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Úvod 
Biblické lekcie, ktoré tvoria túto sériu, boli starostlivo vyberané. Každá z nich je vo svojom 

zameraní silne evanjelizačná. Lekcie sú určené špeciálne pre 3/5-dňové kluby na voľnom 
priestranstve, na vyučovanie počas prvých týždňov v Kluboch Dobrej zvesti (KDZ) Detskej misie, 
alebo na iných stretnutiach, kde sú deti, ktoré nepoznajú evanjelium a ešte nie sú veriace. 

 
Séria obsahuje tieto lekcie: 

 Zacheus, stratený človek, ktorý bol spasený a zmenený Ježišom. 
 Mefibóšet, chudák, mrzák, ktorý bol prijatý do kráľovskej rodiny. 
 Nóach, ktorý bol zachránený pred záhubou. 
 Etiópsky pokladník, ktorý bol nájdený Filipom a Bohom. 
 Saul, ktorý bol obrátený Bohom. 
 

Posolstvo spasenia je počas lekcie jasne vysvetľované. Každá lekcia tiež obsahuje vyučovanie a 
aplikácie pravdy pre spasené deti. Na 3/5-dňových kluboch, alebo keď sa KDZ len rozbieha a nie sú 
tam ešte spasené deti, učiteľ nemusí túto aplikáciu pre veriace deti použiť. 

 
3/5-dňové kluby (3/5-DK) sú sériou evanjelizačných stretnutí s deťmi, ktoré môžete pripraviť pre 

deti vo vašom okolí: 
– na voľnom priestranstve (na sídliskách, ihriskách, v parkoch, v záhradách a pod.), 
– v priebehu troch alebo piatich po sebe nasledujúcich dní, 
– vždy v tom istom čase, 
– v trvaní asi 60 až 90 minút. 
 

Klub Dobrej zvesti® je oficiálny názov, ktorým nazýva Detská misia pravidelné stretnutia detí zo 
susedstva. Hlavným ťažiskom týchto stretnutí je systematické vyučovanie Božieho slova. Stretnutia sa 
konajú pravidelne každý týždeň v tom istom čase počas školského roka a trvajú 60 až 90 minút. 
Miestom konania môžu byť domácnosti, školy, kultúrne domy, strediská voľného času, cirkevné 
priestory a iné. 

Cieľom KDZ je osloviť evanjeliom najmä tie deti, ktoré nenavštevujú žiadne cirkevné 
spoločenstvo. Pre miestny zbor môže byť KDZ dôležitou súčasťou misijného pôsobenia v jeho okolí. 
Mnohé z detí, ktoré KDZ navštevujú, sa môžu neskôr pripojiť k miestnemu zboru. 

V prípade ďalšieho záujmu o prácu prostredníctvom 3/5-DK alebo KDZ vo vašom okolí 
kontaktujte národný úrad Detskej misie alebo jej najbližšieho miestneho pracovníka. Radi vám 
poradíme a pomôžeme! 
 

Definície termínov a symbolov 
 
Písmo 
Pod pojmom „Písmo“ sú odseky, podľa ktorých bola napísaná daná lekcia, hoci s danou lekciou môžu 
súvisieť aj iné časti Biblie. Keď vyučujete lekciu, majte Bibliu otvorenú na danej pasáži a vo vhodných 
chvíľach prečítajte kľúčové verše, viažuce sa k lekcii. 
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Verš na zapamätanie 
Tento materiál obsahuje päť navrhovaných veršov k piatim lekciám. Odporúčame však, aby boli počas 
piatich stretnutí vyučované len prvé tri verše. Je lepšie, ak sa deti skutočne naučia tri verše, ako keď sa 
ich snažíme naučiť na každom stretnutí nový verš. Dva zostávajúce verše, ktoré sú tiež evanjelizačné, 
môžu byť použité pri iných príležitostiach. 
 
Ústredná pravda (ÚP) 
Ku každej lekcii je vybratá ústredná pravda. Ku každej lekcii si ústrednú pravdu napíšte na papier. 
Ukážte ju deťom na rôznych miestach počas lekcie, aby ju mohli vidieť. Počas lekcie by ste mali 
rozvíjať vyučovanie tejto pravdy, aby jej deti dobre porozumeli. Popremýšľajte tiež nad otázkami, 
ktoré by sa mohli pýtať nové deti v súvislosti s danou ÚP. Potom počas vyučovania lekcie 
zodpovedajte otázky jednu po druhej. Zoberme si napríklad lekciu o Zacheovi. ÚP je: „Pán Ježiš 
miluje stratených a chce ich zachrániť a zmeniť.“ ÚP môžeme vyučovať zodpovedaním týchto otázok: 
 Kto je Ježiš? (Boží Syn, ktorý prišiel ako dokonalý človek.) 
 Prečo potrebujú byť deti spasené a zmenené? (Pretože sú hriešnici.) 
 Čo urobil Pán Ježiš, aby nás mohol spasiť a zmeniť? (Zomrel a ožil.) 
 Čo potrebuje urobiť dieťa, aby bolo spasené a zmenené? (Odvrátiť sa od hriechu a prijať Ježiša do 

svojho života.) 
 Aké zmeny nastanú v živote dieťaťa ako dôkaz Božieho pôsobenia? (Bude sa chcieť páčiť Bohu 

svojimi slovami, myšlienkami a skutkami.) 
 
AN – aplikácia ústrednej pravdy pre nespasené deti. 
 
AS – aplikácia ústrednej pravdy pre spasené deti. 
 
Názorné pomôcky 
Použite obrázok, ktorý je k dispozícii k tomuto materiálu. Možno budete potrebovať použiť aj iné 
názorné pomôcky, ako sú slová ústrednej pravdy, tiež kľúčové slová ku každej lekcii – „Zmenený“, 
„Prijatý“, „Spasený“, „Nájdený“, „Obrátený“. Vo vhodnej chvíli počas lekcie tieto slová ukážte. 
 
Dať sa deťom k dispozícii (DDD) 
Je bod v lekcii (alebo v niektorom inom bode programu), kedy poviete deťom, že ste im po stretnutí 
k dispozícii, aby ste im osobne poradili a pomohli, ak chce niektoré dieťa uveriť v Pána Ježiša ako 
svojho Spasiteľa. V lekciách je niekoľko príkladov ako sa dať k dispozícii na poradenstvo. 
 

Odovzdanie pozvania 
Toto je kľúčová časť evanjelia. Učiteľ vysvetlí deťom, že Boh pozýva nespasené dieťa, aby prišlo 
k Nemu. Dieťa to urobí zo srdca, keď sa v pokání odvráti od hriechu a obráti sa vo viere k Bohu. 
 
Otázky na zopakovanie 
Je to dôležitá časť programu. Umožňuje učiteľovi, aby zistil, koľko toho deti pochopili. Vďaka tomuto 
zisteniu môže učiteľ doplniť informácie na lepšie porozumenie, alebo môže niečo poopraviť, keď vidí, 
že je to potrebné. Prečítajte si otázky na zopakovanie predtým, ako budete vyučovať lekciu, aby ste 
deťom určite odovzdali potrebné informácie na to, aby mohli správne odpovedať. Pri opakovaní 
použite názornú pomôcku, pomocou ktorej môžete zaznamenávať jednotlivým družstvám skóre. 
 

Štyri časti biblickej lekcie 
Úvod = spôsob ako tvorivo získať pozornosť detí a pritom ich upriamiť na obsah lekcie, ktorá 
nasleduje. 
Postup udalostí = chronologická postupnosť hlavných udalostí biblickej pasáže. 
Vyvrcholenie = je to dôležitý bod príbehu, kde je vyriešený problém alebo kde končí tajomstvo. Po 
tomto bode začína klesať pozornosť detí. Väčšinu vyučovania a aplikácie preto deťom odovzdajte 
pred týmto bodom. 
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Záver = krátke, záverečné informácie z príbehu. Tu buďte pripravený odovzdať deťom konečné 
pozvanie pre nespasené deti, aby zložili svoju dôveru v Boha. 

 

Doplňujúce poznámky  
V texte každej lekcie sú doplňujúce informácie a typy pre vyučovanie. Zapísané sú kurzívou. Tieto 
poznámky vám pomôžu porozumieť pozadie príbehu a prinesú vám možnosti rôznych metód zapojenia 
detí do vyučovacieho procesu. Vyberte si z nich tie, ktoré sú pre vás najvhodnejšie v závislosti od veku 
detí, času a priestoru, ktorý máte k dispozícii. 
 
Osnova biblických lekcií  
Táto osnova, ktorá je súčasťou každej lekcie, vám pomôže so spracovaním príbehu. Osnovu lekcie si 
môžete skopírovať a vložiť do Biblie ako pomôcku pri vyučovaní. Biblické verše, ktoré sú citované, sú 
súčasťou lekcie. Verše v zátvorkách sú dodatočné informácie pre učiteľa. 
 

Návrhy pre vyučovanie predškolských detí 
Pretože predškolské deti majú krátky čas pozornosti, vyučujte hlavné udalosti príbehu a niektoré 
detaily vynechajte. Aby sa tieto deti čo najviac naučili, zapojte ich počas vyučovania do rôznych 
aktivít. Niektoré aktivity sú ponúknuté v doplňujúcich informáciách. Posolstvo evanjelia môžete 
vyučovať aj v samostatnom 5-minútovom vyučovaní počas stretnutia, a tým nebude obsiahnuté 
v biblickej lekcii. Použite obrázky navrhnuté v poznámkach k týmto samostatným „mini“ lekciám. 
 

1. lekcia  - Zacheus 
 Obrázok 1-1 Dovoľte každému dieťaťu vložiť do vrecka mince. Namiesto použitia mapy, 
dovoľte deťom, aby si predstavili stromy a „voňali“ kvety, ak je to možné, prineste skutočné kvety. 
 Obrázok 1-2 Rolová hra: Nech sú všetky deti na chvíľu Zacheom – kráčajú, pozerajú sa a 
vyťahujú sa na špičky nôh. 
 Obrázok 1-5 Rolová hra: Nech sú všetky deti Zacheom a „zliezajú zo stromu“. 
 Obrázok 1-6 Deti predstavujú Zachea, kráčajú (dookola v kruhu) do jeho domu s Ježišom. 
 Vyučovanie posolstva evanjelia ako samostatnej lekcie: použitie obrázkov 1-3, 1-7 a 1-9. 
 
2. lekcia – Mefibóšet 
 Úvod – Po tom, ako poviete, čo povedal posol, nech deti opakujú: „Nepriateľ prichádza“ 
a potom utekajú ako na úteku. 
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Obsah 

 
 

Lekcia Ústredná 
pravda Aplikácia Verš na zapamätanie 

Zacheus – spasený 
a zmenený Pánom 
Ježišom 
 
Lukáš 19, 1-10 

Pán Ježiš 
Kristus miluje 
stratených a 

chce ich 
zachrániť a 

zmeniť. 

AN: Prijmi Pána Ježiša do 
svojho života (ako Ho Zacheus 
prijal do svojho domu a života). 
AS: Ukáž iným ako ťa Pán Ježiš 
zmenil. 

„Lebo Syn človeka 
prišiel hľadať a spasiť, 
čo bolo zahynulo.“ 
Lukáš 19, 10 

Mefibóšet – prijatý 
do Božej rodiny 
 
2. Sam. 4, 4; 5, 1 - 
5; 9, 1 – 13 

Do Božej rodiny 
môžeme byť 
prijatí iba 

Božou milosťou. 

AN: Taký, aký si, príď k Bohu 
cez Ježiša Krista (tak ako 
Mefibóšet prišiel k Dávidovi). 
AS: Ži tak, ako Božie dieťa. 

„... kto prichádza ku 
mne, nevyhodím ho.“ 
Ján 6, 37 

Nóach – 
zachránený pred 
zničením 
 
1. Mojžišova 6, 1 - 
9, 17 
2. Petra 2, 5 

Jediná cesta, 
ako môžeš byť 
zachránený, je 

Božia cesta. 

AN: Ver v Pána Ježiša, jediného 
Spasiteľa (ako Nóach veril a bol 
poslušný Bohu). 
AS: Buď verný (ako bol Noach) 
a hovor iným o ceste spasenia 

Opakovanie  
Lukáš 19, 10  
a Ján 6, 37 

Etiópsky 
pokladník – 
nájdený Bohom 
 
Skutky 8, 1 - 8;  
8, 26 - 40 

Boh dal svojho 
Syna, aby 
zomrel za 

stratených. 

AN: (Ako Etiópčan) ver v Pána 
Ježiša, Spasiteľa, ktorý ťa 
hľadá, aby ti dal večný život. 
AS: (Ako Filip) daj niekomu 
napísané Božie slovo (leták, 
alebo bibl. verš) 

„Lebo odmena za hriech 
je smrť, ale Božím 
darom milosti je večný 
život v Kristu 
Ježišovi....“  
Rímskym 6, 23 

Saul – obrátený 
Bohom 
 
Skutky 9, 1 - 22 
Filipským 3, 3 - 8 

Každý sa musí 
vo svojom živote 

obrátiť. 

AN: Odvráť sa od svojho 
hriechu k Ježišovi. 
AS: Modli sa za iných: 
- za tých, ktorí trpia, pretože sa 
obrátili k Ježišovi, 
- za nespasených priateľov, aby 
sa obrátili k Ježišovi. 

Pokračovanie učenia 
Rímskym 6, 23 
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1. lekcia: Zacheus – spasený a zmenený Pánom Ježišom 
 
 
Písmo pre učiteľa: Lukáš 19, 1 - 10 
 

Ústredná pravda:  
Pán Ježiš Kristus miluje stratených a chce ich zachrániť a zmeniť. 
 
Aplikácia: 
- pre nespasených (AN): Prijmi Pána Ježiša do svojho života (ako Ho Zacheus prijal do svojho domu 

a života). 
- pre spasených (AS): Ukáž iným ako ťa Pán Ježiš zmenil. 
 
Verš na zapamätanie: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ Lukáš 19, 10 
 
Názorné pomôcky: 
 Obrázky 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9. 
 Je dobré mať ÚP napísanú na dvoch papieroch (jeden papier s nápisom: „Pán Ježiš miluje 

stratených,“ a druhý: „a chce ich zachrániť a zmeniť.“) a ukázať ju počas lekcie, kde je to vhodné. 
 Slovo „Zmenený“ napísané na papieri. 
 
Osnova lekcie 
 
Úvod: Zacheus počíta peniaze. 
Postup udalostí: 
1. Zacheus – bohatý, ale nenávidený vyberač daní, ktorý býva v Jerichu (Lukáš 19, 1 - 3). 
2. Ježiš prechádza cez Jericho, prichádza veľký zástup (Lukáš 19, 3).   ÚP 

Vyučujte – Kto je Ježiš – Boží Syn; Jeho láska ku Zacheovi a každému človeku. 
3. Zacheus je hriešnik.            ÚPN 

Vyučujte – Aj deti sú hriešnici. 
4. Zacheus vylezie na figovník, aby videl Ježiša (Lukáš 19, 4). 
5. Ježiš sa pristaví pri strome a pozerá sa na Zachea (Lukáš 19, 5). 
6. Ježiš hovorí Zacheovi, aby zišiel dolu, lebo ide do jeho domu.        ÚPN 

Rozvíjajte vyučovanie o Pánovi Ježišovi – On ťa pozná; miluje ťa. 
7. Zacheus zostupuje dolu a s radosťou prijíma Ježiša (Lukáš 19, 6 - 7). 
8. Zástup sa sťažuje, že Ježiš je priateľ hriešnikov. 
9. Ježiš zomrie za hriechy Zachea.       ÚPN 

Vyučujte – Čo urobil Ježiš, aby si mohol byť zachránený zo svojich hriechov? –  
Zomrel za teba na kríži, nie za svoje vlastné hriechy, potom vstal z mŕtvych. 

10. Ježiš oznamuje svoje poslanie na zemi – prišiel hľadať a zachrániť stratených. 
11. Zacheus berie Pána Ježiša do svojho domu.      ÚPN 

Vyučujte – Potrebuješ prijať Pána do svojho života (ako Zacheus prijal Pána do svojho domu). 
Vyvrcholenie 
Zacheus neprijíma Pána Ježiša iba do svojho domu, prijíma Ho tiež do svojho života a Pán ho 
zachraňuje a mení. 
Záver 
Zacheus je vnútorne zmenený, čo sa prejaví na jeho zmenenom správaní, ktoré si môžu všimnúť iní 
(Lukáš 19, 8).          ÚPS, ÚPN 
Vysvetlite – Aké zmeny nastanú v tvojom živote, keď ťa Pán Ježiš zachráni?“ 
Dajte pozvanie pre nespasené deti, aby prijali Pána Ježiša ako Spasiteľa (použite napr. Ján 1, 12). 
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Učenie verša na zapamätanie 
 
Verš na zapamätanie 
„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ Lukáš 19, 10 
Pri vyučovaní tohto verša môžete použiť Obrázok 1-10. 
 
