú moje modlitby! 
 
Prípravné čítanie pre učiteľa: 1. Mojžišova 18,16 - 33 
 
Príprava na zapojenie detí: 

Na konci lekcie navrhujeme, aby dal učiteľ každému dieťaťu papier a ceruzku. 
Dieťa má vymenovať päť skupín ľudí, za ktoré sa potrebuje modliť. Učiteľ musí mať 
pomôcky vopred pripravené a musí si premyslieť, či deti budú môcť pracovať na 
stoličkách alebo v laviciach. Inak by potrebovali ako podložku nejaký tvrdý papier. 

Táto lekcia je plánovaná pre spasené deti, ale môžu sa jej zúčastniť aj 
neobrátené deti. 

Je potrebné, aby učiteľ kreslil alebo písal na tabuľu, príp. na výkres, keď bude 
deťom vysvetľovať túto činnosť (pozri pokyny na konci lekcie). 

Malé deti môžu nakresliť napr. len „ruku“ (bez slov). 
 
Verš na zapamätanie:  
„Ale odstúp odo mňa, aby som hrešil proti Hospodinu tým, že by som sa prestal 
modliť za vás.“ 1. Samuelova 12, 23 
 
Ústredná pravda: Boh mi hovorí, že sa mám modliť za ostatných. 
(Cieľom je naučiť spasené deti, že môžu slúžiť Bohu tak, že sa prihovárajú za 
ostatných. Chceme, aby si tiež uvedomili, že keď zlyháme  v našej povinnosti modliť 
sa, je to hriech proti Bohu, ako to naznačuje ústredný verš.) 
 
Aplikácia pre spasené deti: Modli sa za rodinu, učiteľov, misionárov, vládcov, 
chorých ľudí a priateľov. 
 
I. Úvod: Medzikontinentálne rakety. 
II. Sled udalostí 

A. Abrahám, muž modlitby, stále stavia Bohu oltáre. 
B. Boh navštívi Abraháma a Sáru. (1. Mojžišova 18, 2) 
C. Abrahám pohostí svojich troch hostí. 
D. Boh sľúbil Abrahámovi syna. (1. Mojžišova 18,9 - 15) 
E. Boh odhaľuje možnosť zničenia Sodomy. (1. Mojžišova 18, 2) 

- aplikácia pre nespasené deti - (Boh potrestá hriech) 
F. Abrahám si uvedomuje, že môže pomôcť modlitbou. (AS) 
G. Ponuka osobnej pomoci nespaseným deťom. 
H. Abrahám sa modlí za Sodomu a Lóta. (ÚP) 

III. Vyvrcholenie: Boh zničí Sodomu, ale zachráni Lóta vďaka Abrahámovej 
       modlitbe. (AS) 
Záver: Činnosť pre deti - kresba „ruky“, ktorá predstavuje päť skupín ľudí, za 
ktorých sa môžeme modliť. 
 
Úvod 

Viete, čo je to medzikontinentálna raketa? Je to hrozná vojnová zbraň, ktorá 
môže byť vypustená z jednej časti sveta, vyletí na oblohu a potom padne na zem 
v nejakej inej časti sveta, vybuchne s obrovskou silou a spôsobí hroznú škodu. 
 
Obrázok IV-1 

Určitým spôsobom je modlitba podobná takejto rakete, ale namiesto škody 
pôsobí opak - prináša dobro. Môžeš sa modliť v jednej časti sveta, Boh v Nebi 
počuje tvoje modlitby a odpoveď na tvoje modlitby sa prejaví úžasnou mocou 
v nejakej inej časti sveta, možno tisíce kilometrov od miesta, kde žiješ. Boh môže 
požehnať ľudí na ktoromkoľvek mieste, pretože si sa ty modlil.  

Áno, jedným z najdôležitejších druhov modlitby je modlitba za potreby iných 
ľudí. V Starom zákone je zapísaný príbeh muža, ktorý miloval modlitbu. Som 
zvedavý(á), či uhádnete jeho meno. Dám vám niekoľko pomôcok: 

1. Žil asi 2000 rokov pred tým, ako prišiel Pán Ježiš na zem. 
2. Boh ho zavolal, aby opustil svoj dom v meste, kde žil, a vydal sa na dlhú 

cestu. 
3. Často nevedel, kam ho Boh vedie. 
4. Neustále cestoval. 
5. Väčšinu svojho života žil v stane. 

 
Obrázok IV-2 

Uhádol si, kto to bol? Tento muž sa volal Abrahám. Všade, kde Abrahám išiel, 
postavil Bohu oltár z kameňov. Na týchto oltároch obetoval Bohu baránka alebo iné 
zviera, rozprával sa s Bohom v modlitbe a chcel byť v Jeho blízkosti. Abrahám 
istotne zanechal za sebou množstvo oltárov, pretože bol na cestách mnoho, mnoho 
rokov. Si trochu ako Abrahám? Všade, kde ideš, modlíš sa k Bohu - doma, v škole, 
na bicykli (samozrejme, na bicykli nebudeš pri modlitbe zatvárať oči!), v zbore, na 
ihrisku? Je naozaj nádherné, že sa môžeme rozprávať s naším milujúcim nebeským 
Otcom na každom mieste a vieme, že je vždy pri nás a chce nás počúvať. Jedného 
dňa, keď Abrahám a jeho žena Sára boli veľmi starí, Boh sa rozhodol, že ich 
navštívi. Boh chcel, aby Ho Abrahám videl a zjavil sa mu ako človek. Boli s Ním 
ešte dve ďalšie osoby, pravdepodobne dvaja anjeli.  
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Obrázok IV-3 
 Abrahám sedel pri vchode do svojho stanu počas najhorúcejšej časti dňa, keď 
zrazu uvidel troch návštevníkov, ako sa približujú k nemu. Abrahám bol veľmi milý 
a hoci bol starý, rozbehol sa privítať ich. Priviedol ich do svojho stanu a zavolal 
sluhu, aby im umyl nohy. Sára pripravila pre týchto troch hostí chutné jedlo – jemné 
mäso, maslo, mlieko a chutné koláče. 
 Keď bolo jedlo hotové, dal Boh Abrahámovi nádherný sľub. Povedal mu, že 
Sára bude mať syna. Bola veľmi, veľmi stará a nikdy nemala deti, takže len ťažko 
mohla uveriť, čo jej Boh sľúbil. Boh však povedal Abrahámovi: „Je niečo priťažké 
pre Pána?“ Samozrejme, nie. Sára porodí syna, ako povedal Boh. 
 