Úvod 
Stratil si sa už niekedy? (Povedzte príklad zo svojho života, kedy ste sa stratili a dovoľte deťom, aby sa 
tiež zapojili do diskusie.) 
Hľadal ťa niekto? Ako si sa cítil, keď si bol „nájdený“? Biblia hovorí, že keď sme sa ty a ja narodili, 
boli sme stratení v hriechu a oddelení od Boha. Je tu Niekto, kto ťa hľadá a náš biblický verš nám 
hovorí, kto to je. 
 
Prezentácia verša z Biblie 
(Prečítajte verš priamo z Biblie a potom ho deti čítajú z názornej pomôcky.) 
 
Vysvetlenie 
Lebo Syn človeka: Toto je meno pre Pána Ježiša, ktoré je často používané v Biblii v ev. Lukáša. 
... prišiel...: Ježiš opustil nebo a prišiel dolu na zem kvôli zvláštnemu dôvodu. 
... hľadať...: On hľadá tých, ktorí sú stratení v hriechu, ktorí Ho nepoznajú ako Spasiteľa. On ťa dnes 
hľadá. 
... a spasiť, čo bolo zahynulo: On nielen hľadá tých, ktorí sú stratení, ale ich chce aj zachrániť. Chce 
zobrať tvoj hriech, keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. 
 
Aplikácia 
AN:  Keď si ešte stále stratený vo svojom hriechu, Ježiš ťa hľadá. Chce odstrániť tvoj hriech. 

Potrebuješ sa odvrátiť od zlých vecí, ktoré sa Mu nepáčia a prijať Pána Ježiša do svojho života. 
Môžeš to urobiť dnes! Neskôr v biblickej lekcii ti vysvetlím, ako to môžeš urobiť. 

AS:  Keď už nie si stratený vo svojich hriechoch, ostatní by mali vidieť v tvojom živote rozdiel. 
Mali by vidieť, že si obrátený. Staré zvyky by sa mali meniť, keď poslúchaš Božie prikázania. 
Keď tvoji priatelia vidia v tebe rozdiel, môže to spôsobiť, že sa budú pýtať, čo spôsobuje 
zmenu a dajú ti príležitosť hovoriť im o Bohu. 

 
Opakovanie „Ukonči verš“ 
Rozdeľte deti na dve skupiny a nech prvá skupina hovorí: „Lebo Syn človeka prišiel,“ a druhá skupina 
verš dokončí: „... hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ Všetci spolu opakujú, kde sa verš nachádza 
v Biblii. ALEBO 
 
Opakovanie „Hra na papagája“ 
Vedúci povie slovo a deti ho ako papagáj opakujú. Toto sa opakuje, pokiaľ vedúci nepovie zámerne 
nesprávne slovo. Všetci, ktorí sú prichytení, že zopakovali nesprávne slovo, vypadajú z hry, ale môžu 
pomáhať vedúcemu v zisťovaní ostatných hráčov, ktorí tiež zopakujú nesprávne slovo. Počas hry sa 
môže vedúci hry meniť. 
Príklad:  Vedúci    Deti 
  Lukáš 19, 10   Lukáš 19, 10 
  Lebo    Lebo 
  Syn    Syn 
  človeka   človeka 
  prišiel    prišiel 
  spasiť    --- (mali by zostať ticho; správne je „hľadať“) 
 
 



 8 

Lekcia 
 
Obrázok 1-1 

Cink, cink, cink... Ukladal mince jednu za druhou. Na stole boli dve kôpky. Jednu kôpku si dal 
nabok.  

„Zajtra pošlem tieto peniaze z daní do Ríma,“ hundral si. Potom jeho oči padli na druhú kôpku – 
bola iba trochu väčšia ako tá prvá. Usmial sa, keď prechádzal prstami po minciach. „Tieto peniaze, tie 
sú moje! Platba za dobre vykonanú prácu,“ sám sa pochválil. 

Pritiahol si kôpku k sebe, hodil peniaze do veľkej plátenej tašky a silno ju uviazal. (Použite 
skutočné mince, ukladajte ich na dve malé kôpky a hovorte slová, ktoré asi hovoril Zacheus. Uložte si 
jednu časť peňazí do vrecka. Takto ako úvod použijete dramatizáciu príbehu.) 

Príbeh tohto muža nájdeme v Biblii, v knihe, ktorú dal Boh napísať pre nás. (Držte Bibliu pred 
zrakmi detí, majte otvorené Lukáš 19.) 

Volal sa Zacheus. Býval v meste Jericho. Ako šéf vyberačov daní, mal na starosti vyberačov daní, 
ktorí slúžili rímskej vláde. (Nech deti zopakujú Zacheovo meno.) 

Vyberač daní rozhodoval, koľko musí každý človek zaplatiť. Mnohí vyberači daní boli nečestní a 
nenásytní a vyberali oveľa viac, ako mali vyberať a veľa peňazí si nechali pre seba. (Výška dane bola 
podľa množstva peňazí, ktoré človek zarobil, podľa pozemku, ktorý vlastnil, podľa počtu ľudí, ktorí 
bývali v jeho dome a podľa iných okolností.) 

Zacheus sa stal veľmi bohatý, pretože kradol z peňazí, ktoré vybral od ľudí. Pravdepodobne nemal 
medzi Židmi žiadnych priateľov, ktorí bývali v Jerichu. Málokto ho niekedy navštívil, alebo ho pozval 
k sebe na návštevu. 

Ranné slnko vyšlo nad Jerichom, nádherným mestom, s vysokými palmami a záhradami sladko 
voňajúcich ruží. Skoro každý deň prichádzalo do mesta z púšte veľa obchodníkov s ťavami, ktorí 
kupovali a predávali veľa lákavých vecí. Veľa návštevníkov na svojej ceste do Jeruzalema, hlavného 
mesta prechádzalo cez Jericho. (Ukážte na mape Jericho a Jeruzalem. Starším deťom to pomôže 
a bude to pre nich zaujímavé.) 
 
Obrázok 1-2 

Zacheus vyšiel zo svojho nádherného domu a vyšiel do ulice plnej ľudí. Pravdepodobne nenávidel 
dni, keď sa na ulici tlačilo veľa ľudí! Všetci okolo neho sa radostne zdravili. Jeho však nikto 
nepozdravil.  

Zacheus zrazu spozoroval veľký zástup, ktorý sa zhromaždil popri ceste. Zdalo sa, že títo ľudia na 
niečo čakajú.  

„Čo sa asi deje?“ divil sa. 
Snažil sa netrpezlivo pretlačiť cez dav ľudí, ale nemohol sa cez nich dostať. Vytiahol sa na špičky a 

snažil sa niečo uvidieť ponad hlavy ľudí, ale Božia kniha, Biblia nám hovorí, že „bol malej postavy“ 
(Lukáš 19, 3).  

(Zapojte deti do lekcie a pomôžte im, aby si príbeh zapamätali. Nech zahrajú rolovú hru, ako chcú 
ľudia veľmi vidieť Ježiša. Zacheus sa veľmi snažil dostať sa cez zástup.) 

„Už prichádza! Už prichádza!“ volal zástup. Ľudia sa tlačili dopredu, aby videli. Zacheus cítil, ako 
okolo neho narastá nadšenie. Kto bol ten človek, ktorého chceli všetci vidieť? Bol to Pán Ježiš! Zástup 
už pravdepodobne veľa počul o Ježišovi, ako uzdravil chorých, nasýtil hladných.  

(Zapojte deti, nech spomenú niektoré zázraky, ktoré Pán Ježiš urobil.) 
Možno aj Zacheus už veľa počul o Pánovi Ježišovi. Predpokladám, že si myslel, že Ježiš je veľmi 

dobrý človek.  
To bola určite pravda. Ježiš bol dobrý človek. Ale On bol oveľa viac! On bol a je Syn Boha, ktorý 

prišiel z neba. Narodil sa ako dieťa a vyrastal tiež ako iné deti, ale v jednej veci sa líšil – bol dokonalý. 
Nikdy neurobil nič zlé. Bol dokonalý a Jeho srdce bolo plné lásky k druhým. Toto bol tiež jeden 
z dôvodov, prečo prišiel do Jericha – pretože miloval Zachea a hľadal ho. 
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Pravdepodobne bol Zacheus zvedavý, ako aj iní v zástupe, ako vyzerá tento Tvorca zázrakov. Alebo 
sa možno cítil vinný za to, že okrádal ľudí. Židia ho považovali za veľmi zlého človeka, pretože 
pracoval pre nenávidených Rimanov, ktorí ovládli ich krajinu. 
 
Obrázok 1-3 

To je pravda. Zacheus nebol dobrým človekom. Bol sebecký a nenásytný. Ale nebol jediný. Vieš o  
tom, že Boh hovorí v Biblii, že „všetci zhrešili“ (Rímskym 3, 23)? Takže ty a ja sme tiež hriešnici. To 
znamená, že chceme ísť svojou vlastnou cestou a nejdeme po Božej ceste. Takto sme sa už narodili. 
Vždy, keď hovoríš o niekom za chrbtom nepekné slová, alebo neposlúchaš mamu, alebo ideš 
s kamarátmi urobiť niečo zlé, možno napísať grafity na stenu, neposlúchaš Boha. Pretože Pán Boh 
veľmi jasne vo svojom Slove povedal: „Poslúchaj svojich rodičov.“ (Efezským 6, 1) Tiež: „Buď milý 
k iným.“ (Efezským 4, 32) My sme sa však narodili s túžbou hrešiť a zlo je v nás. Tvoj hriech ťa 
oddeľuje od Boha a zaslúžiš si trest. Potrebuješ byť spasený a zachránený od tohto trestu. Tvoj hriech 
môže tiež zničiť tvoje vzťahy s inými tak, ako Zachea oddelila jeho sebeckosť a lakomosť od Boha a 
od iných ľudí. (Pomôžte deťom, aby si uvedomili svoj vlastný hriech tým, že spomeniete príklady 
hriechov, s ktorými sa stretávajú.) 

Iní ľudia ho nenávideli a nedôverovali mu. Či to bola jeho zvedavosť alebo pocit viny, alebo 
čokoľvek iné, zúfalo sa snažil niečo uvidieť cez  zástup. Ale nedokázal to, bol príliš malý. 
 
Obrázok 1-4 

(Výraz vašej tváre, hlasu a gestikulácia vám pomôžu podať túto časť príbehu s nadšením.) 
Zástup bol čoraz hlučnejší. Ježiš už prišiel do mesta! Jeho učeníci kráčali s Ním. Ľudia kričali a 

tlačili sa zo všetkých strán. Chorí sa pravdepodobne tlačili dopredu, aby boli uzdravení. Matky možno 
prinášali svoje deti, aby sa ich Ježiš dotkol. Musel tam byť veľký hluk! Zacheovo srdce sa zachvelo. 
Čoskoro bude Ježiš prechádzať popri ňom a jeho šance uvidieť Ho budú zmarené! Čo by mohol 
urobiť? Mohol by niekde vyliezť? Áno! Práve zbadal dobré miesto. Pozrime sa, kde to bolo! 
(Prečítajte z Biblie nahlas Lukáš 19, 4, alebo nech tento verš prečíta staršie dieťa.) 

Áno! Rozhodol sa, že vylezie na strom s nízkymi širokými konármi. Vyhrnul si šaty a Biblia nám 
hovorí, že bežal! Aký to musel byť zvláštny pohľad vidieť tohto dôležitého, bohatého, hrdého 
vyberača daní, ako beží dole prašnou ulicou! 

Odfukujúc rýchlo vyliezol na konár stromu. Usadil sa tam, predklonil sa dopredu, odhrnul listy a 
snažil sa zazrieť Ježiša. Ježiš prichádzal po ceste smerom k stromu. To bolo napätie! 
 
Obrázok 1-5 

Ježiš prišiel až pod strom. Tam sa zastavil. Zástup sa zastavil s Ním. Čakali, čo bude, a 
pravdepodobne stíchli. Možno im chce Ježiš niečo povedať. Potom sa Ježiš pozrel hore na strom. 
Díval sa priamo do tváre šéfa vyberačov daní. Nikto sa nikdy na Zachea nedíval s takou láskou! Potom 
na jeho prekvapenie (a tiež na prekvapenie celého zástupu) Ježiš prehovoril k tomuto človeku, ktorého 
iní ľudia nenávideli. Prečítajme si z Biblie, čo Ježiš povedal. (Čítajte Lukáš 19, 5 z Biblie, alebo nech 
verš prečíta dieťa.) 

„Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať.“ Zacheus bol v šoku. „On ma 
oslovil menom! Ako to, že ma pozná? On chce prísť do môjho domu!“ Tieto myšlienky sa preháňali 
v jeho hlave. „Nikto nechce prísť do môjho domu, zvlášť nie taký svätý človek, ako je Ježiš!“ 

Chlapci a dievčatá, ako je možné, že Pán Ježiš poznal Zacheovo meno? Áno, On je Boh Syn. Vie 
všetko! Vedel, že Zacheus bol vyberačom daní. Tiež vedel, že Zacheus trpel, lebo robil zlé veci a iní 
ho za to nemali radi. Ale Pán Ježiš ho miloval napriek tomu, že žil sebecký a nenásytný život. 

Pán Boh pozná aj tvoje meno. Vie, kde žiješ a kde chodíš do školy. Vie o zlých veciach, ktoré si 
urobil, ktoré sa Mu nepáčia. Ale On ťa miluje bez ohľadu na to, čo si urobil, alebo čo si ľudia o tebe 
myslia. Iní ti môžu povedať, že sa s tebou nebudú hrať, alebo ťa kvôli niečomu vylúčia zo skupinky, 
možno kvôli tomu, ako vyzeráš, alebo preto, lebo nedokážeš robiť veci, ktoré oni dokážu. Pán Boh sa 
však od teba neodvráti a neopustí ťa. Biblia nám hovorí, že On miluje každého na celom svete (Ján 3, 
16). To zahrňuje aj teba! (Ukážte papier s nápisom „Pán Ježiš miluje stratených“.) 
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Obrázok 1-6 
Zacheus tiež začal spoznávať, že Ježiš ho miluje, aj keď urobil mnohé zlé veci. Hneď zišiel dolu zo 

stromu. V jeho srdci bola určite veľká túžba stať sa iným človekom. Človekom, ktorý by nebol 
nenásytný, ktorý by nekradol, ktorý by nebol sebecký. S veľkou radosťou viedol Pána Ježiša do svojho 
domu. 

Nevieme, o čom sa rozprávali pri jedle, ale Zacheus spoznal, že Ježiš by ho mohol zachrániť a 
zmeniť. 
 
Obrázok 1-7 

Zacheus, ty i ja a v skutočnosti každý, si zaslúži byť potrestaný od Boha za to, že sme neposlúchali 
Jeho a to, čo nám prikazuje vo svojom Slove. Ale Ježiš Kristus niesol trest, ktorý si my zaslúžime, keď 
zomieral na kríži. Trpel a prelial svoju drahú krv na kríži, aby sme my mohli byť spasení.  „Spasený“ 
znamená „byť zachránený od trestu, ktorý si zaslúžime“. 

Ježiš Kristus nezostal mŕtvy. Bol pochovaný, ale po troch dňoch vstal z mŕtvych z hrobu. Teraz je 
navždy živý. Nemôžeš Ho vidieť, ale je tu dnes s nami a chce ťa spasiť a zmeniť tak, ako chcel spasiť 
a zmeniť Zachea. (Ukážte papier s „a chce ich spasiť a zmeniť“.) 
 
Obrázok 1-6 (znovu) 

Pod stromom, počas cesty do domu a pri jedle sa Pán Ježiš rozprával so Zacheom. Iní ľudia boli 
prekvapení, že Ježiš ide do domu hriešneho človeka. Ich by ani nenapadlo ísť do domu takého zlého 
človeka. (Veďte s deťmi krátky rozhovor a opýtajte sa ich: „Prečo chcel Pán Ježiš tráviť čas s niekým 
takým, ako bol Zacheus? Ich odpovede vám odhalia ich porozumenie toho, kto je Ježiš a prečo prišiel 
na túto zem.) 

Ježiš povedal ľuďom: „Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ (Lukáš 19, 10) Toto 
sú slová, ktoré sme sa učili v našom verši. Povedzme si ich znovu spoločne. (Povedzte si verš spolu.) 

Chlapci a dievčatá, Pán Ježiš môže i vás spasiť a zachrániť! 
Čo potrebuješ urobiť? Ako Zacheus, musíš byť ochotný odvrátiť sa od tých zlých vecí, ktoré sa 

nepáčia Bohu. Môžeš poprosiť Pána Ježiša, aby prišiel do tvojho života tak, ako Zacheus prijal Pána 
Ježiša do svojho domu. Môžeš Ho pozvať, aby zobral tvoj hriech a zmenil ťa. Môžeš to povedať Bohu 
vo svojom srdci v tichosti. Ale ak nevieš, ako to máš urobiť, prosím, príď za mnou po stretnutí 
dopredu a ja si s tebou sadnem a pomôžem ti. Neboj sa, chcem ti skutočne pomôcť, ak chceš, aby ťa 
Pán Ježiš spasil a zmenil. Toto chcel Zacheus.  

(Pri tomto vyučovaní ukážte oba papiere s ÚP. Toto je bod, v ktorom sa dávate k dispozícii pre 
osobné poradenstvo.) 

Áno, kvôli tomu prišiel Pán Ježiš z neba na zem a preto prišiel aj do domu vyberača daní. 
Zacheus neprijal Pána Ježiša iba do svojho domu, on Ho prijal aj do svojho života a Pán ho spasil a 

zmenil. Zacheus bol zmenený dvomi spôsobmi. Bol zmenený vo vnútri, jeho hriechy boli odpustené 
Pánom Ježišom. Toto bolo niečo, čo nemohli iní ľudia vidieť. Ale zmena, ktorá sa udiala vo vnútri 
Zachea, viedla k zmenám v jeho živote, ktoré iní ľudia mohli vidieť. 

Po tom, čo mu Pán Ježiš odpustil, Zacheus povedal: „Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam 
chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne.“ (Lukáš 19, 8) (Prečítajte 
si to z Biblie.) Toto bol dôkaz, že Pán ho skutočne spasil a odpustil mu. Bol ako nový človek. 
 
Obrázok 1-8 

Keď pozveš Pána Ježiša do svojho života, aby ti odpustil tvoje hriechy a spasil ťa, určite to urobí. 
Prišiel na tento svet, aby hľadal a spasil chlapcov a dievčatá, mužov a ženy. Tak ako zmenil Zachea, 
začne meniť aj teba, takže to budú vidieť aj druhí. (Ukážte oba papiere s ÚP.) 

Ak prijmeš Pána Ježiša do svojho srdca, tvoji rodičia uvidia zmenu. Nebudeš dokonalý, ale každý 
deň môžeš prosiť Pána Ježiša, aby ti pomohol byť poslušným. Začneš poslúchať radostnejšie a 
rýchlejšie. Aj tvoji učitelia v škole si všimnú túto zmenu, pretože ti Pán Boh pomôže viac sa učiť a 
správať sa lepšie. Tvoji priatelia si tiež všimnú, že Boh ťa mení, možno v spôsobe, akým rozprávaš. 
Pán ti pomôže nehovoriť zlé slová, ktoré si kedysi používal. Možno nebudeš chcieť počúvať neslušné 
vtipy, ktoré iní hovoria. Keď pozveš Pána Ježiša do svojho života, tvoje správanie sa nestane naraz 
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dokonalým, ale niektoré veci, ktoré budú môcť ostatní ľudia vidieť, sa zmenia a krok za krokom bude 
Pán Boh pokračovať v zmenách v tvojom rozprávaní, správaní sa a myslení. 

(Premýšľajte nad typickým správaním sa svojej skupinky detí. Uveďte niekoľko príkladov 
v správaní, postojoch a reči, ktoré chce Boh vidieť v ich životoch, ak v Neho uverili. Toto vyučovanie 
je zamerané na spasené deti. Je však vhodné aj pre nespasené deti, aby si uvedomili, že stať sa 
veriacim bude pre nich znamenať žiť novým spôsobom života.) 
 

Obrázok 1-9 
(Ukážte papier so slovom „Zmenený“.) 
V ten deň bol Zacheus zmenený. Jeho hriechy boli odpustené. Musel byť veľmi rád, že Pán Ježiš 

prišiel, aby ho hľadal a spasil! 
Pán Ježiš hľadá aj teba! Zobral na seba trest, ktorý si zaslúžiš, aby ti mohol Boh odpustiť a spasiť 

ťa. Pán Ježiš však nezostal mŕtvy. Je živý a je tu s nami aj dnes, aj keď Ho nevidíme. 
Chceš, aby ti Pán Ježiš odpustil a spasil ťa? Chceš, aby ťa začal meniť, aby si už viac nerobil tie zlé 

veci, ktoré sa Mu nepáčia? Chceš byť s Jeho pomocou iným človekom? Ak je tvoja odpoveď „áno“, 
pozvi Pána Ježiša, aby prišiel do tvojho života a aby sa stal tvojím Spasiteľom a Pánom. 

V úprimnosti svojho srdca sa môžeš pomodliť modlitbu, ako je táto: „Pane Ježišu, viem, že som 
urobil veľa zlých vecí, ktoré Ťa zarmútili. Ďakujem Ti, že ma miluješ, aj keď som robil zlé veci. 
Ďakujem Ti, že si za mňa zomrel na kríži. Prosím, príď do môjho života a odpusť mi hriechy a pomôž 
mi poslúchať Ťa a robiť to, čo sa Ti páči. Amen.“ 

Urob to dnes! Tu na klube, alebo keď pôjdeš domov. Pán Ježiš určite odpovie na tvoju modlitbu, 
pretože On sám povedal: „Ja som prišiel hľadať a spasiť stratených.“ (z Luk 19, 10) On spasil a zmenil 
Zachea. Chce a dokáže spasiť a zmeniť teba! 
 
 
Otázky na zopakovanie: 
1. Aký bol Zacheus človek ako vyberač daní? (Sebecký, nenásytný, zlodej, hriešnik.) 
2. Kto okrem Zachea je ešte hriešny? (Každý človek.) 
3. Ako vieš, že Boh miluje hriešnikov? (Hovorí to v Biblii, Ján 3, 16.) 
4. Náš verš na zapamätanie nám hovorí, že Ježiš prišiel na zem, aby urobil dve veci. Ktoré to sú? 

(Hľadať a spasiť stratených.) 
5. Kto sú „stratení“? (Tí, ktorí neprijali Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.) 
6. Čo zlého robil ľuďom Zacheus? (Vyberal viac peňazí, ako mal, nechával si peniaze pre seba.) 
7. Keď prišiel Pán Ježiš do Jericha, čo urobil Zacheus, aby Ho uvidel? (Utekal dopredu a vyliezol na 

strom.) 
8. Čo povedal Pán Ježiš Zacheovi, keď sedel na strome? (Poď dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 

dome.) 
9. Prečo bol zástup prekvapený, že sa Ježiš rozpráva so Zacheom? (Pretože Zacheus ich okrádal a 

pracoval pre Rimanov, ktorí ovládli ich krajinu.) 
10. Pán Ježiš vnútorne zmenil Zachea. Ako? (Odpustil mu hriechy a spasil ho.) 
11. Pán Ježiš začal meniť Zachea takým spôsobom, že to mohli vidieť aj ostatní. Aké zmeny videli? 

(Sľúbil, že dá polovicu peňazí chudobným a štvornásobne vráti tým, ktorých okradol.) 
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2. lekcia: Mefibóšet – prijatý do kráľovskej rodiny 
 
 
Písmo pre učiteľa:  2. Samuelova 4, 4;  5, 1 - 5;  9, 1 - 13 
 
Ústredná pravda:  Do Božej rodiny môžeme byť prijatí iba Božou milosťou. 
 

Aplikácia: 
- pre nespasených (AN): Taký, aký si, príď k Bohu cez Ježiša Krista (ako Mefibóšet prišiel 

k Dávidovi). 
- pre spasených (AS): Ži tak, ako Božie dieťa.  
 
Verš na zapamätanie: „... kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ Ján 6, 37 
 

Názorné pomôcky: 
 Obrázky 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9. 
 Je dobré mať napísanú ÚP na papieri a ukázať ju v tých častiach lekcie, kde je to vhodné. 
 Slovo „Spasený“ napísané na jednom papieri a slovo „Prijatý“ na druhom papieri. 
 
Osnova lekcie 
 
Úvod: Posol prináša Mefibošétovi strašnú správu – jeho otec (princ) a jeho starý otec (kráľ) boli v boji 
zabití. 
Postup udalostí: 
1. 5-ročný Mefibóšet sa stáva mrzákom, keď vypadne svojej pestúnke (2. Samuelova 4, 4). 
2. Považujú sa za nepriateľov nového kráľa a schovajú sa v dedine.   ÚPN 

Vyučujte – Hriešnici sú Boží nepriatelia, určite nepatria do Božej rodiny. 
3. Dávid zvolený a korunovaný na nového kráľa (2. Samuelova 5, 1 - 5). 
4. Kráľ Dávid si spomenie na svoj sľub, ktorý dal Jonatánovi, že preukáže láskavosť jeho rodine (2. 

Samuelova 9, 2 - 5). 
5. Cez sluhu Cíbu sa Dávid dozvedá o Mefibóšetovi a posiela po neho (2. Samuelova 9, 2 - 5) ÚPN 

Vyučujte – Boh je svätý a nenávidí hriech, ale teba miluje. 
6. Mefibóšet prichádza pred Dávida v strachu o svoj život (2. Samuelova 9, 6 - 7). 
7. Dávid ho láskavo víta napriek tomu, že je chromý, chudobný a z nepriateľskej rodiny. ÚPN 

Vyučujte – Boh  nám môže odpustiť a prijať nás, pretože Ježiš bol potrestaný namiesto nás. 
8. Dávid dáva Mefibóšetovi pôdu a sluhov (2. Samuelova 9, 7 - 13). 
9. Jedáva pri Dávidovom stole ako jeho vlastný syn. 
Vyvrcholenie 
Od toho dňa má Mefibóšet výsadu správať sa ako kráľovský syn.        ÚPS 
Vyučujte – Správaj sa ako kráľovské dieťa. 
Záver 
Mefibóšet neurobil nič, čím by si zaslúžil túto láskavosť.           ÚPN, DDD 
Vyučujte – Boh nás vo svojej milosti pozýva, aby sme sa stali Jeho synmi alebo dcérami. 
Krátka modlitba 
Vysvetlite dieťaťu, ktoré potrebuje viac pomoci, že sa môže prísť s vami porozprávať. 
 
Učenie verša na zapamätanie 
 
Verš na zapamätanie: 
„... kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ Ján 6, 37 
Odporúčame, aby ste si pred stretnutím dali tento verš na tabuľu. 
Alternatívne môžete použiť verš Ján 1, 12. 
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Keď použijete verš Ján 6, 37, zdôraznite viac sloveso „veriť“ viac ako „prijať“. V biblickej lekcii kráľ Dávid 
prijíma Mefibóšeta a správa sa k nemu, ako keby bol jeho vlastným synom. Podobne Boh vo svojej milosti 
prijíma hriešnika, ktorý činí pokánie. Myšlienka vyznávania hriechov môže byť viac zdôraznená ako prijatie 
Krista. Keď vysvetľujete slovo „prijať“, môžete spomenúť predchádzajúcu lekciu o Zacheovi, ako on prijal 
Pána Ježiša do svojho života a domu.  
 
Úvod: 
Už ti niekedy povedali „s tebou sa nehráme“, alebo ťa nepozvali na párty? Ako sa sa vtedy cítil? Pán 
Ježiš nikdy neodmietne ľudí, ktorí chcú k Nemu prísť. 
Prezentácia: 
Nech dieťa prečíta z Biblie túto časť verša. Trieda sa pozerá na slová na tabuli. Keď si vyrábate pomôcku sám, 
napíšte slová dostatočne veľké, aby boli ľahko čitateľné. 
Vysvetlenie 
Preplietajte vysvetľovanie s opakovaním. Po každom opakovaní zotrite jedno, alebo dve slová z tabule 
(na pomôcke zakrývajte slová). 
Použite otázky: 
Kto dáva sľub? (Pán Ježiš.) 
Plní Pán Ježiš vždy svoje sľuby? (Áno.) 
Prečo potrebujeme prísť k Pánovi Ježišovi? (Aby boli naše hriechy odpustené a stali sme sa súčasťou 
Božej rodiny.) 
Ako môžeš prísť k Pánovi Ježišovi? (Tým, že Mu v modlitbe povieš, že ľutuješ tvoje hriechy a 
poprosíš Ho, aby sa stal tvojím Spasiteľom.) 
Keď k Nemu prídeš, čo sľúbil, že urobí? (Nevyhodí ťa. Príjme ťa.) 
Aplikácia 
AN: Ak si ešte neprišiel k Pánovi Ježišovi, potrebuješ to urobiť! Práve tu na tomto mieste. Môžeš to 

urobiť ešte dnes! 
AS: Ak si už prišiel k Pánovi Ježišovi a patríš do Božej rodiny, každý deň si pamätaj, že si dcérou 

alebo synom Božím. V škole, doma, na klube sa správaj tak, aby si robil radosť svojmu 
nebeskému Otcovi! 

 
 

Lekcia 
 

„Kráľ je mŕtvy! Princ Jonatán je mŕtvy! Zabili ich v boji. Utekajte a zachráňte si život! Keď nový 
kráľ prevezme moc, budeme zabití!“ 

(Nech deti zahrajú časť, kde posol prináša zlé správy, alebo nahrajte toto posolstvo na magnetofón 
a prehrajte ho v úvode lekcie.) 

Mefibóšet mal iba päť rokov, keď jeho otec, princ Jonatán a starý otec, kráľ Saul zomreli v boji 
medzi ich krajinou Izraelom a Filištíncami. Tento príbeh máme tu, v Božom slove, v Biblii zapísaný, 
takže vieme, že to je všetko pravda. (Dovoľte deťom, aby niekoľkokrát zopakovali toto ťažké meno Me-
fi-bó-šet.). Keď vysvetľujete túto časť, majte otvorenú Bibliu. 

Ľudia boli smutní a báli sa. Napadne ich nepriateľ? Kto bude ich novým kráľom? 
 

Obrázok 2-1 
Keď opatrovateľka, ktorá sa starala o Mefibóšeta, počula, čo sa stalo, bola od strachu celá bez seba! 

S láskou sa starala o rodinu kráľa Saula a bola zodpovedná za jeho vnuka. S chvejúcim sa srdcom 
zobrala Mefibóšeta a utekala. Dúfala, že mu zachráni život. Napriek tomu, že už mal päť rokov  a bol 
pre ňu ťažký, niesla ho, pretože on nevládal tak rýchlo bežať. 

Ako však bežala, zrazu sa potkla. Biblia nám popisuje, čo sa vtedy stalo. (Čítajte 2. Sam 4, 4b): 
„Vtedy ho jeho pestúnka vzala a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel.“ (2. Sam 4, 4b) 
Mefibóšet jej vypadol z náručia a padol jej na zem. Obe nohy si pri tom vážne poranil. „Ššš... 

tichučko, neplač. To bude v poriadku.“ Určite sa snažila chlapca utíšiť.  
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Nemali však čas zastaviť sa. Museli ďalej utekať, aby unikli nepriateľovi. Úbohý Mefibóšet! 
V jeden deň stratil svoju rodinu, svoj domov a teraz, po páde bude po zvyšok svojho života mrzákom. 

Konečne prišli na bezpečné miesto, kde ich prichýlila milá rodina. Iba málo ľudí vedelo, že 
Mefibóšet je živý a kde žije. Bolo veľmi dôležité, aby to udržali v tajnosti. Aj keď ešte nebol zvolený 
nový kráľ, bolo zvykom, že keď sa nový kráľ dostal k moci, tak všetkých synov bývalého kráľa dal 
zabiť. Robil to preto, aby sa už nikto z nich nemohol stať kráľom. 

 

Obrázok 2-2 
Život Mefibóšeta bol teda v nebezpečí, lebo on patril do rodiny bývalého kráľa. Nový kráľ ho 

mohol považovať za svojho nepriateľa. 
Boh, nebeský Kráľ, by ťa mohol určite považovať za svojho nepriateľa. Ty si sa narodil s túžbou 

hrešiť, a preto zarmucuješ Boha svojimi skutkami a svojimi myšlienkami. Porušuješ zákony, ktoré dal 
v Biblii. Napríklad nám hovorí, že by mal byť pre nás najdôležitejšou osobou v našich životoch. Chce, 
aby sme Ho milovali celým svojím srdcom a mysľou (Matúš 22, 37), ale namiesto toho sme sa od 
Boha odvrátili, ideme svojou vlastnou cestou a robíme to, čo sa páči nám. Keď ty robíš zlé veci – keď 
neposlúchaš, biješ sa, kradneš, hovoríš neslušné slová – správaš sa ako Boží nepriateľ. Tvoj hriech ťa 
oddeľuje od Boha. Biblia hovorí: „Niet spravodlivého ani jedného.“ (Rímskym 3, 10) Pokiaľ si 
v tomto stave, si Boží nepriateľ. Ešte si nebol prijatý do Božej rodiny. O chvíľu ti poviem, ako môžeš 
byť prijatý.  