Obrázok IV-4 

Boh chcel oznámiť Abrahámovi aj niečo smutné. Boh sa pozeral na zlo ľudí 
v meste, blízko miesta, kde býval Abrahám. Mesto sa volalo Sodoma a býval tam 
Abrahámov synovec Lót. Boh pozeral na Abraháma ako na svojho veľmi drahého 
priateľa. Rozhodol sa povedať mu, že ľudia v Sodome sú takí zlí, že musí zničiť ich, 
aj ich mesto. Boh musel byť veľmi smutný a Abrahám takisto. 

Niekedy si myslíme, že Boh je taký dobrotivý a dobrý, že nemôže potrestať 
hriech. Biblia nás však veľmi jasne učí, že Boh nie je len veľmi milujúci a dobrotivý. 
Hriech je pre Boha niečo veľmi odporné a hrozné. Boh musel potrestať hriech ľudí 
v Sodome, pretože sa neodvrátili od svojich zlých ciest. Myslíš si, že môžeš hrešiť 
proti Bohu, robiť zlé veci, byť zlý, klamať a podvádzať a Boh si to nevšimne? Boh si 
jednoducho nemôže nevšímať hriech. Nechce ťa však potrestať. Poslal na svet 
svojho jediného Syna Pána Ježiša, aby zobral trest, ktorý si si ty zaslúžil. Ak sa 
odvrátiš od svojich hriechov a poprosíš Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom, 
Boh ti hriech odpustí. Urobí to rád. Vôbec netúži potrestať ťa, pretože ťa veľmi 
miluje. Ak však naďalej budeš odmietať Jeho lásku a budeš pokračovať vo svojom 
hriechu, Boh ťa potrestá. 

Prečo sa nerozhodneš odvrátiť od hriechu dnes? Poď k Ježišovi a uver v Neho 
ako svojho osobného Spasiteľa. Sľubuje: „... kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ 
(Ján 6, 37) Sľubuje, že ťa príjme. Skôr ako odídeš dnes z tejto miestnosti, môžeš 
mať odpustené hriechy. 

Ako mohol Abrahám pomôcť Lótovi v Sodome, keď bol v takom strašnom 
nebezpečenstve? Bolo nádherné byť Božím priateľom a môcť sa s Bohom 
rozprávať a počúvať Ho. Abrahám bol taký šťastný, že sa nemusel báť Božieho 
trestu. Ale Lót? Abrahám dostal myšlienku ako Lótovi pomôcť. Mohol sa za svojho 
synovca, jeho ženu a rodinu modliť. 
 
 
 

Obrázok IV-5 
V tejto triede je niekoľko spasených chlapcov a dievčat. Patríte Bohu. Ste tak 

trochu ako Abrahám. Ste Božími priateľmi, môžete sa s Bohom rozprávať 
v modlitbe a tešiť sa z Jeho blízkosti. Nemusíte sa báť, že budete potrestaní za 
svoje hriechy, pretože Pán Ježiš sa postavil na vaše miesto a bol potrestaný 
namiesto vás. Ale čo vaši priatelia? Záleží vám na nich tak, ako záležalo 
Abrahámovi na Lótovi? Modlíte sa úprimne za nich, aby aj oni mohli poznať Pána 
Ježiša? Druhí ľudia potrebujú vaše modlitby: vaši neveriaci priatelia v škole, možno 
dokonca niektorí členovia vašej rodiny. Nájdite si čas na modlitbu k Bohu za ich 
spasenie. 

Chcem vám povedať, chlapci a dievčatá, ktorí ešte nie ste spasení, že ak by 
ste sa chceli so mnou rozprávať o tom, ako môžete prijať Pána Ježiša, veľmi rád(a) 
sa porozprávam s vami po hodine. Príďte ku môjmu stolu a rád(a) sa s vami 
porozprávam. 
 