(Ukážte papier so slovami ÚP „Môžeme byť prijatí do Božej rodiny“.) 
Mefibóšet bol členom nepriateľskej rodiny, a preto bol v nebezpečí smrti. Vojna s Filištíncami sa 

konečne skončila. Keďže bol kráľ Saul mŕtvy, ľudia v Izraeli potrebovali nového kráľa. Kto bude nad 
nimi vládnuť? Mnohí chceli, aby sa stal kráľom Dávid. Bol veľkým vodcom vojska, ktoré pod jeho 
velením zvíťazilo nad mnohými nepriateľmi.  

(Pre viac informácií pozri 1. Sam 18, 6 - 7 a 23, 1 - 5.) 
 

Obrázok 2-3 
Bol to slávnostný deň, keď bol Dávid zvolený za kráľa! Zástupy ľudí sa zhromaždili a prevolávali 

mu na slávu. Dávid stál pred nimi v kráľovských šatách. Sklonil hlavu, keď muna ňu položili korunu. 
Vojaci sa zoradili, aby pozdravili kráľa. Pán Boh dávno pred tým naplánoval, že sa Dávid stane 
kráľom nad Izraelom (1. Samuelova 16, 1 a 12). Pán Boh pripravil Dávidovo srdce na túto úlohu, aby 
bol dobrým vládcom nad Jeho ľudom. 
 
Obrázok 2-4 

Veľa rokov pred tým mal Dávid veľmi dobrého priateľa, Jonátana, Mefibóšetovho otca. Dlhé roky 
sa zlý kráľ Saul snažil zabiť Dávida, ale Jonatán mu v tom niekoľkokrát zabránil. Nakoniec prišiel deň, 
keď Dávid musel utiecť a schovávať sa na mnohých miestach, aby ho Saul nezabil. Predtým, ako 
odišiel, Dávid sa stretol s Jonatánom, aby sa s ním rozlúčil a aby si sľúbili niečo veľmi dôležité. 
Sľúbili si, že si budú vždy preukazovať láskavosť – sebe navzájom a tiež svojím rodinám (1. Sam 20, 
14 - 17). 

Po niekoľkých rokoch, ako sa Dávid stal kráľom, si spomenul: „Ja som sľúbil, že preukážem 
láskavosť rodine Jonatána.“ (Prečítajte verš z Biblie.) 

Rýchlo si zavolal svojich sluhov a spýtal sa: „Zostal ešte niekto z domu Saulovho, aby som mu 
kvôli Jonatánovi preukázal láskavosť?“ (2. Sam 9, 2). 

 
Obrázok 2-5 

Bol nájdený a privedený sluha, ktorý pracoval pre kráľa Saula. Tento povedal Dávidovi o 
Jonatánovom chromom synovi Mefibóšetovi. Dávid okamžite rozkázal, aby ho priviedli do paláca. 
Chcel preukázať láskavosť Saulovmu vnukovi, i keď sa ho Saul pokúsil veľakrát zabiť. Nesprával sa 
k nemu ako k nepriateľovi, ale ako k priateľovi. Toto je príklad toho, ako sa Boh, nebeský Kráľ, 
správa k nám. 

Pán Boh je úplne svätý. To znamená, že nikdy neurobil, ale ani nemôže urobiť nič zlé. 
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Je kráľom nad celým vesmírom, ale používa svoju moc iba nato, aby robil dobré veci. Keď vidí 
hriech v tvojom živote, nenávidí ho. Ty Ho neposlúchaš a správaš sa k Bohu ako k nepriateľovi. Boh 
ťa však veľmi miluje. Tak ako Dávid miloval Mefibóšeta. 

Aký musel byť Mefibóšet prekvapený, keď Dávidov sluha prišiel na miesto, kde žil. 
„Kráľ Dávid chce, aby si prišiel do kráľovského paláca,“ vysvetlil sluha. Čo všetko mohlo preletieť 

Mefibóšetovi mysľou!  
„Len to nie! Dávid ma nakoniec našiel! Možno ma chce zabiť, pretože som Saulovým vnukom! 

Naozaj musím ísť s týmto sluhom?“ 
Nemal na výber. Musel ísť do kráľovského paláca. Pravdepodobne išiel na oslovi alebo na koni, 

pretože nedokázal poriadne chodiť. 
(Nech dve deti zahrajú rolovú hru, ako ide sluha Cíba za Mefibóšetom. Potom v ďalšej scéne 

zahrajte, ako Mefibóšet predstupuje pred Dávida.) 
 

Obrázok 2-6 
Po ťažkej a únavnej ceste prišiel Mefibóšet do paláca. S veľkým strachom vstúpil pred kráľa a 

poklonil sa mu. 
„Čo bude teraz so mnou? Čo chce urobiť Dávid s chudobným, zmrzačeným človekom, ako som ja? 

Bude sa ku mne správať ako k nepriateľovi? Budem dnes zabitý? Bude na mňa kráľ kričať?“ 
Mefibóšet ticho čakal. 

Potom k nemu Dávid prehovoril jemným a milým hlasom: „Mefibóšet… neboj sa, lebo ti chcem 
preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána.“ (2. Sam 9, 7a) (Prečítajte prvú časť verša 
z Biblie.) 

Dávid mal pre Mefibóšeta veľké prekvapenie. Rozhodol sa, že sa k nemu bude správať ako 
k členovi svojej rodiny a privedol ho do paláca, aby tam s ním žil! 

Dávid preukázal Mefibóšetovi veľkú láskavosť. Mefibóšet neurobil nič, čím by si túto láskavosť 
zaslúžil. Láskavosť, ktorú si nemôžeme zaslúžiť, voláme „milosť“. 

Pán Boh nám ukazuje svoju lásku k nám oveľa krajším spôsobom. Dáva nám jedlo, zdravie, 
priateľov, ľudí, ktorí sa o nás starajú. 

 
Obrázok 2-7 

Boh nadovšetko ukázal svoju lásku k nám tým, že poslal svojho jediného Syna, Pána Ježiša z neba 
na túto zem. Pán Ježiš tu žil dokonalý život, ale dovolil, aby bol na usmrtený na kríži. Toto bola súčasť 
Božieho plánu lásky. Ježiš zobral na seba trest, ktorý sme si zaslúžili. 

Ježiš neurobil nič zlé, ale ty a ja sme určite urobili veľa zlých vecí. A Ježiš tam trpel a zomieral 
namiesto nás. 

Toto všetko pre nás urobil, aby sme sa mohli stať Božími deťmi. My si určite nezaslúžime byť 
Božími deťmi. Môže sa to stať iba vďaka Jeho milosti, že nás prijme do svojej rodiny. Pamätáš si, že 
sme hovorili, že slovo „milosť“ znamená láskavosť, ktorú sme si nezaslúžili a nie sme jej hodní? 

(Ukážte papier so slovami ÚP.) 
 

Obrázok 2-6 (znovu) 
Istým spôsobom si tiež ako Mefibóšet mrzák. Nie si mrzákom na tele, ale nekráčaš po Božej ceste, 

nerobíš veci, ktoré Boh chcel, aby si robil, nenasleduješ Ho. 
Aj k tebe by sa mohol Boh správať ako k nepriateľovi, ale On ťa miluje a dal svojho Syna, aby za 

teba zomrel na kríži. 
 

Obrázok 2-7 
Pán Ježiš zomrel, ale nezostal mŕtvy. Vstal znovu z hrobu a dnes je živý. Je tu s nami cez svojho 

Ducha. Kvôli tomu, čo urobil Pán Ježiš, Boh Otec nás miluje – tak ako Kráľ Dávid kvôli svojmu 
priateľovi Jonatánovi miloval Mefibóšeta. 
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Obrázok 2-8 
Aké prekvapenie mal kráľ Dávid pripravené pre Mefibóšeta? To, že ho prijal ako svojho vlastného 

syna. Mefibóšet musel byť veľmi prekvapený, keď počul, ako sa s ním a potom so sluho Cíbom Dávid 
rozprával. 

(Čítajte nahlas z Biblie 2. Sam 9, 7 a časti 10. verša.) 
„Vrátim ti celé pole tvojho otca Saula; a budeš jedávať trvale pri mojom stole. Dám ti sluhov, ktorí 

budú pre teba pracovať a ty budeš žiť so mnou v tomto paláci a jedávať pri mojom stole.“  (Ukážte 
slovo „Prijatý“.) 

Dávid mu povedal, že odteraz bude ako jeden z jeho synov. Rád by som vedel, ako sa Mefibóšet 
v paláci správal. Keď si pomyslel na láskavosť, ktorú mu Dávid preukázal, čo chcel asi robiť? (Nech 
deti odpovedajú.) 

Áno, každý deň chcel Dávidovi robiť radosť! 
Ak si ty uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, Boh ťa prijal do svojej rodiny. Ty si si to 

nezaslúžil, ale Boh to urobil kvôli Pánovi Ježišovi. Ako by si sa mal ty správať, keď si synom alebo 
dcérou Boha? Áno, mal by si chcieť robiť radosť svojmu Otcovi, ktorý je tiež nebeským Kráľom. 

 Ako by si mohol urobiť radosť svojmu nebeskému Otcovi tu na našom klube? (Nech deti 
odpovedajú.) 

 Ako by si mohol ukázať svojimi skutkami, že si synom alebo dcérou nebeského Kráľa, dnes 
večer doma? 

 Ako by si mohol ukázať svojimi slovami, že si Boží syn alebo dcéra? 
 Ako by mohla tvoja učiteľka v škole zistiť, že poslúchaš svojho nebeského Otca a nerobíš iba to, 

čo sa páči tebe? 
Veľká Božia láskavosť naproti nám v nás spôsobuje túžbu páčiť sa Bohu. Niekedy však jako Božie 

deti netešíme Pána Boha vecami, ktoré robíme, hovoríme, alebo robíme. Potrebujeme poprosiť Boha, 
aby nám pomohol robiť veci lepšie a žiť tak, ako to chce On. Chceme robiť radosť nášmu nebeskému 
Otcovi tak, ako to chcel robiť Mefibóšet naproti kráľovi Dávidovi, ktorý bol k nemu taký láskavý.  

Mefibóšet neurobil nič pre to, aby si zaslúžil Dávidovu láskavosť a jeho prijatie do kráľovskej 
rodiny. Stalo sa tak jednoducho iba vďaka kráľovej veľkej láskavosti. 

 
Obrázok 2-9 

Ak si sa ešte neodvrátil od svojich hriechov, ak si ešte nepoprosil Pána Ježiša, aby bol tvojím 
Spasiteľom, tak ešte nepatríš do Božej rodiny. Chcel by si, aby ti Boh odpustil a urobil ťa svojím 
dieťaťom? Dnes je najlepší čas, aby si v neho uveril. V Biblii je jeden verš, ktorý hovorí: „Ale tým, čo 
Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ (Ján 1, 12) (Ukážte deťom 
tento verš napísaný a nech ho zopakujú.) 

Hovorí nám, že tí, ktorí veria v Ježiša, tí, ktorí Mu dôverujú, sa môžu stať Božími synmi. Práve sa 
môžeš rozprávať s Pánom Ježišom. Povedz Mu, že si sa správal ako jeho nepriateľ, ale že veľmi 
ľutuješ svoj hriech. Popros Ho, aby ti odpustil a urobil ťa svojím dieťaťom. On sľúbil, že tak urobí. 

(Túto lekciu ukončite modlitbou. Poproste Boha, aby pomohol deťom dôverovať Mu a tak sa stať 
Jeho synmi a dcérami.) 

Ak si ešte neporozumel tomu, ako môžeš uveriť Bohu, aby ti odpustil a urobil ťa svojím dieťaťom, 
po ukončení nášho stretnutia príď za… (určte miesto). Ja ťa nemôžem zachrániť. Ja ťa nemôžem 
priviesť do Božej rodiny, ale môžem ti vysvetliť viac o tom, ako môžeš uveriť Bohu. Chcem ti iba 
pomôcť, tak sa, prosím, neboj. Príď za mnou a spolu sa porozprávame o tejto dôležitej veci. 

 
Opakovacia hra 

Na veľký papier vyznačte prázdne miesta (pre každé písmeno prázdnu čiaru, ktorá bude skrývať 
tajomný výrok: „Si Božím dieťaťom?“ (_ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _?) Zadávajte otázky skupine, 
vyvolajte vždy iné dieťa. Za každú správnu odpoveď môže dieťa hádať písmeno. Keď je písmeno 
správne, napíšte ho na všetky miesta, kam patrí. Napríklad, keď dieťa povie „o“, napíšešte ho dvakrát. 
Keď povie nesprávne písmeno, zapíšte ho nabok. Nedovoľte, aby niekto hádal výrok skôr, jako sú 
zodpovedané všetky otázky. 
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Otázky na zopakovanie: 
1. Kto sa stal kráľom potom, ako bol Saul a Jonatán zabití? (Dávid.) 
2. Aký sľub si dali Dávid s Jonatánom? (Že budú milí k rodine toho druhého.) 
3. Potom čo sa stal Dávid kráľom, akú otázku sa opýtal ohľadne Jonatánovej rodiny? („Zostal ešte 

niekto z domu Saulovho, aby som mu preukázal láskavosť?“) 
4. Kto zostal z Jonatánovej rodiny? (Mefibóšet.) 
5. Aký mal Mefibóšet problém? (Bol mrzákom a tiež pochádzal z nepriateľskej rodiny, jeho starý 

otec Saul sa veľakrát pokúsil Dávida zabiť.) 
6. Prečo sa Mefibóšet bál, keď bol predvolaný do Dávidovho paláca? (Bál sa, že by ho Dávid mohol 

kvôli Saulovi zabiť.) 
7. (Ukážte Obrázok 2-6.) Ak sme neuverili v Pána Ježiša, aby nám odpustil a urobil nás svojimi 

deťmi, ako nám Mefibóšet pripomína naše postavenie pred Bohom? (Sme mrzáci a nekráčame po 
Božích cestách; sme Boží nepriatelia.) 

8. Prečo sa nemusíme báť prísť k Bohu? (Pretože nás miluje.) 
9. Ako preukázal Dávid láskavosť Mefibóšetovi? (Dal mu pole a sluhov a dovolil mu jedávať pri 

svojom stole v paláci. Správal sa k nemu ako k synovi.) 
10. Ako nám Boh preukazuje svoju láskavosť? (Mnohými spôsobmi – dáva nám jedlo, oblečenie, 

zdavie, atď. Zvlášť tým, že dal svojho Syna, aby zomrel za nás na kríži.) 
11. Zopakuj Ján 6, 37 (alebo Ján 1, 12) a povedz, ako sa môžeš stať členom Božej rodiny. (Tým, že 

prídeš v modlitbe k Pánovi Ježišovi a úprimne Ho poprosíš, aby ti odpustil a prijal ťa.) 
12. Keď si sa stal členom Božej rodiny, Boh ti môže pomôcť ukázať iným, že si Jeho dieťaťom. 

Povedz štyri oblasti, kde by si to mohol robiť. (Odpovede budú rôzne.) 
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3. lekcia: Nóach – zachránený pred zničením  
 
 
Písmo pre učiteľa: 1. Mojžišova 6, 1 - 9; 17;  2. list Petra 2, 5 
 

Ústredná pravda:  
Jediná cesta, ako môžeš byť zachránený, je Božia cesta. 
Aplikácia: 
- pre nespasených (AN):  Ver v Pána Ježiša, jediného Spasiteľa (ako Nóach veril a bol poslušný 

Bohu). 
- pre spasených (AS): Buď verný (ako bol Noach) a hovor iným o  ceste spasenia. 
 
Verš na zapamätanie:  Opakovanie Lukáš 19, 10 a Ján 6, 37. 
 
Názorné pomôcky: 
 Obrázky 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9. 
 Je dobré mať napísanú ÚP na papieri a ukázať ju v tých častiach lekcie, kde je to vhodné. 
 Slovo „Zachránený“ napísané na papieri. 
 
Osnova lekcie 
 
Úvod : Nebezpečenstvo! Zákaz korčuľovania! 
Postup udalostí: 
1.   Ľudia hrešia myšlienkami a skutkami (1M 6, 5-7).           ÚP 
      Vyučujte – Boh je smutný, keď vidí tvoje myšlienky a skutky. 
2. Nóach veril v Boha a žil tak, aby sa Mu páčil. (1M 6, 8 - 21) 
3. Boh ho varuje, že prichádza súd. 
4. Hovorí mu podrobnosti ako postaviť koráb.           ÚP 

Vyučujte – Božia cesta je jediná cesta. 
5. Noach začína stavať (1M 6, 22). 
6. Varuje ľudí (2. Petra 2, 5).       ÚPS, ÚPN  

Vyučujte – Hovor svojim priateľom o Božej ceste spasenia; uver Spasiteľovi ; Boh, Stvoriteľ je 
svätý, ale taktiež milujúci. 

7. Nóach so svojou rodinou vstupuje do korábu po 120 rokoch práce (1M 7, 13 – 16) ÚPN 
8. Boh zatvára dvere.         ÚPN 

Vyučujte – Boh ťa varuje; Boh zabezpečil iba jednu cestu spasenia. 
9. Prší štyridsať dní a nocí – všetci ľudia a zvieratá, ktorí sú vonku, sú zničení (1M 8, 1 - 19). 
10. Prestáva pršať a vody klesajú (1M 8, 1 - 19). 
11. Koráb pristane na hore Ararat. 
12. Po roku Nóach so svojou rodinou vychádzajú z korábu. 
Vyvrcholnie: 
Iba Nóachova rodina zostala živá, všetci ostatní zomreli, pretože nechceli dôverovať Božej ceste 
spasenia. 
Záver: 
Nóach buduje oltár a vzdáva vďaky Bohu.       ÚPS 
Vyučujte – Ak ťa Boh zachránil, ďakuj Mu za to a tiež varuj svojich priateľov. 
Pán Boh dal na oblohu dúhu sľubu.        ÚPN 
Vyučujte – Božie pozvanie – dôveruj Bohu a Spasiteľovi, ktorého poslal. 
 
Učenie verša na zapamätanie 
 
Zopakujte verše Lukáš 19, 10 a Ján 6, 37. 



 19 

Na opakovanie Lukáš19, 10 môžete použiť obrázok 1-3 a na opakovanie Ján 6, 37 obrázok 2-9. 
Keď opakujete tieto dva verše, môžete deťom rýchlo pripomenúť príbehy o Zacheovi a Mefibóšetovi. 
Opakovanie nemajte dlhšie ako 7 - 8 minút. 
Lukáš 19, 10 Zacheus bol stratený, ale Pán Ježiš ho našiel a spasil. 
Ján 6, 37 Mefibóšet bol chudobný mrzák a z nepriateľskej rodiny, ale kráľ Dávid ho prijal. Tak 

nás chce Boh prijať, aj keď sme sa správali ako Jeho nepriatelia. 
 
 

Lekcia 
 

Ján a Michal sa radi korčulovali na ľade, keď bolo jazero blízko ich mesta poriadne zamrznuté. 
Jedného dňa po vyučovaní si zbalili korčule a išli na jazero. Keď tam však prišli, našli tam vyvesený 
veľký oznam: „Nebezpečenstvo! Ľad je príliš tenký!“ Čo si myslíš, čo urobili?  

(Nech deti odpovedajú.) 
Ján bol múdry chlapec a zobral varovanie vážne – nešiel na ľad. Michal sa však zachoval veľmi 

nemúdro. Nebral vážne varovanie a začal sa korčuľovať. Onedlho sa ľad prelomil a on padol do 
ľadovej vody. Ľudia, ktorí boli nablízku, mu pomohli sa dostať von, ale veľmi prechladol, pretože bol 
veľmi dlho v ľadovej vode. My všetci potrebujeme brať vážne varovné oznamy, však? 

V prvej knihe Biblie, ktorá sa volá Genesis alebo 1. kniha Mojžišova, nám Boh hovorí o niektorých 
ľuďoch, ktorí boli varovaní pred veľkým nebezpečenstvom. Počúvali ho a boli poslušní varovaniu? 
(Ukážte Bibliu otvorenú na 1. Mojžišovej.) 

 
Obrázok 3-1 

Ľudia, ktorí vtedy žili, robili veľa zlých vecí, ktoré sa nepáčili Bohu. Biblia nám hovorí, že „Boh 
videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé“ (1M 
6, 5). 

(Prečítajte verše z Biblie, alebo nech ich prečíta staršie dieťa.) 
Tento verš nám hovorí, že Boh presne vedel, čo sa deje. Videl zlé správanie ľudí. Dokonca videl do 

ich sŕdc a videl zlé myšlienky. Ako sa Boh cítil? 
V ďalšom verši čítame: „… zabolelo Ho srdce.“ (1M 6, 6) To znamená, že bol sklamaný a 

nahnevaný tak, ako sa možno cítia tvoji rodičia, keď robíš niečo zlé.  
Chlapci a dievčatá, už ste niekedy premýšlali, že Boh vidí vaše správanie a dokonca vidí 

myšlienky? On je Bohom, ktorý miluje, čo je dobré, správne a pravdivé. Ale nenávidí zlé. Je sklamaný 
a nahnevaný, keď vidí hlboko v  tvojom srdci postoj neposlušnosti. Možno keď ťa tvoja mama 
poprosí, aby si niečo urobil, pomaly, ale neochotne poslúchneš. Vo svojom srdci premýšľaš: „Prečo ja 
musím stále pomáhať? Keby som tak mohol mame povedať, že to neurobím!“ Boh vidí tento tvoj 
sebecký postoj a je z neho smutný. Vidí ťa, keď sa možno biješ – ako títo ľudia na tomto obrázku. 
Miluje ťa, ale tvoje skutky Ho zarmucujú tak, ako Ho zarmucovali skutky a myšlienky ľudí v tých 
časoch. 

 
Obrázok 3-2 

Žil však medzi nimi jeden človek, ktorý miloval Boha a ktorý chcel robiť veci, ktoré Boh prikázal. 
Volal sa Nóach. 

Jedného dňa k nemu Boh prehovoril a priniesol mu správu. Časť tejto správy bola veľmi, veľmi 
smutná a druhá časť bola veľmi dobrou správou. Boh povedal Noachovi, že zničí ľudí veľkou potopou 
kvôli ich hriechu. To znamená, že celý svet mal byť zaliaty vodou. Bola to strašná, smutná správa. Boh 
musel byť veľmi smutný z toho, že ľudia, ktorých On stvoril, sa od Neho odvrátili a boli takí 
neposlušní, že ich musel zničiť. 

Dobrá správa bola, že Boh zabezpečí spôsob záchrany. Vysvetlil Noachovi, čo má robiť. Povedal 
mu, že má postaviť obrovskú loď – koráb. Koráb mal byť asi 150 metrov dlhý (tak dlhý ako 1 a pol 
futbalového ihriska), 25 metrov široký a 15 metrov vysoký (asi jako 5-poschodový panelák)! Prečo 
taký veľký koráb? Pretože koráb mal byť nielen pre Nóacha a jeho rodinu, ale tiež pre mnoho zvierat, 
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vtákov a hmyzu, ktoré mali byť zachránení. Do korábu sa tiež muselo pomestiť všetko jedlo, ktoré 
bolo potrebné pre ľudí a zvieratá na dlhé obdobie. 

Jediný spôsob pre Nóacha, aby bol zachránený, bolo dôverovať Bohu a vojsť dokorábu, ktorý mu 
Boh prikázal postavať. Boží spôsob záchrany bol jediným spôsobom záchrany. (Ukážte ÚP.) 

 

Obrázok 3-3 
Nóach poslúchol a začal koráb stavať. Pravdepodobne mu jeho traja synovia pomáhali. Mali pred 

sebou veľa práce – museli zoťať stromy, popíliť ich na dosky, dosky pospájať. Nebola to práca na pár 
mesiacov, ale na dlhé roky.  

Na inom mieste v Biblii  (2. Petra 2, 5) čítame o ďalšej práci, ktorú Noach robil popri stavbe. Noach 
tam je nazvaný jako „kazateľ“. Kazateľ je niekto, kto hovorí iným Božie slovo. Komu kázal Nóach? 
Ľuďom, ktorí vtedy žili na svete. Keď ho videli, ako stavia koráb, určite chodili dookola a kládli mu 
veľa otázok. Boli skutočne zmätení, pretože loď sa stavia pri vode. (Dovoľte deťom, aby povedali, čo 
sa asi títo ľudia mohli pýtať.) 

Určite sa pýtali aj: „Čo to staviaš? Prečo staviaš loď na suchej zemi?“ Nóach im vysvetľoval, že 
Boh pošle veľkú potopu, aby ich potrestal za ich hriechy. Kázal im Božie slovo. Stodvadsať rokov 
staval koráb a po celý čas im kázal. Zdalo sa, že nikto z nich nepočúva, čo Boh hovorí. Pravdepodobne 
si mysleli, že Nóach sa zbláznil a určite sa mu smiali. Nóach však pokračoval v stavbe a v kázaní 
Božieho slova. 

Keď si uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, robíš to, čo Nóach? Povedal si svojim priateľom, 
alebo možno členom tvojej rodiny o nebezpečenstve, v ktorom sú, pokiaľ zostanú vo svojich 
hriechoch? Vieš, že Biblia nám hovorí, že Boh jedného dňa potrestá hriech. Vedia to tvoji priatelia 
v škole? Vieš im to s láskou vysvetliť? Modlíš sa za svojich priateľov, ktorí sú v nebezpečenstve, že 
budú Bohom potrestaní? Možno si hovoíš: „Ja som im to už raz povedal.“ Popros Boha, aby ti 
pomohol byť takým, jako bol Noach. On ľuďom o nebezpečí nepovedal iba raz. Neustále ich verne 
varoval! 

 
Obrázok 3-4 

Premýšľajme o tom, čo asi hovoril Nóach ľuďom okolo seba o Bohu. (Nech deti odpovedajú na 
nasledovné otázky.) 

 Myslíš si, že im Noach povedal, ako ich Boh miluje? (Áno.) 
 Myslíš si, že Boh miluje rôzne deti na našom obrázku? (Áno.) 
 Ako Boh ukázal, že miluje ľudí za čias Nóacha? (Prikázal postaviť koráb.) 
 Povedal im Nóach, že Boh je dokonalý, že nenávidí ich neposlušnosť a zlé skutky? (Áno.) 
 Ako Boh ukázal týmto ľuďom, že nenávidí hriech? (Povedal, že pošle potopu, aby ich potrestal.) 
 Myslíš si, že Nóach hovoril ľuďom, že Boh je veľmi mocný? (Áno.) 
 Ako im musel Nóach vysvetliť, že Boh je veľmi mocný? (Povedal im, že Boh je Stvoriteľ, ktorý 

stvoril svet a celý vesmír. Keď by chcel, mohol by poslať veľký dážď.) 
Ja ti dnes hovorím tie isté veci, ktoré hovoril Nóach týmto ľuďom. Boh je dokonalý a nenávidí tvoj 

hriech, ale On ťa miluje! Je veľmi mocný a chce ťa zachrániť! 
 

Obrázok 3-5 
Konečne bol koráb dokončený a Nóach so svojou rodinou začali do korábu zhromažďovať veľa 

potravy. Nevieme ako, ale Boh je veľmi mocný a dokázal priviesť zvieratá a vtáky do korábu. Možno 
začal byť vzduch ťažký od dažďa, ktorý sa blížil. Možno začal povievať vietor a dohnal na oblohu 
oblaky. Zvieratá nejakým spôsobom vedeli, že nastal čas, aby išli do úkrytu a začali prichádzať ku 
korábu, väčšinou po dvoch z každého druhu, ale niektoré druhy prišli po siedmych. 

Ľudia, ktorí pravdepodobne stáli okolo, sledovali zvláštnu scénu, ako všetci vtáci a zvieratá 
vchádzajú do korábu. Možno sa smiali a robili si žarty. Jednoducho nebrali Božie varovanie vážne! 

Všetky zvieratá vstúpili do korábu a po nich Nóach, jeho manželka a traja synovia so svojimi 
manželkami. Všetkých ľudí v korábe bolo spolu osem – iba osem ľudí! 

Potom čítame v Biblii veľmi dôležité slová: „Hospodin zavrel za ním dvere.“ (1M 7, 16) (Prečítajte 
pomaly tieto slová z Biblie.) 
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Boh zavrel dvere! Nóach sa určite so svojou rodinou cítili v korábe v bezpečí. A čo ľudia vonku? 
Boh im dal šancu, aby počuli Jeho slovo a odvrátili sa od zlých ciest a prišli do korábu, ktorý On 
pripravil. Ale oni Ho nepočúvali. Bolo už príliš neskoro. Boh zavrel dvere! 

Boh varuje aj teba a ty potrebuješ počúvať! (Ukážte slovo „Zachránený“.) 
 

Obrázok 3-6 
Jediný spôsob záchrany pre tých ľudí bolo poslúchnuť, čo im Boh hovoril cez Nóacha. Aby sa 

odvrátili od svojich hriechov a prišli do korábu, ktorý pripravil. 
Boh je dokonalý. Miluje to, čo je dobré a nenávidí to, čo je zlé. Musí potrestať hriech. Ale nádherná 

dobrá správa je, že Pán Ježiš zobral trest, ktorý si zaslúžiš za svoje hriechy. Pán Ježiš žil úplne 
dokonalý život. Nikdy neurobil nič zlé, ale išiel na kríž, aby zomrel. Nezomieral za nič, čo by On 
urobil zlé, ale za veci, ktoré sme my urobili v neposlušnosti voči Bohu. Pretože bol On potrestaný za 
tvoj a môj hriech, my už nemusíme byť Bohom potrestaní. Ale musíš byť ochotný sa odvrátiť od 
svojho hriechu a dôverovať Pánovi Ježišovi ako svojmu Záchrancovi. 

Pán Boh pripravil pre ľudí v čase, keď žil Nóach, jediný dokonalý spôsob záchrany. Tým bol koráb. 
Bol to však jediný spôsob záchrany, Boží spôsob. 

Pre nás pripravil tiež jediný spôsob, ako môžeme byť zachránení. Boží spôsob je prísť k Pánovi 
Ježišovi. Poďakuj Mu za to, že zobral na seba tvoj trest a popros Ho, aby ťa zachránil. 

Ľudia, ktorí nepočúvali Božie posolstvo cez Nóacha, boli potrestaní za svoju neposlušnosť a 
vzburu. 

 
Obrázok 3-7 

Čoskoro sa začali zoskupovať šedé, tmavé mraky. Potom spadli prvé kvapky. Bola to teda pravda? 
Mal Nóach predsa len pravdu? Určite sa ľudia pýtali so strachom. Z oblohy sa valil dážď! Biblia tiež 
hovorí, že voda tiekla zo zeme. Deň za dňom pršalo bez prestania. Tu v Biblii máme napísané, ako 
pršalo. (Čítajte 1M  7, 12 z Biblie.) 

„A lial sa dážď na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.“ (Genesis 7, 12) 
Možno sa ľudia, ktorí boli vonku, chceli teraz dostať do korábu, ale bolo už príliš neskoro. Boh 

zavrel dvere a oni sa nemohli dostať dovnútra. Vo vnútri boli Nóach s rodinou v suchu a v bezpečí. 
Čoskoro bolo všetko zaliate vodou. Koráb sa zdvihol a plával po zdvíhajúcich sa vlnách. Voda 

stúpala vyššie a vyššie, pokiaľ neboli zaliate aj vrcholce hôr. 
 

Obrázok 3-8 
Konečne prestalo pršať! Trvalo ešte niekoľko mesiacov, kým začala voda postupne klesať. 

Nakoniec koráb zastal na vrchu, ktorý sa volá Ararat. Keď zem dostatočne vyschla, Nóach so svojou 
rodinou a všetkými zvieratami vyšli z korábu. V korábe boli celý rok! Ako zvláštne muselo všetko 
vonku vyzerať! Ako muselo byť všade ticho. 

Nóachova rodina boli jediní ľudia, ktorí zostali živí. Oni jediní počúvali Božie slovo a prišli do 
korábu, ktorý Boh pripravil, aby boli zachránení. 

Nóach a jeho rodina postavili oltár a obetovali Bohu obete. Ďakovali Mu za to, že ich zachránil. 
Keď sa dívali na oblohu, zbadali nádhernú dúhu – sľub, že Boh už nikdy nezničí zem potopou. Možno 
Nóach myslel so smútkom na všetkých ľudí, ktorí zahynuli v potope. 

Keď poznáš Pána Ježiša ako svojho Spsiteľa, musíš Mu tiež často ďakovať, že ťa zachránil od 
Božieho trestu. Taktiež si smutný, keď si spomenieš na svojich priateľov, ktorí sú v nebezpečenstve, 
že budú Bohom potrestaní za svoje hriechy? Tento trest pre nich znamená byť večne oddelený od 
Boha. Modlíš sa za nich? Pozveš svojho priateľa, aby prišiel na zajtra na náš klub, aby aj on počul 
dobrú správu o záchrane? 

 
Obrázok 3-9 

Tak ako ľudia v čase Nóacha boli v nebezpečenstve, že budú potrestaní Bohom za ich hriechy, ty si 
tiež v nebezpečenstve. Pán Ježiš však zomrel za teba na kríži. Bol potrestaný za tvoje zlé skutky, takže 
ti Boh môže odpustiť. Môžeš sa cítiť v bezpečí, ak si pripravený odvrátiť sa od svojich hriechov a prísť 
k Nemu. Tak ako Nóach do korábu, aj ty potrebuješ prísť k Ježišovi. Božia cesta je jediná cesta, ako 
môžeš byť zachránený. 
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Príď dnes k Pánovi Ježišovi. On zomrel na kríži, ale znovu ožil a chce ťa prijať a zachrániť. On 
povedal: „Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (Ján 6, 37) (Ukážte ÚP.) 