Obrázok IV-6 

Abrahám sa začal za Sodomu modliť k Bohu. Povedal: „Ak je v tom meste 50 
spravodlivých ľudí (50 ľudí, ktorí Ťa chcú poslúchať a páčiť sa Ti), ušetril by si to 
mesto kvôli nim?“ Boh povedal: „Áno, ušetrím to mesto, ak tam bude 50 
spravodlivých ľudí.“ Potom sa Abrahám veľmi skromne opýtal: „Čo sa stane, ak tam 
bude 45 ľudí, ktorí ťa chcú poslúchať?“ Boh odpovedal: „Nezničím to mesto, ak ich 
tam bude 45.“ Abrahám potom povedal: „Ale čo ak ich tam bude len 40?“ Boh ho 
uistil, že ušetrí mesto kvôli štyridsiatim. Abrahám sa modlil ďalej: „Pane, nehnevaj 
sa, ale čo ak ich tam bude 30?“ Bol neodbytný. Tak veľmi mu záležalo na Lótovi 
a jeho rodine. „Nie,“ odpovedal Boh, „nezničím mesto, aj keď v ňom bude len 30 
spravodlivých ľudí.“ 

Abrahám však ešte stále neskončil, pýtal sa ešte dvakrát! Vieš, Boh chce, aby 
sme sa stále ďalej a ďalej modlili za svojich nespasených priateľov, ktorí sú v takom 
nebezpečenstve. Buďme ako Abrahám, ktorý sa stále vracal k Pánovi. Stále 
pokračoval v modlitbe za ľudí v Sodome. 

Napokon sa spýtal: „Ak tam bude len 10 ľudí, ktorí chcú robiť dobré?“ Božia 
láska bola tak veľká, že Boh ubezpečil Abraháma, že ušetrí Sodomu, ak tam nájde 
len 10 ľudí, ktorí Ho poslúchajú. 

Abrahám si bol istý, že v Sodome musí byť viac ako 10 ľudí, ktorí milujú Boha, 
preto sa prestal modliť. Bol veľmi rád, že dostal od Boha tento sľub. Tak sa skončil 
jeho rozhovor s Pánom. 
 
Obrázok IV-7 

Predstav si však, že Boh nenašiel v Sodome 10 spravodlivých ľudí, preto 
musel zničiť toto zlé mesto. Spustil na mesto oheň, úplne ho spálil a ľudia zahynuli. 
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Bolo to ako veľké zemetrasenie a súčasne akoby vytryskla sopka. Čo však Lót? 
Bola Abrahámova modlitba zbytočná? Nie, nebola. Boh si spomenul na 
Abrahámovu modlitbu. Prečítajme si, čo je napísané v 1. Mojžišova 19, 29. (Učiteľ 
alebo niekto iný, kto vie dobre čítať, prečíta tento verš.) „Keď Boh ničil mestá okolia, 
rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, 
v ktorých býval.“ 
 
Obrázok IV-8 

Abrahám bol cez svoje modlitby nádherným požehnaním pre Lóta, hoci bol od 
Lóta na kilometre vzdialený. Boh chce, aby si sa aj ty modlil za ostatných ľudí, aby 
ich mohol Boh  požehnať vďaka tvojím modlitbám. 

Môžeš sa modliť za nespasených ľudí, ale aj za kresťanov, aby im Boh 
pomáhal a požehnal ich v ich životoch a práci. 

Teraz budeme spolu robiť niečo veľmi jednoduché, ale zároveň veľmi dôležité. 
Môj pomocník vám rozdá papiere a ceruzky. (Rozdajte papiere a ceruzky.) Teraz si 
položte na papier ľavú ruku s rozostúpenými prstami a obkreslite si ju tak, ako to 
vidíte na tabuli. (Učiteľ kreslí na tabuľu.) 

Do každého prsta si niečo napíšeme. Mladšie deti, ktoré nevedia písať, 
nemusia, ale snáď si dobre zapamätajú, čo budem hovoriť. 

Keď držíš ruku takto (prstami hore), palec je najbližšie k telu, však? Palec nám 
pripomína, že sa máme modliť za ľudí, ktorí sú nám najbližší - naša rodina: mama, 
otec, bratia, sestry a ostatní členovia rodiny. Prosíš Boha, aby požehnával tvoju 
rodinu? To je prvá skupina ľudí, za ktorých sa môžeme modliť. Do palca môžeme 
napísať slovo „rodina“. (Učiteľ napíše každé slovo vo vhodnej chvíli na tabuľu.)  

Teraz nasleduje prst, ktorý voláme ukazovák. Kto tento prst často používa 
a takto ním ukazuje a pohybuje? (Učiteľ vystrie ukazovák a pohybuje ním.) Áno, 
učitelia, kazatelia, pastori a misionári, ktorí učia a kážu Božie slovo. Videli ste, že aj 
ja som niekedy takto používal(a) ukazovák na klube, však? Takže tento prst nám 
pripomína, aby sme sa modlili za učiteľov, kazateľov a misionárov. Modlíš sa 
niekedy za mňa, svojho učiteľa? Mohol by si mi pomôcť tým, že sa budeš za mňa 
modliť? Bol(a) by som naozaj rád(a). A čo misionári? Viem, že v našej triede sa za 
nich modlíme, ale spomeniete si, že sa máte za nich modliť, aj keď ste sami? 
Môžete vypustiť medzikontinentálnu raketu požehnania tisíce kilometrov ďaleko! 
Napíšte „učitelia, kazatelia a misionári“ do tohto prsta. Napíšte tam aj meno nášho 
misionára. 

A teraz tento najvyšší, prostredný prst. Čo myslíte, koho nám pripomína? 
Veľkých, dôležitých ľudí v našej krajine. Mám na mysli ľudí, ktorí vládnu v našej 
krajine: predseda vlády, prezident, vláda, starosta mesta. Boh nám v Biblii hovorí, 
že sa máme modliť za týchto ľudí, aby robili múdre rozhodnutia a vládli v krajine 

spravodlivo. Napíšte si do tohto prsta „prezident a vláda“, Možno ťa nikdy 
nenapadlo modliť sa za týchto dôležitých ľudí. Boh však chce, aby si to robil! 