Pán Boh splnil svoje sľuby, ktoré dal Nóachovi. Splní sľub, ktorý dal, keď umiestnil dúhu na 
oblohu a splní svoj sľub, ktorý je v Biblii: „… kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (Ján 6, 37) 
 
 
Otázky na zopakovanie: 
1. V dnešnej lekcii sme počuli, prečo musel Pán Boh poslať svetovú potopu? (Pretože ľudia zabudli 

na Boha a boli zlí a krutí.) 
2. Čo to znamená, keď Biblia hovorí, že Boh je svätý? (Je stopercentne dokonalý.) 
3. Ako sa Pán Boh pozerá na hriech? (Nenávidí ho a je z neho smutný.) 
4. Ako sa volal jediný človek, ktorý nezabudol na Boha a žil tak, ako sa to páčilo Bohu? (Nóach.) 
5. Čo povedal Pán Boh Nóachovi, že má urobiť? (Postaviť koráb pre seba a svoju rodinu a pre 

zvieratá, aby boli zachránení pre potopou.) 
6. Ako dlho pršalo a ako dlho bol Nóach so svojou rodinou v korábe? (Pršalo 40 dní a nocí a v korábe 

boli asi rok.) 
7. Aké rôzne spôsoby Pán Boh pripravil, aby boli ľudia zachránení pred potopou? (Iba jednu – 

koráb.) 
8. Nóach bol v korábe v bezpečí. Ako môžeš byť ty zachránený od Božieho trestu za svoje hriechy? 

(Iba keď uverím v Pána Ježiša a prídem k Nemu.) 
9. Čo urobil Nóach so svojou rodinou po potope? (Vyšiel z korábu, postavil oltár a chválil Boha.) 
10. Boh dal na oblohu dúhu. Čo pri tom sľúbil? (Že už nikdy nezničí svet potopou.) 
11. Pán Boh vždy dodrží svoje sľuby. Kde môžeš nájsť Jeho sľuby? (V Biblii.) 
12. Vieš dokončiť sľub, ktorý dal Pán Ježiš: „… kto prichádza ku mne …“ („… nevyhodím ho“ – 

nepošlem ho preč.) 
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4. lekcia: Etiópsky pokladník – nájdený Bohom 
 
 
Písmo pre učiteľa: Skutky 8, 1 - 8; 8, 26 - 40 
 

Ústredná pravda:  
Boh dal svojho Syna, aby zomrel za stratených. 
 
Aplikácia: 
- pre nespasených (AN):  (Ako Etiópčan) ver v Pána Ježiša, Spasiteľa, ktorý ťa hľadá, aby ti dal 

večný život.  
- pre spasených (AS): (Ako Filip) daj niekomu napísané Božie slovo (leták alebo biblický verš). 
 
Verš na zapamätanie:  
„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi...“ 
Rímskym 6, 23 
 
Názorné pomôcky: 
 Obrázky 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9. 
 Je dobré mať napísanú ÚP na papieri a ukázať ju v tých častiach lekcie, kde je to vhodné. 
 Slovo „Nájdený“, napísané na papieri. 
 Zvitok (ako je na obrázku 4-4) so slovami z Izaiáša 53, 7. 
 Majte pripravené evanjelizačné letáky, ktoré by mohli dať veriace deti svojim priateľom. 
 
Osnova lekcie 
 
Úvod : Nikto nevie, že som tu. 
Postup udalostí:  
1.   Filip káže v Samárii (Skutky 8, 1 - 8).     ÚP 
2. Etiópčan je na ceste južne od Jeruzalema (Skutky 8, 27 - 28).  ÚP 

Vyučujme – Nepoznal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. 
3. Boh Svätý Duch vedie Filipa, aby našiel Etiópčana (Skutky 8, 26 - 29). 
4. Číta z Izaiáša, ale nerozumie tomu. 
5. Etiópčan ho pozýva hore do koča (Skutky 8, 31). 
6. Filip mu vysvetľuje evanjelium (Skutky 8, 34 - 35).     ÚPN, ÚPS 

Vyučujme – Vysvetli priateľovi evanjelium pomocou letáka alebo biblického verša. 
Som ochotný ti pri tom pomôcť. 

7.   Filip vysvetľuje Izaiáša 53 (Skutky 8, 35).    ÚPN 
      Vyučujme – Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych za teba. 
Vyvrcholenie 
8.   Etiópčan rozumie evanjeliu a uverí v Pána Ježiša. 
9. Etiópčan je pokrstený Filipom (Skutky 8, 36 - 39). 
10. Filip je Svätým Duchom vzatý preč. 
Záver 
Etiópčan radostne pokračuje v ceste.      ÚPN 
Vyučujme – Ty si tiež počul o Ježišovi? Uveril si Mu? 
 

Učenie verša na zapamätanie 
 
„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi...“ 
Rímskym 6, 23 
(Pri vyučovaní tohto verša môžete použiť obrázok 3-10.) 
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Úvod: 
Aký je rozdiel medzi odmenou a darom? (Dovoľte deťom odpovedať.) 
Áno, odmena alebo plat je niečo, čo si zaslúžiš, ako keď napríklad tvoj otec dostane zaplatené za 
prácu, ktorú robil počas mesiaca. Dostane to, čo si zaslúži. 
Dar je však niečo, čo prijmeš bez toho, že by si pre to musel niečo urobiť, alebo si to nejako zaslúžiť! 
Verš, ktorý sa budeme dnes učiť hovorí o odplate a o dare. Počúvaj a pozeraj sa, kto je ten, kto platí 
odplatu, a kto je ten, kto dáva dar. 
Prezentácia: 
Čítajte verš z Biblie, zatiaľ čo deti sledujú verš z pomôcky. 
Vysvetlenie: 
Vysvetľujte tento verš počas dvoch stretnutí. Striedajte vysvetľovanie a aplikáciu s opakovaním. 
Kto dáva odmenu? Je to krutý pán, ktorý sa volá „hriech“ a on platí strašnú odplatu. Aká to je odplata 
(odmena)? Smrť. 
Pán Boh nás varuje, že jedného dňa môžeme dostať svoju odmenu, platbu, ktorú sme si zaslúžili za 
hriech. Odmena je smrť. Tu „smrť“ znamená byť navždy oddelený od Boha. Pán Boh nechce, aby sa 
to stalo a ponúka ti dar večného života. Keď neprijmeš Boží dar života, jedného dňa budeš od Neho 
navždy oddelený kvôli svojmu hriechu. Hriech je neposlúchanie, čo nám Boh vo svojom Slove hovorí, 
že máme robiť. 
Aplikácia: 
- AN:  V Biblii Pán Boh prikazuje, že nemáš klamať. Klamal si už niekedy? Prikazuje ti, že máš 

poslúchať svojich rodičov. Vždy si ich poslúchal? Hovorí ti, že nemáš kradnúť. Zobral si si už 
niekedy vec, ktorá ti nepatrili? Potrebuješ prijať nádherný dar, ktorý má pre teba Pán Ježiš. Dal 
svoj život, keď zomrel na kríži, aby si mohol dostať tento veľký dar. Počúvaj dnes pozorne 
biblickú lekciu, aby si sa dozvedel, ako môžeš získať dar večného života. 

- AS:  Keď si už prijal úžasný dar večného života, môžeš pomôcť ostatným, aby tiež prijali tento dar. 
Na konci nášho stretnutia si budeš môcť zobrať malý leták (ukáž jeden), aby si ho mohol dať 
priateľovi. Budeš to ochotný urobiť? 

Opakovanie: „Postupné šepkanie“ 
Opakujte celý verš s odkazom najmenej 7 – 8-krát. Detailnejšie vysvetľujte prvú časť. Na ďalšom 
stretnutí môžete pokračovať v procese vyučovania s vysvetľovaním druhej časti verša. 
Prvý krát povedia všetci celý verš normálnou intenzitou hlasu. Druhý krát zašepkajte posledné tri slová 
a odkaz. Znovu ho povedzte a šepkajte posledných šesť slov. Pokračujte v opakovaní a šepkaní, až 
pokým nezašepkáte celý verš. 
 
 

Lekcia 
 

Už si bol niekedy niekde sám a myslel si si: „Nikto nevie, že som tu?“ Možno si sa išiel prejsť do 
lesa, alebo si sedel sám v parku. Cítil si sa osamelý? Mal si dojem, že sa o teba nikto nestará? 

Dnes si budeme hovoriť o človeku, ktorý sa vydal na dlhú cestu a možno si to tiež myslel. 
„Som ďaleko od svojho domova. Predo mnou i za mnou sú len prašné cesty. Nikto nevie, že som 

tu.“ 
 

Obrázok 4-1 
Pán Boh však pripravoval niekoho, kto Ho miloval, aby išiel a stretol sa s človekom, ktorý cestoval. 

Človek, ktorý miloval Boha, sa volal Filip. Kázal Božie slovo a vyučoval v Samárii. Filip kázal o 
Pánovi Ježišovi, Božom Synovi, ako Ho Boh, Jeho Otec poslal na túto zem, aby zomrel za všetkých 
ľudí, ktorí sú stratení vo svojich hriechoch. Ľudia ho počúvali a mnohí z nich uverili v Pána Ježiša ako 
svojho Spasiteľa. V tom meste bola veľká radosť. 

(Ukážte na mape, kde sa nachádza Samária. Ukážte papier s ÚP.) 
Jedného dňa Boží anjel prehovoril k Filipovi a odovzdal mu zvláštnu správu. (Prečítajte text Skutky 

8, 26 z Biblie, alebo nech to prečíta staršie dieťa.) 
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„Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.“ (Sk 8, 26) 
To bol teda dobre dlhý výlet (asi 100 kilometrov) a to po púšti! 
Filip si určite myslel: „Pán Boh odo mňa chce, aby som odišiel z tohto mesta, kde veľa ľudí počúva 

evanjelium, dobrú správu o Pánovi Ježišovi? Skutočne chce, aby som odtiaľto odišiel a išiel takú dlhú 
cestu po púšti, kde nežijú žiadni ľudia?“ 

Robí Pán Boh chyby? Pravdaže nie! Filip možno presne nerozumel, prečo Boh od neho chce, aby 
išiel na túto namáhavú cestu, ale vedel, že mu to káže Boh, aby tak urobil. To mu stačilo. On 
kdekoľvek išiel, bol pripravený povedať ostatným ľuďom o Pánovi Ježišovi. Takže, čo si myslíš, že 
urobil? Áno, v Biblii čítame, že „vstal a šiel“ (Skutky 8, 27). 

(Otvorte si Bibliu a prečítajte tie slová priamo z Biblie.) 
Keď si uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš byť ako Filip a hovoriť druhým o svojom 

Spasiteľovi. Pán Boh chce, aby si to robil. 
 

Obrázok 4-2 
Čo si myslíš, prečo Pán Boh poslal Filipa v horúčave na takú ďalekú cestu, ktorá určite trvala 

niekoľko dní? (Dovoľte deťom odpovedať.) 
Áno! Mal sa tam stretnúť s osamelým cestovateľom! Poďme sa pozrieť, kto to bol! 
Nevieme, ako sa volal, ale Biblia nám hovorí, že išiel z Etiópie (krajina v Afrike) do Jeruzalema. 

Pravdepodobne cestoval veľa dní popri brehu rieky Níl. Jeho cesta bola dlhá asi 1500 kilometrov a 
teraz sa vracal domov. Bol to veľmi dôležitý človek, bol kráľovským pokladníkom. Inými slovami, 
mal na starosti všetky peniaze kráľovnej. Cestoval v koči. (Ukážte deťom mapu.) 

Prečo asi cestoval do Jeruzalema? Možno tam chcel vybaviť nejaké obchodné záležitosti. Tiež chcel 
poznať pravdivého a živého Boha a dúfal, že Ho tam spozná a bude Ho uctievať. Ale zdá sa, že 
v Jeruzaleme Boha nespoznal. Kúpil si tam však nejaké zvitky. Vidíš ich na obrázku vedľa neho? 
Tvorili časti Biblie, Božie slovo. Smutne sa vracal znovu domov do Etiópie v Afrike. (Ukážte zvitok 
podobný, ako je nakreslený na obrázku 4-4. Vysvetlite, že vtedy takto vyzerali knihy.) 

 
Obrázok 4-3 

Zdalo sa, že tento muž vie, že má vo svojom srdci problém, ktorý môže vyriešiť iba Boh. Tento 
problém je hriech a ten oddeľuje teba i mňa od Boha. Oddeľuje nás teraz a môže nás od Boha oddeliť 
navždy. Boh je čistý a dokonalý. Nemôže dovoliť, aby sa hriech dostal do Jeho domova v nebi. 

Hriech je neuposlúchnutie Božích príkazov, ktoré nájdeme v Biblii. Napríklad jeden z Božích 
príkazov je: „Nepokradneš!“ (2M 20, 15). Ukradol si niečo mame alebo v obchode? 

Boh prikazuje: „Hovorte pravdu!“ (Efezským 4, 25) Hovoril si vždy doma a v škole pravdu? 
Boh prikazuje: „Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst!“ (Efezským 4, 29. Počúvaš 

neslušné vtipy a opakuješ ich? Používaš nadávky? 
Všetci robíme zlé veci, ktoré zarmucujú Boha. Kvôli tomu sme vzdialení od Boha. Sme stratení tak, 

ako bol Etiópčan. Nevieme, ktoré Božie prikázanie on neposlúchol, ale Boh nám v Biblii hovorí, že 
každý na svete Ho niekedy neposlúcha (Rímskym 3, 23). Takže vieme, že tento muž v našom príbehu 
tiež tak robil. Bol stratený vo svojom hriechu a hľadal Boha. Pán Boh ho tiež hľadal. Chcel ho nájsť. 

(Ukážte na slovo „Stratený“ na papieri s ÚP.) 
Obrázok 4-4 

Ako cestoval vo svojom voze, Etiópčan si vybral zvitok, ktorý bol časťou Biblie a bol napísaný 
pred stovkami rokov. Slnko pálilo, cesta bola prašná a on sa snažil sústrediť sa na to, čo čítal. Možno 
tam nájde viac o tom, ako môže prísť bližšie k Bohu.  

Kniha, ktorú čítal, bola napísaná prorokom Izaiášom. Etiópčan sa veľmi snažil porozumieť, ale mal 
pri tom ťažkosti. Bolo to o Niekom, kto veľmi trpel za iných ľudí a dokonca zomrel. Kto by to mohol 
byť? Potreboval niekoho, kto by mu vysvetlil Božie slovo. Pán Boh pripravil niekoho, aby práve toto 
urobil. Čo si myslíš, kto to mohol byť? Áno, bol to Filip, o ktorom sme si hovorili na začiatku príbehu.  

(Ukážte deťom vo svojej Biblii knihu Izaiáša.) 
„Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, 

ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.“ (Izaiáš 53, 7) (Majte tieto slová napísané na zvitku papiera.) 
Ako Pán Boh povedal Filipovi, Filip kráčal dlhou, únavnou cestou púšte. 
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Myslím, že asi premýšľal: „Pán Boh mi čoskoro ukáže, prečo mi kázal ísť touto cestou.“ 
Keď sa obzeral v púšti okolo seba, niečo zbadal. Vyzeralo to ako koč s mužom, ktorý išiel tým 

istým smerom. 
Duch Pánov povedal Filipovi: „Pristúp a pripoj sa k vozu!“ (Skutky 8, 29) 
Na toto Filip čakal! Biblia nám hovorí, že začal bežať smerom ku koču! Už ste sa niekedy snažili 

bežať v horúci deň? Nie je to jednoduché. Ale Filip chcel urobiť to, čo mu povedal Boh. Tak bežal 
celou cestou k vozu s radosťou.  

(Nech deti zahrajú scénku, ako Etiópčan nahlas číta zo zvitku počas jazdy v koči. Druhé dieťa nech 
predstavuje Filipa, ktorý beží k nemu.) 

 
Obrázok 4-5 

Lapajúc po dychu dobehol Filip bližšie ku koču. Teraz mohol počuť, ako si Etiópčan nahlas číta. 
Filip na neho volal: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ „Nie, nerozumiem,“ odpovedal smutne Etiópčan. 
„Ako môžem rozumieť, keď mi to nemá kto vysvetliť?“ 

Potom pozval Filipa do svojho koča, aby mu pomohol porozumieť Božie slovo. Aká to musela byť 
pre Filipa radosť, keď spoznal, že toto bol dôvod, prečo ho sem Boh poslal. Teraz mohol vysvetliť 
Božie slovo tomuto dôležitému človeku, ktorý potreboval rozumieť, ako veľmi ho Boh miluje a že ho 
hľadá. 

 
Obrázok 4-6 

Filip s radosťou naskočil do koča a ďalej pokračovali v ceste spolu. Etiópčan čítal o niekom, kto 
veľa trpel. Filip začal práve tam, kde tento muž čítal (v knihe, ktorú napísal Izaiáš) a vysvetľoval mu 
text. Ten človek, ktorý tak veľmi trpel bol Pán Ježiš, Boží Syn. Ježiš prišiel na zem z neba, aby hľadal 
ľudí, ktorí sú stratení vo svojich hriechoch, aby ich našiel a priviedol ich k Bohu. (Ukážte papier 
s ÚP.) 

Etiópčan pozorne počúval. Nikdy predtým nepočul také nádherné slová. 
Slová, ktoré Etiópčan čítal, boli: „Bol ako baránok vedený na zabitie.“ (Izaiáš 53, 7) To znamená, 

že Pán Ježiš bol zatknutý zlými ľuďmi a zabitý. Tak ako sa ovca nesnaží brániť, Ježiš dovolil ľuďom, 
aby spôsobili utrpenie a zabili Ho. Ale Ježiš je Boží Syn. Mohol sa ľahko ubrániť, ale bol to Boží plán 
pre Jeho Syna, aby trpel a zomrel. Pán Boh ukázal Izaiášovi, čo má napísať o smrti Pána Ježiša, už 
pred viac ako 700 rokmi predtým, ako sa Ježiš narodil. To skutočne ukazuje, že Ježišova smrť nebola 
náhoda, bol to Boží dokonalý plán, aby nás našiel, odpustil nám a priviedol nás do svojej rodiny. 

Toto chce urobiť i pre teba. Ty si tiež pre Neho dôležitý tak, ako bol Etiópčan. Tiež ťa veľmi 
miluje. Uver dnes v Neho a popros Ho, aby ti odpustil a urobil ťa svojím dieťaťom. Ak nevieš presne, 
ako to máš urobiť, prosím, príď za mnou a po stretnutí sa o tom porozprávame. Budem tu pri tomto 
stole. Ja ťa pravdaže nemôžem zachrániť, ale môžem sa s tebou rozprávať a ukázať ti z Božieho slova 
ako môžeš uveriť v Ježiša a byť Ním nájdený. 

Filip zvestoval Božie slovo, aby povedal tomuto mužovi evanjelium. Ak už poznáš Pána Ježiša ako 
svojho Spasiteľa a miluješ Ho, aj ty môžeš hovoriť priateľovi Božie slovo, aby sa dozvedel 
evanjelium. Tu na stole som položil niekoľko letákov. Môžeš si jeden zobrať a dať ho tento týždeň 
kamarátovi. Nemusíš to urobiť. Urob to, len ak to chceš, pretože miluješ Pána a chceš Mu slúžiť. Vieš 
si práve teraz spomenúť na niekoho, komu ho môžeš dať? Popros Boha, aby ti pomohol byť odvážny, 
aby si to mohol urobiť. Kde by si to mohol urobiť? Možno počas prestávky v škole alebo cestou 
domov zo školy. Pred tým, ako dáš leták, mal by si si ho prečítať. Alebo namiesto toho, aby si mu dal 
leták, vedel by si kamarátovi vysvetliť Rímskym 6, 23 – verš, ktorý sme sa učili? Pán Boh môže 
použiť teba tak, ako použil Filipa, aby si priniesol evanjelium niekomu, kto je ešte stratený. 
(Zdôraznite deťom, kde si môžu zobrať jeden alebo dva letáky, aby ich dali kamarátovi. Letáky pre deti 
si môžete objednať v Detskej misii, adresa je na prednej strane tejto knižky. Deťom môžete zahrať 
veľmi krátku scénku, ako môžu dať kamarátovi leták.) 

 

Obrázok 4-7 
Tesne pred slovami, ktoré čítal Etiópčan, je veta, ktorú si musíme tiež prečítať.  
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Izaiáš písal: „Všetci sme zblúdili ako ovce.“ (Izaiáš 53, 6) Ty a ja sme ako ovce, ktoré ľahko 
zblúdia zo správnej cesty a stratia sa. My sme sa tiež zišli z Božej cesty a sme stratení.  

Izaiáš tiež písal: „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky.“ (Izaiáš 53, 5) To vysvetľuje, prečo 
bol Ježiš prebodnutý. Bolo to pre naše priestupky – pre naše zlé myšlienky, skutky a slová. Často veci 
robíme presne opačne, ako ich chce Boh. Ježiš si nezaslúžil, aby zomrel, pretože žil dokonalým 
životom. Bol potrestaný za naše hriechy. Zomrel a bol pochovaný, ale nezostal mŕtvy. O tri dni neskôr 
Mu Boh, Jeho Otec, znovu vrátil život. Krátko potom Ježiš odišiel späť do neba, ale Jeho Duch je tu 
dnes s nami. Už bude navždy živý. Toto bola tá nádherná správa, ktorú Filip vysvetlil Etiópčanovi. 

Teraz už tomu rozumel! Už to nebolo pre neho záhadou. Porozumel tomu, že Ježiš je Spasiteľom, 
ktorý zomrel za neho na kríži. Tam na púšti bol nájdený Filipom, ale čo je dôležitejšie, bol nájdený 
Bohom! (Ukážte slovo „Nájdený“.) 

 
Obrázok 4-8 

Práve vtedy prechádzal koč okolo nejakej vody. 
Etiópčan sa obrátil k Filipovi a spýtal sa: „Čo mi prekáža dať sa pokrstiť?“ (Skutky 8, 36) Takto 

ukázal, že porozumel evanjeliu a uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Filip odpovedal: „Ak veríš 
z celého srdca, môže sa stať.“ (Skutky 8, 37) Etiópčan okamžite s radosťou odpovedal: „Verím, že 
Ježiš Kristus je Syn Boží.“ (Skutky 8, 37) (Čítajte verše z Biblie.) 

Rozkázal zastaviť kone a spolu s Filipom zišli z koča. Filip ho pokrstil práve tam uprostred púšte. 
Dnes sa ľudia krstia vo vode inými spôsobmi. Pre Etiópčana to bol spôsob, ako ukázal, že uveril 
v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. 

Po tom, ako ho Filip pokrstil, stala sa zvláštna vec. Zrazu Boh Svätý Duch zobral Filipa na nejaké 
iné miesto, aby mohol iným ľuďom rozprávať o Pánu Bohu. Etiópčan musel byť prekvapený. Pán Boh 
priviedol Filipa, aby sa s ním stretol a o niekoľko hodín ho znovu zobral preč. Ale Etiópčan 
pokračoval vo svojej ceste do Etiópie. Už nebol stratený. Pán Ježiš ho našiel! 

(Aj keď nemáme jasný dôkaz, že Etiópčan bol prvý, ktorý priniesol evanjelium do Afriky, veľa 
historikov sa zhoduje v tom, že je to veľmi pravdepodobné.) 

 

Obrázok 4-9 
A čo ty? Našiel ťa už Pán Ježiš? Aj ty si počul Božie slovo ako Etiópčan. Pán Boh ti hovorí, že si 

stratený, ak sa neodvrátiš od svojho hriechu a neuveríš v Neho. Tak ako Pán Boh hľadal Etiópčana, 
hľadá i teba. Chce ti dať dar večného života, ktorý trvá navždy. Verš, ktorý sme sa dnes učili nám 
hovorí, že „Božím darom je večný život“ (Rímskym 6, 23). Pán Boh zaplatil za tento dar veľmi vysokú 
cenu. Dal svojho vlastného Syna, Pána Ježiša, aby zomrel na kríži za teba a za mňa. Tak ti Boh môže 
ponúkať dar života a spasenia. Nemusíš nič platiť! 

Dnes môžeš prísť v modlitbe k Bohu a povedať Mu napríklad toto: „Drahý Bože, viem, že som 
zhrešil proti Tebe. Ďakujem Ti, že ma miluješ a že ma hľadáš. Ďakujem, že si dal Pána Ježiša, aby 
zomrel za moje hriechy. Prosím, odpusť mi a pomôž mi odvrátiť sa od tých vecí, ktoré Ťa zarmucujú. 
Verím, že si môj Spasiteľ. Amen.“ 

Ak si sa modlil túto modlitbu, prosím, príď a povedz mi to. Budem sa z toho tešiť a rád ti pomôžem 
v tvojom novom živote Božieho dieťaťa! 

 
 

Otázky na zopakovanie: 
1. Čo robil Filip v Samárii? (Kázal evanjelium.) 
2. Prečo poslal Pán Boh anjela, aby povedal Filipovi, že má odísť z mesta a ísť na púšť? (Aby mohol 

povedať Etiópčanovi evanjelium.) 
3. Prečo išiel Etiópčan z Afriky do Jeruzalema? (Uctievať tam Boha.) 
4. Čo robil, keď cestoval domov vo svojom koči? (Čítal zo zvitku Izaiáša, z časti Biblie.) 
5. Akým spôsobom bol Etiópčan „stratený“? (Stratený vo svojich hriechoch, preč od Boha.) 
6. Čo sa opýtal Filip Etiópčana a čo mu ten odpovedal? (Rozumieš, čo čítaš? Ako môžem rozumieť, 

keď nemám, kto by mi vysvetlil?) 
7. Čo povedal Filip Etiópčanovi, o kom je tá časť Biblie? (O Ježišovi.) 
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8. Potom čo mu Filip pomohol porozumieť slovám Písma, aká nádherná vec sa stala s Etiópčanom? 
(Uveril a stal sa Božím dieťaťom.) 

9. Kto „našiel“ Etiópčana? (Filip, ale čo je dôležitejšie, Boh.) 
10. Prečo chcel byť Etiópčan pokrstený? (Aby ukázal, že uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.) 
11. Čo sa dialo s oboma mužmi potom, ako bol Etiópčan pokrstený? (Filip bo zobratý Svätým Duchom 

a Etiópčan pokračoval v ceste s radosťou v srdci.) 
12. Verš, ktorý sme sa dnes učili (Rímskym 6, 23) nám hovorí o nádhernom dare. Aký je to dar a kto 

zaň zaplatil? (Dar je večný život; Boh zaň zaplatil tým, že dal svojho Syna, aby zomrel na kríži.) 
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5. lekcia: Saul – obrátený Bohom 
 
 
Písmo pre učiteľov: 
Skutky 9, 1 - 22, Filipským 3,3 - 8 
 
Ústredná pravda: 
Každý sa musí vo svojom živote obrátiť. 
 

Aplikácia: 
- pre nespasených:  Odvráť sa od svojich hriechov a obráť sa k Ježišovi. 
- pre spasených:  Modlite sa za ostatných: 

  - za tých, ktorí trpia, pretože uverili v Ježiša, 
    - za svojich nespasených priateľov, aby sa obrátili k Ježišovi. 
 
Verš na zapamätanie: 
Pokračujte v učení verša Rímskym 6, 23. 
 
Názorné pomôcky 
Obrázky 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 a 5-9. 
Vytlačte text ústrednej pravdy na tvrdý papier.  
Na ďalší papier vytlačte slovo „Obrátený“. 
 
Osnova lekcie 
 
Úvod: 
Otec a mama v aute.         ÚP 
Vyučujme – Každý sa musí vo svojom živote obrátiť.  
Postup udalostí: 
1. Saul žiada o povolenie prenasledovať kresťanov (Skutky 9, 1 - 2). 
2. Saulovi je udelené povolenie a on sa vydáva na cestu (Skutky 9, 3).   ÚPS 
3. Saul ako mladý muž študoval Starý zákon. 
    Vyučujme – Do neba sa nedá dostať tak, že si dobrý.     ÚPN 
4. Blízko Damasku uvidí žiaru. 
5. Ježiš sa opýta Saula: „Prečo ma prenasleduješ?“ (Skutky 9, 4 - 5) 
6. Saul si uvedomí, že Ježiš je Boží Syn, zasľúbený Spasiteľ.     ÚP 
7. Opýta sa: „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ 
8. Oslepnutý Saul príde do Damasku (Skutky 9, 10 - 17). 
9. Saul sa modlí a Boh ho obráti. 

    Vyučujme – Aj ty sa musíš obrátiť.         ÚPN 
10. Boh hovorí Ananiášovi, aby uzdravil Saulov zrak (Skutky 9, 17 - 19). 
      Vyučujme – Svojimi modlitbami môžeš pomôcť iným.     ÚPN 
Vyvrcholenie 
Saul je pokrstený a káže o tom, že Ježiš je Boží Syn (Skutky 9, 21 - 22). 
Vyučujme – Boh môže zmeniť aj teba.       ÚPN 
Modlitba. Buďte k dispozícii deťom. 
 
Učenie verša na zapamätanie 
 
Pokračujte v učení verša Rímskym 6, 23: „ Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je 
večný život v Kristu Ježišovi...“ 
(Pri učení verša môžete použiť obrázok 3-10.) 
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Úvod: 
Minulý týždeň sme si rozprávali o rozdiely medzi odmenou/odplatou a darom. Pamätáte si na ten 
rozdiel? (Nechajte deti odpovedať.) 
Prezentácia: 
Prečítajte verš z Biblie a deti sledujú text na obrázku 3-10. 
Vysvetlenie: 
(Spojte vysvetlenie s opakovaním verša.) 
Minulý týždeň sme premýšľali o hroznej odplate za hriech. Teraz sa pozrime na druhú časť verša, 
ktorá je veľmi pekná. Hovorí nám o dare. 

 Kto dáva tento dar? (Boh.) 
 Aký je to dar? (Večný život.) 
 Čo znamená „večný“? (Taký, ktorý začína teraz a nikdy nekončí.) 
 Kto zaplatil za tento dar? (Pán Ježiš zaplatil veľmi vysokú cenu, keď vylial svoju krv na kríži, 

aby nám tento dar kúpil.) 
 Kto tento dar potrebuje? (My všetci.) 
 Prečo ho potrebujeme? (Kvôli našim hriechom – až pokým neprijmeme dar spasenia, sme 

otrokmi hriechu, ktorí si zasluhujú večnú smrť.) 
 Ako musíme zaplatiť za tento dar? (Nemusíme platiť nič! Za tento dar už Pán Ježiš zaplatil.) 
 Ako môžeme tento dar prijať? (Keď prídeme s modlitbou k Bohu, povieme Mu, že sme hriešnici, 

uznáme, že si zaslúžime trest a poprosíme Ho o úžasný dar, ktorý pre nás Pán Ježiš získal na 
kríži.) 

 

Aplikácia: 
- AN: Si ešte stále na ceste k večnej smrti kvôli svojim hriechom? To znamená večné oddelenie od 

Boha. Pán Ježiš bol za tvoje hriechy potrestaný. Zomrel na kríži za teba, a tak zaplatil za 
úžasný dar večného života. Odvráť sa dnes od svojich hriechov a popros Pána Ježiša, aby ti dal 
večný život. Tvoje hriechy ti budú odpustené a tvoj život bude zmenený. 

- AS: Ak si už požiadal Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom, potom si od Neho prijal dar 
večného života. Modlíš sa za svojich priateľov, ktorí ešte stále smerujú k večnej smrti? Popros 
Boha, aby ti pomohol modliť sa za nich každý deň, aby aj oni mohli prijať ten úžasný dar 
spasenia a večného života. 

 
Opakovanie: „Za učiteľom“ 
Opakujte celý verš s triedou niekoľkokrát. Vyberte jedno dieťa, ktoré si stane za vás. Iné príde 
a potichu ukáže na jedno slovo z verša na obrázku. Skupina potom povie celý verš, ale namiesto 
označeného slova tleskne. Dieťa, ktoré stojí za vami, povie chýbajúce slovo. Hrajte sa hru 
niekoľkokrát, aby mali viaceré deti šancu zapojiť sa. 
 
 

Lekcia 
 

Otec, mama a deti išli v jednu sobotu na výlet autom. Odrazu ich zastavil policajt. 
„Po tejto ceste nemôžete ďalej pokračovať. Musíte sa tu obrátiť späť,“ povedal policajt rozhodne. 

„Nasledujúci úsek cesty totiž poškodili silné dažde. Je to tam nebezpečné.“ 
Otec bol rád, že ich policajt zastavil a varoval ich pred nebezpečenstvom. Na mieste sa otočili 

a pokračovali po bezpečnej ceste. 
Dnes si povieme príbeh o mužovi, ktorý sa takisto obrátil – urobil vo svojom živote čelom vzad. 

Nevaroval ho policajt, ale Pán Ježiš. 
Každý z nás sa musí v živote obrátiť. 
(Ukážte napísanú ústrednú pravdu.) 
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Obrázok 5-1 
Muž v dnešnom príbehu sa volá Saul. Tento príbeh je zapísaný v Biblii, v knihe Skutkov.  Je to 

rovnako pravdivý príbeh ako každá iná časť Božieho slova. Saul žil v rovnakom čase ako Filip 
a Etiópčan, o ktorom sme sa minule rozprávali. Kresťania ako Filip rozprávali ľuďom všade o Pánovi 
Ježišovi a veľa ľudí uverilo, že Ježiš bol Boží Syn, ktorého poslal Boh Otec, aby sa stal Spasiteľom 
sveta. 