Ďalej prichádzame k prstu, na ktorom sa niekedy nosí obrúčka. Je to najslabší 
prst. Ak hráte na klavíri, viete, že sa s ním najťažšie hrá. Hociktorý iný prst ľahko 
zdvihnete sám osebe, ale skúste zdvihnúť sám tento prst, dá to zabrať. Skúste to! 
Tak, koho nám pripomína tento prst v modlitbe? 

Áno, tých, ktorí sú slabí - starých, chorých, vdovy, siroty a chudobných. Všetci 
títo ľudia potrebujú tvoju modlitbu. Nezabudni na nich. Napíšte si slová „slabí 
a chorí“ do tohto prsta. Poznáš niekoho, kto je práve teraz chorý, za koho by si sa 
mohol modliť? 

Napokon prichádzame k malíčku. Koho nám tento prst pripomína v modlitbe? 
Hovorí nám, aby sme sa modlili za deti, ktoré sú menšie ako dospelí. Keď 
premýšľame o malíčku, pripomenie nám, aby sme sa modlili za všetkých chlapcov 
a dievčatá, ktorí sú našimi priateľmi. Niektorí sú kresťania a potrebujú naše 
modlitby. Ale mnohí nepoznajú Pána. Modlíš sa za svojich priateľov, ktorí nie sú 
spasení? Buď dobrým priateľom tým, ktorí sú stratení, ako bol Abrahám Lótovi! 
Napíšte do malíčka „moji priatelia“. Môžeš si tam napísať aj meno jedného priateľa, 
ktorý je kresťan a jedného, ktorý ešte nie je spasený. Verne sa za nich modli! 

Pamätáte si päť skupín ľudí, za ktorých sa máme modliť? Títo ľudia potrebujú 
vaše modlitby! 

Prosím vás, aby ste sa modlili aj za mňa. Potrebujem vaše modlitby a chcem, 
aby ste vedeli, že aj ja sa často modlím za vás. Za vás, chlapci a dievčatá, ktorí 
ešte nie ste spasení, aby ste čo najskôr mohli prijať Pána Ježiša ako svojho 
Spasiteľa a za vás, mladých kresťanov, aby ste stále viac a viac rástli vo svojom 
duchovnom živote. Máme úžasnú výsadu, že sa môžeme modliť za druhých. 
Robme to verne! 
 
Otázky na opakovanie lekcie IV: 

1. Prečo môžeme modlitbu pripodobniť k medzikontinentálnej rakete? V čom 
sú tieto dve veci úplne odlišné? 

2. Čo zanechal Abrahám za sebou všade, kadiaľ išiel? 
3. Prečo staval oltáre? 
4. Kde bol Abrahám, keď ho Boh išiel navštíviť? 
5. Čo sľúbil Boh Abrahámovi a Sáre? 
6. Akú smutnú správu oznámil Boh Abrahámovi? 
7. Prečo sa Boh rozhodol zničiť Sodomu? 
8. Čo sa učíme o Bohu, keď premýšľame o zničení Sodomy? 
9. Ako sa snažil Abrahám pomôcť svojim príbuzným v Sodome? 

10. Aký najmenší počet spravodlivých ľudí si Abrahám vedel predstaviť 
v Sodome? 
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11. Odpovedal Boh na Abrahámovu modlitbu? Ako? 
12. Za ktorých päť skupín ľudí sa máme modliť podľa toho, čo sme sa učili? 

 
Otázky na premýšľanie: 
Netreba na ne odpovedať nahlas. 

1. Modlíš sa za mňa, svojho učiteľa? Začneš dnes? 
2. Modlíš sa za svojich nespasených priateľov? Berieš to tak vážne ako 

Abrahám? 
3. Premýšľal si niekedy o tom, že si urobíš malý zoznam ľudí, za ktorých sa 

budeš modliť? Je to dobrý nápad! Prečo nezačať teraz? 
4. Premýšľal si niekedy, že je hriech nemodliť sa za druhých? (1. Samuelova 

12, 23) 

Lekcia V 
 

Naučme sa lepšie modliť 
 
Prípravné čítanie pre učiteľa: Daniel 9, 1 - 4 a 16 - 19; Jeremiáš 29, 10 - 14; 

Marek 9, 14 - 27 
 
Príprava na zapojenie detí: 
a. Určite zahrňte do vyučovania niekoľko otázok. V texte je ich vyše tridsať. Nie 

všetky si vyžadujú odpovede, ale stimulujú deti v premýšľaní a učení. Niektoré 
dôležité otázky sú vytlačené kurzívou. Odpovede na tieto otázky (alebo 
podobné, ktoré si vymyslíte) budú pre vás dobrým signálom, či deti počúvajú 
vaše vyučovanie, rozumejú mu a či ho aplikujú vo svojich  životoch. 

b. Na konci lekcie sme uviedli zoznam otázok, ktoré slúžia na opakovanie 
prebraného učiva. Rozdeľte deti do dvoch skupín a kvíz oživte nejakou 
vizuálnou pomôckou. Počas kvízu sa deti môžu ešte veľa naučiť. 

 
Ústredná pravda: Nauč sa lepšie modliť. 
(Toto vyučovanie je určené takmer výlučne pre kresťanské deti. Dôraz na 
evanjelizáciu sa môže položiť pri výbere piesní alebo v iných častiach programu.) 
 
Aplikácia pre spasené deti: Nasleduj pravidlá o modlitbe, ktoré nám Boh dáva 
v Biblii. 
 
I. Úvod: Bábätko, ktoré sa učí hovoriť. 
II. Sled udalostí 

A. Pravidlo 1 pre modlitbu: V našich životoch nesmie byť žiadny 
nevyznaný hriech. (AS) 

B. Krátka chvíľa na modlitbu vyznania hriechov. 
C. Pravidlo 2 pre modlitbu: Musíme sa modliť v súlade s Božou vôľou. 

(ÚP) 
D. Príklad modlitby, ktorá nie je v súlade s Božou vôľou. (ÚP) 
E. Biblický príklad: Danielova modlitba. 
F. Ako môžeme vedieť, čo je Božia vôľa? 
G. Cez čítanie Biblie. 
H. Skrze Svätého Ducha, ktorý nás vedie v našich modlitbách. 
I. Pravidlo 3 pre modlitbu: Musíme sa modliť vo viere. (ÚP) 
J. Príklad modlitby nie vo viere. 
K. Biblický príklad - otec sa modlí za syna posadnutého nečistým duchom. 
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III. Záver: Poprosme Boha, aby nám pomohol naučiť sa tieto tri pravidlá, aby naša 
modlitba bola efektívnejšia. 
 
Úvod, obrázok V-1 

Má niekto z vás malého brata alebo malú sestru, ktorí sa práve učia hovoriť? 
Nie je zábavné počúvať ich prvé slová? Pravdepodobne prvé slovo, aké bábätko 
vysloví, je „mama“ alebo „tata“. Taktiež vydáva malé zvuky, aby vyjadrilo, čo chce. 
Keď povie napríklad „papa“, znamená to „som veľmi hladný, môžem sa najesť?“ 
Nevie ešte vysloviť toľko slov, povie len „papa“ a mama pravdepodobne bude 
vedieť, čo chce. Nebolo by hrozné, keby sa bábätko nikdy nenaučilo poriadne 
rozprávať a celý život by hovorilo „papa“, keď by chcelo jesť, alebo by začalo 
jednoducho len plakať ako malé dieťa, keď chce povedať „som poriadne unavený 
a potrebujem sa dobre vyspať“? 

Niektorí kresťania sú ako ľudia, ktorí sa nikdy nenaučili dobre rozprávať. Mám 
na mysli modlitbu. Nikdy sa neučili modliť, zlepšovať svoje modlitby zároveň s tým, 
ako sa postupne stávajú „staršími“ kresťanmi. Myslím, že Boh rozumie ich 
modlitbám, ale oveľa viac by Ho tešilo, keby sa naučili lepšie modliť. 

Som si istý(á), že ty sa chceš naučiť dobre modliť. Nechceš byť stále len 
začiatočník v modlitbe, ako človek, ktorý sa práve narodil do Božej rodiny. Nemám 
na mysli, že sa máš naučiť veľké slová a veľmi pekné výrazy. Nie, sú oveľa 
dôležitejšie veci. Boh nám dal v Biblii niekoľko pravidiel, aby sme sa mohli modliť 
naozaj účinne a tak, aby sa to Bohu páčilo. 
 
Obrázok V-2 

Prvé pravidlo pre modlitbu, na ktoré sa pozrieme, je: Keď pristupujeme 
k modlitbe, v našich životoch nesmie byť žiadny nevyznaný hriech. Trochu 
vám to vysvetlím. Niekedy, keď sa začneš modliť, spomenieš si zrazu na nejakú zlú 
vec, ktorú si urobil - niečo, za čo si ešte neprosil Boha o odpustenie. Toto naplní 
tvoju myseľ, takže si ťažko spomenieš, čo chceš vyjadriť Bohu v modlitbe. Biblia 
veľmi jasne hovorí, že Boh nebude počúvať, ak je v tvojom živote nevyznaný hriech. 
Počúvaj tieto veľmi vážne slová z Biblie: (Učiteľ prečíta niektoré, alebo všetky štyri 
verše, ale vynechá referencie). 

„Vaše hriechy zakryli Božiu tvár pred vami, takže nepočuje.“ (Izaiáš 59, 2) 
„Potom budú kričať k Hospodinu, ale neodpovie im.“ (Micheáš 3, 4) 
„... lebo Boh nedá odpoveď.“ (Micheáš 3, 7) 
„... riekol Hospodin mocností: Teraz oni budú volať a ja nebudem počuť.“ 

(Zachariáš 7, 13) 
Nie sú to vážne slová? Aké hrozné je modliť sa tak, že Boh odmieta 

odpovedať! 

Keď si uvedomíme, že v našich životoch sú zlé veci, ktoré sme nevyznali 
Pánovi, musíme to hneď vyznať. Inak bude tento hriech ako veľká prekážka medzi 
nami a Bohom, takže nebude môcť vypočuť naše modlitby. 

Keď povieme Bohu o svojom hriechu a úprimne poprosíme o odpustenie, 
sľúbil, že nám odpustí a očistí nás od našich hriechov (1. Jánov 1, 9). Potom sa 
môžeme rozprávať s Bohom o ďalších veciach - môžeme sa modliť za seba a za 
druhých. 

Pamätáte si teraz pravidlo 1? Áno, v našich životoch nesmie byť žiadny 
nevyznaný hriech. Rozumiete, čo to znamená? (Nechajte deti vysvetliť.) 

Skôr ako budeme ďalej pokračovať v lekcii, na chvíľu sa zastavíme a budeme 
ticho. Ak si úprimný kresťan, ale vieš, že v tvojom srdci je nejaký hriech, práve teraz 
v tomto tichu to môžeš povedať Pánovi a poprosiť Ho o odpustenie. Možno je to 
klamstvo, ktoré si povedal svojim rodičom, alebo si si zobral niečo, čo nebolo tvoje. 
Popros Boha o odpustenie hneď teraz. Neskôr môžeš ísť aj za človekom, ktorému 
si ublížil, a môžeš ho poprosiť o odpustenie. (Učiteľ nechá krátku chvíľu na 
modlitbu.) 

Teraz budeme pokračovať. Viem, že dnes sa chcete naučiť viac o modlitbe. 
Boh nám vo svojom slove hovorí nielen to, že v našich životoch nesmie byť žiadny 
nevyznaný hriech, ale aj to, že sa máme modliť v súlade s Božou vôľou. 
 
Obrázok V-3 

Čo to znamená? Znamená to, že Boh chce, aby sme sa modlili za niečo, čo aj 
On chce. Vidíš, bolo by nemožné snažiť sa modliť za niečo, s čím by Boh 
nesúhlasil. Boh by nemohol urobiť to, o čo prosíš, keby nesúhlasil s tvojou 
modlitbou. Uvediem príklad: Predstavme si 4-ročného chlapca, ktorý by prišiel za 
svojou mamou a povedal by: „Mama, daj mi 200 korún, aby som si mohol kúpiť 
veľký balík sladkostí.“ Pýtal by si niečo, s čím jeho mama nesúhlasí. Zo všetkých 
tých sladkostí by mu bolo zle a bolo by to veľmi zlé aj pre jeho zuby. Jeho mama by 
preto musela povedať: „Nie, je mi ľúto, nemôžem to urobiť.“ 

Niekedy sú kresťanskí chlapci a dievčatá tak trochu ako tento malý chlapec - 
ich modlitby sú v skutočnosti dosť sebecké a nie sú v súlade s Božou vôľou. 
Napríklad, chlapec sa môže modliť za veľký blýskajúci sa nový bicykel. Boh vidí do 
jeho srdca a vie, že chce bicykel len preto, aby sa mohol pýšiť pred ostatnými deťmi 
a vychvaľovať sa, že má najlepší bicykel na ulici. Ak je toto dôvod, prečo sa modlí, 
je dosť pravdepodobné, že Boh povie: „Nie, nemôžem ti dať ten bicykel. Tým by 
som ti len uškodil.“ 

Ak sa však chlapec modlí, aby mu Boh pomohol získať peniaze, o ktoré sa 
plánuje podeliť s druhými a dať niečo z nich na podporu misionárov, je 
pravdepodobnejšie, že sa modlí v súlade s Božou vôľou. Súhlasíš? 
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Obrázok V-4 
V Biblii máme nádherný príbeh o mužovi, ktorý sa modlil v súlade s Božou 

vôľou a Boh na jeho modlitby odpovedal. Volal sa Daniel, bol to ten muž, ktorého 
hodili do jamy medzi levov! 

Žil v babylonskej krajine ďaleko od svojho domova. Židia boli odvlečení do 
otroctva do Babylona, pretože hrešili. Pamätáte si, čo som vám hovoril(a) v minulej 
lekcii, ako Asýrčania napadli Jeruzalem, ale kráľ Chizkija sa modlil a Boh porazil 
nepriateľskú armádu? O mnoho rokov neskôr Židia ešte stále neposlúchali Boha 
a páchali zlo, až napokon Boh dovolil asýrskej armáde dobyť Jeruzalem a zničiť 
mesto. Mnoho ľudí bolo zabitých a ostatní boli odvlečení do otroctva. 

Daniel bol tiež odvlečený do Babylona a žil tam mnoho rokov, ďaleko od 
svojho domova. Keď bol už dosť starý, jedného dňa pri čítaní Biblie sa v knihe 
Jeremiáša (Jeremiáš 29, 10 - 14) dočítal, že po 70 rokoch v Babylone, keď sa Židia 
odvrátia od svojich hriechov, obrátia sa späť k Bohu a budú Ho poslúchať, Boh ich 
vezme z tejto cudzej krajiny a vráti ich do ich vlastnej. 

Čo myslíte, čo urobil Daniel, keď čítal tieto verše? (Nechajte deti odpovedať.) 
Áno, začal sa modliť. Vyznával svoje hriechy a hriechy svojho ľudu a prosil Boha, 
aby im dovolil vrátiť sa späť do Jeruzalema, aby toto mesto nebolo už prázdne 
a opustené (Daniel 9, 16 - 19). 

Modlil sa Daniel v súlade s Božou vôľou? Áno. Ako to môžeme vedieť? 
(Nechajte deti odpovedať.) Áno, Boh už predtým povedal vo svojom slove, že je 
Jeho vôľa, aby sa Jeho ľud po 70 rokoch vrátil do Jeruzalema. O nejaký čas neskôr 
boli tieto modlitby vypočuté. Tisícky Židov sa vrátili do svojej krajiny, znovu 
vybudovali spustošený chrám a celé mesto Jeruzalem, ktoré bolo v ruinách. 
 
Obrázok V-5 

Ty a ja sa tiež chceme naučiť modliť podľa Božej vôle. Položím vám dosť 
ťažkú otázku. Ako môžeme vedieť, či sa modlíme v súlade s Božou vôľou? 
(Nechajte deti premýšľať a odpovedať.) Dal(a) som vám už veľa pomôcok na túto 
odpoveď. Jedna možnosť ako poznať Božiu vôľu je, že budeme čítať Božie slovo, 
ako to robil Daniel. 

V Biblii nám Boh hovorí, aké sú Jeho plány a čo sa Mu páči. Čím viac čítaš 
Božie slovo, tým viac budeš rozumieť, čo je Jeho vôľa. Preto je dôležité, aby si si 
každý deň prečítal niekoľko veršov z Božieho slova, premýšľal o nich a modlil sa. 
Takto sa naučíš modliť sa viac a viac podľa Božej vôle. 

Som zvedavý(á), či teraz budeme vedieť vymenovať niekoľko vecí, ktoré sú 
určite v súlade s Božou vôľou. Ide o veci, o ktorých nám Boh v Biblii jasne hovorí, 
že sú súčasťou Jeho plánu. Navrhnem štyri modlitby a chcem, aby ste premýšľali 
so mnou, ktoré z nich sú v súlade s Božou vôľou a ktoré nie. Ak si myslíš, že sú - 
skús si spomenúť na nejaký verš z Biblie, ktorý to dokazuje. Rozumiete? Možno 

budú všetky štyri modlitby v súlade s Božou vôľou, možno len jedna alebo dve 
alebo žiadna. Uvidíme. Tu je prvá modlitba. 
 
Obrázok V-6 

A. „Drahý Pane, prosím, vyšli viac misionárov, aby kázali evanjelium.“ 
Je toto v súlade s Božou vôľou? Áno, táto modlitba je v súlade s Božou 
vôľou. A ktorý verš to dokazuje? 
Marek 16, 15: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému 
stvoreniu.“ 

B. „Ó, Bože, zachráň, prosím, chlapcov a dievčatá z nášho klubu.“ 
Je táto modlitba v súlade s Božou vôľou? Áno, aj táto modlitba je v súlade 
s Božou vôľou, však? A ktorý verš nám to dokazuje? 
Matúš 18, 14: „Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj 
len jeden z týchto maličkých.“ 

C. „Drahý Bože, pomôž každému jednému z nás, ktorí sme spasení, aby 
sme sa stali silnými kresťanmi.“ 
Je táto modlitba v súlade s Božou vôľou? Odpoveď je opäť áno. 
V 2. Petrov 3, 18 nám Boh prikazuje, aby sme rástli v milosti a poznaní 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 

D. „Nebeský Otec, pomôž nám ovládať naše jazyky a hovoriť len to, čo 
je pravdivé a dobré.“ 
Je táto modlitba v súlade s Božou vôľou? 
Áno, všetky štyri modlitby sú v súlade s Božou vôľou, pretože Boh nám 
v Biblii znovu a znovu hovorí, aby sme dávali pozor na svoje pery a jazyky 
(Efezským 4, 29). 

Taktiež môžeme poznať Božiu vôľu skrze Svätého Ducha, ktorý žije 
v kresťanoch. Prečítam vám jeden verš. Usilovne o ňom premýšľajme a uvidíme, či 
mu budeme rozumieť. (Učiteľ prečíta druhú časť Rímskym 8, 26) „Lebo my 
nevieme, za čo sa máme modliť...“ Je to často presne tak. Nevieme, za čo sa máme 
modliť. Ale v tom istom verši zistíme, ako môžeme spoznať Božiu vôľu. Prvá časť 
tohto verša hovorí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej mdlobe.“ To znamená, 
že Boží Svätý Duch, ktorý žije v nás, nám pomáha v našej slabosti a pomáha nám 
modliť sa v súlade s Božou vôľou. 

Nie je to úžasné? Keď sa modlíš, môžeš z celého srdca ďakovať Bohu, že 
Svätý Duch žije v tebe. Popros Boha, aby ťa pri modlitbe viedol Svätý Duch. On ti 
chce pomôcť modliť sa podľa Božej vôle. 
 
Obrázok V-7 

Teraz vám ukážem pravidlo 3 - musíme sa modliť vo viere. Aké boli prvé 
dve pravidlá? (Učiteľ nechá odpovedať deti.) Áno, správne. Keď sa modlíme, 
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v našich životoch nesmie byť žiadny nevyznaný hriech, a keď prosíme Boha za 
veci, s ktorými úplne súhlasí, musíme sa modliť vo viere. 

Čo si myslíš, čo znamená „modlitba vo viere“? (Učiteľ nechá deti odpovedať.) 
Áno, znamená to veriť, že Boh môže urobiť to, za čo Ho prosíme. Viete si vymyslieť 
taký príklad, keď by sa niekto modlil za niečo a neveril by, že Boh to dokáže urobiť? 
(Učiteľ nechá odpovedať deti.) Správne. Aj ja vám jeden poviem. Predstavte si, že 
v klube by si sa modlil, aby Boh na budúci týždeň priviedol aj iné deti. Ale keď ideš 
von a uvidíš svojho kamaráta Tomáša, pomyslíš si: „Ale nie, nemusím ho volať. Aj 
tak nikdy nepríde.“ Naozaj si sa modlil vo viere a veril si, že Boh môže priviesť nové 
deti? 
 
Obrázok V-8 

Keď žil Pán Ježiš na zemi, prišiel za Ním jedného dňa istý otec v strašnom 
zúfalstve. Priniesol k Pánu Ježišovi svojho jediného syna. Jeho syn mal nečistého 
ducha, ktorý ho nútil kričať, peniť z úst a snažil sa ho zničiť tak, že ho hádzal do 
ohňa alebo hlbokej vody. Istotne si viete predstaviť, ako sa cítil tento otec, najmä 
preto, že jeho syn takto trpel už mnoho rokov. Veľmi vážne sa spýtal Pána Ježiša: 
„Ak to môžeš urobiť, zmiluj sa nad nami a pomôž nám.“ Nevyzeralo to, že mal veľkú 
nádej, však? Viete, čo odpovedal Pán Ježiš? Aj On začal vetu slovami „ak môžeš“. 
Povedal: „Ak môžeš tomu uveriť, všetko je možné tomu, kto verí.“ Potom otec 
vykríkol: „Pane, verím, pomôž mojej nevere.“ To bola dobrá odpoveď, však? 
Uvedomoval si, že jeho viera nie je dosť silná, ale aj tak veril, že Pán Ježiš môže 
vyliečiť jeho syna. A Pán Ježiš jeho syna úžasne vyliečil a vyhnal nečistého ducha. 

Niekedy sa ty a ja podobáme tomuto mužovi. Keď  sa modlíme, mohli by sme 
povedať: „Pane, verím,  že Ty to môžeš urobiť, ale pomôž mojej nevere. Chcem sa 
modliť s vierou, že Ty chceš odpovedať na moju modlitbu.“ Všimli ste si, čo Pán 
Ježiš sľúbil v tomto rozhovore? Povedal, že všetky veci sú možné tomu, kto verí. 
Nie je to pre nás všetkých úžasné zasľúbenie? Boh môže urobiť všetky ťažké veci, 
ktoré sú pre nás úplne nemožné. Pamätáte si naše pravidlo 3 pre modlitbu? Áno, 
Boh chce, aby sme sa modlili vo viere. A tie ďalšie dve? 

Keď sa modlíš, v tvojom živote nesmie byť nevyznaný hriech. 
Modli sa v súlade s Božou vôľou. 
Verím, že každý chlapec a dievča, ktorí poznajú Pána Ježiša a milujú Ho, sa 

naozaj chcú naučiť lepšie modliť. Ak máte nejaké problémy s modlením alebo sa 
chcete niečo opýtať, nebojte sa prísť za mnou po hodine. Pomôžem vám vo 
všetkom, čo budem vedieť. Skloňme teraz na chvíľu svoje hlavy a poprosme Pána, 
aby nám pomáhal učiť sa modliť takým spôsobom, ako sa Jemu páči a tak, aby rád 
odpovedal na naše modlitby. (Učiteľ vedie modlitbu.) 

 
 

Otázky na opakovanie lekcie V: 
1. Ktoré pravidlo 1 pre modlitbu sme sa učili? (Keď sa modlíme, v našich 

životoch nesmie byť žiadny nevyznaný hriech.) 
2. Čo by si mal robiť, keď sa začneš modliť a spomenieš si na niečo zlé, čo 

si urobil? (Najskôr poprosiť Pána, aby ti odpustil. Potom by si mohol 
poprosiť o odpustenie aj človeka, ktorému si ublížil.) 

3. Čo nám Boh sľubuje, keď Mu vyznáme svoje hriechy? (Sľubuje, že nám 
odpustí a očistí nás od všetkých našich hriechov. 1. Jánov 1, 9) 

4. Ktoré pravidlo 2 pre modlitbu sme sa učili? (Musíme sa modliť v súlade 
s Božou vôľou.) 

5. Čo to znamená? (Znamená to, že sa modlíme za niečo, s čím Boh úplne 
súhlasí.) 

6. Uveďte príklad, keď dieťa prosí svoju mamu alebo otca o niečo, čo nie je 
v súlade s vôľou mamy alebo otca. (V lekcii - dieťa, ktoré si pýta 200 
korún, aby si mohlo kúpiť cukríky.) 

7. Uveďte príklad modlitby, ktorá nie je v súlade s Božou vôľou. (V lekcii: 
„Daj mi pekný nový bicykel, aby som mohol ukázať ostatným, že môj 
bicykel je najlepší na ulici.“) 

8. Sú dva spôsoby, ako môžeme spoznať, čo je Božia vôľa. Povedzte jeden 
spôsob! (Čítanie Božieho slova.) 

9. Aký je druhý spôsob? (Svätý Duch, ktorý žije v srdci kresťana, ho bude 
viesť v modlitbách.) 

10. Povedzte mi príklad niekoho z Biblie, kto sa modlil podľa Božej vôle. 
(Daniel sa modlil, aby sa Židia mohli vrátiť do Jeruzalema.) 

11. Akú modlitbu podľa Božej vôle sa môžeme modliť dnes? (Napr.: „Pomôž 
mi poslúchať  rodičov.“ Efezským 6, 1) 

12. Aké bolo pravidlo 3? (Musíme sa modliť vo viere.) 
13. Čo to znamená? (Musíme veriť, že Boh môže a chce urobiť to, o čo 

prosíme.) 
14. Keď prišiel za Pánom Ježišom otec so synom, ktorý bol mučený nečistým 

duchom, otec začal svoju modlitbu slovom „ak“. Viete dokončiť túto vetu? 
(„Ak to môžeš urobiť, zmiluj sa nad nami a pomôž nám.“ slová nemusia 
byť presné.) 

15. Pán Ježiš odpovedal vetou, ktorá začínala slovíčkom „ak“. Viete ju 
dokončiť? („Ak tomu veríš, všetko je možné tomu, kto verí.“) 

16. Otec povedal nádhernú vetu, ktorá prezrádzala, že zápasí so svojimi 
pochybnosťami, ale pritom verí, že Pán môže odpovedať na jeho 
modlitbu. Čo povedal? („Pane, verím, pomôž mojej nevere.“) 
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Nauč nás modliť sa 
 
 

Séria piatich lekcií o modlitbe 
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