Ale v tej dobe tiež žilo veľa židovských vodcov, ktorí v Pána Ježiša neverili. Vedeli, že bol 
ukrižovaný, ale neverili, že vstal z mŕtvych a že bol Boží Syn. Keď videli, že čoraz viac ľudí sa stávalo 
kresťanmi (nasledovníkmi Pána Ježiša), rozhnevali sa a začali ich prenasledovať. To znamená, že im 
ubližovali kvôli ich viere. 

Saul bol jedným z tých, ktorí kresťanov prenasledovali. Začal v Jeruzaleme, v meste, kde Ježiš 
zomrel. Kresťania tam boli väznení, bití a niektorí aj zabití. Kvôli tomuto krutému zaobchádzaniu 
začali kresťania utekať do bezpečia iných miest, napríklad aj do Damasku. Saul sa preto rozhodol 
nájsť ich, priviesť ich späť do Jeruzalema a tam ich uväzniť. 

Saul išiel k židovskému veľkňazovi a požiadal ho o povolenie na prenasledovanie kresťanov 
v Damasku. Keby židovskí vodcovia v Damasku videli listy od veľkňaza, určite by schválili zajatie 
kresťanov. 

 
(Ukážte Damask na mape. Bude to zaujímavé hlavne pre staršie deti. Damask mal veľkú židovskú 

populáciu. Odhaduje sa, že tam bolo tridsať až štyridsať synagóg. Dr. Warren Wiersbe, Bible 
Exposition Commentary) 

 
Veľkňaz v Jeruzaleme tiež neveril v Ježiša a s potešením dal Saulovi listy, o ktoré ho žiadal. Saul sa 

teda pripravil na cestu dlhú asi 250 km, ktorá mala trvať niekoľko dní. Dal dohromady skupinu ľudí, 
pripravili kone a vyrazili. 

Ak si spoznal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš pomôcť kresťanom, ktorí sú aj dnes 
prenasledovaní v mnohých krajinách sveta. Môžeš im pomôcť príhovornými modlitbami. Niektorí 
kresťania sú bití; niektorých mladých ľudí sa zrieknu ich vlastní príbuzní, keď uveria v Ježiša; niekde 
podpaľujú kostoly; veľa kresťanov bolo zabitých. Keď ďakuješ Bohu za to, že je k tebe taký dobrý, 
budeš sa tiež modliť za týchto kresťanov? Oni teraz trpia, pretože milujú Pána Ježiša a chcú Ho 
poslúchať presne tak, ako kresťania, ktorí žili pred dvetisíc rokmi, keď žil Saul. (ÚPS) 

 

Obrázok 5-2 
Keď bol Saul malý chlapec, žil v meste, ktoré sa volalo Tarzus a učil sa z kníh Starej Zmluvy 

z Biblie. Naučil sa desať Božích prikázaní a snažil sa ich dodržiavať. Saul sa snažil dodržiavať aj 
mnohé ďalšie prikázania, ktoré vytvorili ľudia a stal sa veľmi, veľmi pyšným. Bol si istý, že sa Bohu 
páči preto, lebo je taký dobrý. Neuvedomil si, že svojou vlastnou snahou nemôže byť nikdy dosť 
dobrý, aby Boha potešil a dostal sa do neba. 

Uvedomuješ si, že do neba sa nemôžeš dostať tak, že sa budeš snažiť byť dobrý? Vlastne to 
nedokáže nikto. Všetci máme hriešnu prirodzenosť a veľmi ľahko robíme zlé veci a každý deň hrešíme 
proti Bohu. Boh nám hovorí v Biblii: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si...“ 
(Efezským 4,32) Si vždy k iným milý? Vždy odpustíš tým, ktorí ti ublížia? Nie. Nikto sa nedostane do 
neba pre dobré skutky. Všetci sa na začiatku života vyberieme zlým smerom. Veľa ľudí si myslí, že 
cesta do neba je cez dobré skutky, ale kto je dokonalý v Božích očiach? Naše skutky na to nie sú 
dostatočné. 

Predstav si, že stojíš na brehu veľkej, hlbokej rieky, ktorá je 100 metrov široká. Rozhodneš sa ju 
preskočiť. Urobíš niekoľko krokov dozadu, rozbehneš sa ako najrýchlejšie sa dá a skočíš. Skok je 
dobrý, asi tak 4 metre dlhý, ale spadneš rovno do rieky. Bol si ďaleko od dosiahnutia druhého brehu. 
Tvoj kamarát tiež vyskúša skočiť a podarí sa mu to o niečo lepšie ako tebe. Skočí 5 metrov, ale takisto 
skončí vo vode. Potom sa pripraví držiteľ svetového rekordu v skoku do diaľky a skočí. Skok je dlhý 9 
metrov, ale aj on padá do rieky. Takto to vyzerá, keď sa chceme dostať do neba pomocou dobrých 
skutkov. Možno si povieš: „Ja som trochu lepší ako môj kamarát, alebo nie som až taký zlý ako tento.“ 
Možno áno, ale nikto z nás neobstojí pred Božími požiadavkami. Každý z nás sa musí úplne obrátiť. 
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Každý sa musí odvrátiť od hriechu a od pokusov o sebazáchranu robením dobrých skutkov. To bolo 
niečo, čo sa Saul musel naučiť. (ÚPN) 

 

Obrázok 5-3 
Počas cesty do Damasku Saul plánoval, ako nájde a uväzní kresťanov. Dokonca si myslel, že 

prenasledovaním kresťanov robí Bohu radosť.  
Musela to byť dlhá a únavná púť po prašnej a horúcim slnkom vyhriatej ceste. Saul a jeho 

spoločníci kráčali ďalej. Až sa napokon začali približovať k mestu. Možno už v diaľke videli mestské 
hradby, keď sa stalo čosi úžasné. Môžeme o tom čítať v Božom slove. 

(Prečítajte Skutky 9, 3 z Biblie.) 
 

Obrázok 5-4 
Odrazu sa okolo cestovateľov rozžiarilo ohromné svetlo z neba a Saul padol na zem. Ako tak ležal 

omráčený a poudieraný na ceste, počul hlas, ktorý mu vravel: „Saul, Saul!“ Určite premýšľal: „Čí je to 
hlas? Čo mi táto osoba chce povedať?“ 

Saul počul tieto slová: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ (Skutky 9, 4) 
A on odpovedal: „Kto si, Pane?“ Hlas mu znovu odpovedal: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ 

(Skutky 9, 5) 
(Čítajte tento text z Biblie.) 
Pre Saula to musel byť poriadny šok! Myslel si, že Ježiš bol mŕtvy a pochovaný. A teraz k nemu 

Ježiš rozprával z neba. 
„Ježiš musí byť Boh, ak som mnou rozpráva z neba a ožiaril ma týmto ohromným svetlom,“ 

pomyslel si Saul. 
 

Obrázok 5-5 
Saul si uvedomil, že to, čo si myslel o Ježišovi, bol veľký omyl. Nesprávne si myslel, že Ježiš bol 

len človek. Saul si myslel, že prenasledovanie ľudí, ktorí verili v Ježiša, je správne. Saul rozhodne 
kráčal po zlej ceste. Kráčal smerom od Boha. Musel urobiť obrat opačným smerom. 

Až do tejto chvíle Saul nepoznal Ježiša. A ty? 
 (Tu môžete vysvetliť základné pravdy o Ježišovi Kristovi pomocou týchto otázok.) 
- Kde bo Pán Ježiš predtým, ako prišiel na tento svet? (V nebi so svojím Otcom.) 
- Ako prišiel na tento svet? (Ako malé dieťa v Betleheme.) 
- Vyrástol a stal sa dospelým mužom, ale v jednej veci bol iný ako ľudia, ktorí kedykoľvek žili. 

V čom bol ten rozdiel? (Bol dokonalý – bez hriechu.) 
- Zomrel krutou smrťou. Bol ukrižovaný. Prečo Ho Boh nechal umučiť ľuďmi? (Bol potrestaný 

za naše, nie za svoje hriechy.) 
- Je stále mŕtvy? (Nie, po troch dňoch v hrobe Ho Boh vzkriesil.) 
- Kde je teraz? (V nebi.) 

Obrázok 5-4 (znovu) 
Saul začínal rozumieť tomu, že Ježiš je Boží Syn, Spasiteľ sveta. Keď ležal na ceste a triasol sa od 

strachu, položil jednu otázku. Môžeme si to tu prečítať. 
 (Prečítajte Skutky 9, 6 z Biblie.) 
„Čo chceš, Pane, aby som činil?“ Pán odpovedal: „Vstaň a choď so mesta a povedia ti, čo máš 

robiť.“(Skutky 9, 6). 
 

Obrázok 5-6 
Saul sa postavil na nohy, ale žiara svetla z neba bola taká silná, že oslepol, nič nevidel. Jeho 

spoločníci ho museli viesť celou cestou do Damasku. 
Saul išiel po dlhej ulici, ktorá sa volala Rovná ulica a zostal v dome muža menom Júda. 
(Táto ulica je aj dnes súčasťou moderného Damasku. Smeruje od severovýchodu na juhozápad 

a má nezmenené meno Rovná ulica – Darb al mustaqim. New Bible Dictionary. IVP.) 
Biblia nám hovorí, že slepý Saul sedel v dome tri dni bez jedla a pitia. Čo robil? To je v Biblii 

zapísané tiež. Modlil sa k Bohu (Skutky 8, 11). Nevieme presne, čo hovoril, ale určite prosil Boha 
o odpustenie všetkých hriechov. Vyznával, že dovtedy šiel v živote zlým smerom, ale že teraz spoznal, 
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kto je Ježiš a chcel sa vrátiť zo svojej zlej cesty. Veril, že Ježiš bol Boží Syn, ktorý by mu mohol 
odpustiť a viesť ho cestu do neba. 

Presne to musíš urobiť aj ty, ak si sa ešte nikdy neobrátil k Ježišovi a nepožiadal Ho, aby sa stal 
tvojím Spasiteľom. Ty si určite neprenasledoval kresťanov, nezatváral si ich do väzenia a tým 
neposlúchal Boha. Ale Božie slovo hovorí, a ty vo svojom srdci vieš, že je to pravda, že tak ty ako 
každý jeden človek si zhrešil (Rímskym 3,23). Žiješ obrátený chrbtom k Bohu a viac a viac sa od Neho 
vzďaľuješ. Chcel by si to zmeniť? Si rozhodnutý odvrátiť sa od vecí, ktoré sa Bohu nepáčia? Uveríš 
dnes Pánovi Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi? 

V Biblii je napísané: „Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy.“ (Skutky 3,19) 
(Prečítajte tento verš s Biblie.) „Kajať sa“ znamená odvrátiť sa od hriechov. „Obrátiť sa“ znamená 
urobiť úplný obrat. Obráť sa k Pánovi Ježišovi a popros Ho, aby Ti  odpustil a zachránil ťa. Ak sa 
odvrátiš od hriechu a obrátiš sa k Ježišovi, potom aj pre teba platí Boží sľub, že tvoje hriechy budú 
zahladené, zmazané, že budú odpustené. Dnes môže byť ten najúžasnejší deň v tvojom živote! (ÚPN) 
(Počas rozprávania ukážte nápis „Obrátený“.) 

Pre Saula to bol určite nádherný deň, keď sa obrátil k Ježišovi a vykročil na svoju cestu do neba. 
Hoci bol ešte stále slepý, Boh už pre neho mal pripravené ďalšie úžasné požehnanie. 

 

Obrázok 5-7 
V Damasku žil kresťan menom Ananiáš. Boh sa mu zjavil vo videní (niečo ako zvláštny sen) 

a povedal: „Ananiáš, vstaň, choď do ulice, ktorá sa menuje Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, 
prímením Tarzenského.“ 

Ananiáš neveril svojim ušiam a odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko 
zlého narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí 
vzývajú Tvoje meno.“ 

Ananiáš si zrejme myslel: „Boh určite nechce, aby som išiel a rozprával sa s tým krutým, zlým 
mužom!“ 

Boh mu vysvetlil, že Saul sa zmenil. Stretol Pána Ježiša a uveril v Neho. Stal sa kresťanom. Teraz 
sa namiesto prenasledovania kresťanov modlil. Boh povedal Ananiášovi, že Saul sám bude 
prenasledovaný a bude trpieť pre Pána Ježiša. 

Možno sa Ananiáš stále trochu bál, ale vybral sa urobiť to, čo mu Boh povedal. Prišiel k domu, 
v ktorom bol Saul, vošiel dnu a začal priateľsky hovoriť. 

„Brat Saul,“ povedal. 
Prečo myslíte, že Saula oslovil „brat“? Áno, pretože Saul bol teraz synom v Božej rodine, presne 

tak ako Ananiáš. 
„Brat Saul,“ povedal, „Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si 

zase videl a bol naplnený Duchom Svätým.“ (Skutky 9,17) 
A v tom spadli mu z očí čosi ako lupiny a zase videl. 
Boh si použil v tej deň Ananiáša, aby Saulovi pomohol začať nový zmenený život kresťana. Ak 

máš rád Pána Ježiša a patríš do Božej rodiny, aj tebe môže pomôcť. Hoci nemôžeš pomôcť iným, aby 
videli, môžeš byť požehnaním, keď sa budeš modliť. Môžeš sa modliť za kresťanov, ktorí sú v iných 
krajinách prenasledovaní. Môžeš sa modliť za kamarátov, ktorí žijú blízko teba. V Biblii Boh svojim 
deťom hovorí, aby sa „modlili bez prestania“ (1 Tesalonickým 5,17). To znamená, že modliť sa môžeš 
stále, kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Modlíš sa za to, aby tvoji kamaráti spoznali Pána Ježiša 
ako svojho Spasiteľa? Môžeš si urobiť krátky zoznam s menami niektorých kamarátov a môžeš sa za 
nich začať modliť každý deň. Modli sa, aby ti Boh dal odvahu pozvať ich do klubu, aby počuli 
evanjelium. Boh ti môže dať odvahu urobiť to práve tak, ako ju dal Ananiášovi, keď mal strach. (ÚPS) 

Krátko nato, ako sa Saulovi vrátil zrak, dal sa pokrstiť, aby ukázal, že verí v Pána Ježiša. Pamätáš 
si, že Etiópčan urobil to isté? Myslím, že neuhádnete, čo sa stalo potom! 

 
Obrázok 5-8 

Saul začal v Damasku kázať o tom, že Ježiš je Boží Syn. Úplne sa obrátil, zmenil. Namiesto 
prenasledovania tých, ktorí milovali Ježiša, sám sa stal Jeho učeníkom a chcel, aby aj iní počuli 
o Ježišovi a nasledovali Ho. Aká úžasná zmena! 
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Ľudia tomu nemohli uveriť! Jeden druhého sa spytovali: „Dobre som počul? Toto je ten muž, ktorý 
prišiel uväzniť kresťanov? Ako to, že teraz robí úplne iné veci?“ 

Určite počúvali Saulove kázanie s veľkým záujmom. Myslím, že mnohí, ktorí ho počuli, tiež uverili 
v Pána Ježiša. 

 

Obrázok 5-9 
Ak by si mal nakresliť obrázok seba a Pána Ježiša, ako stojíte vedľa seba, ktorým smerom by si bol 

otočený ty? Ešte stále si k Nemu obrátený chrbtom? Ešte stále ideš svojou vlastnou cestou a robíš veci, 
ktoré sa Mu nepáčia? Ak áno, potom ideš nebezpečnou cestou ďaleko od Boha. Obrátiš sa dnes 
a prídeš k Pánovi? Božie prikázanie pre teba je: „Preto kajajte sa  a obráťte sa, aby vám boli zahladené 
hriechy.“ (Skutky 3, 19) 

Pamätáš si, že „kajať sa“ znamená skutočne ľutovať to, že si urobil veci, z ktorých je Boh smutný 
a nahnevaný. Kajať sa znamená, že sa od týchto vecí chceme odvrátiť. 

„Obrátiť sa“ znamená urobiť úplný obrat, prísť k Pánovi Ježišovi, poprosiť Ho o odpustenie a prijať 
od Neho dar večného života. Ak si to ešte nikdy neurobil, urobíš to teraz alebo doma vo svojej izbe? 
Boh sľúbil, že keď sa budeš kajať a obrátiš sa, tvoje hriechy budú zahladené (zmazané) (Skutky 3,19). 

(Prečítajte tejto verš z Biblie.) 
Nie je to úžasný sľub? Boh svoj sľub určite dodrží, ak sa k Nemu obrátiš. 
(Teraz sa môžete nahlas pomodliť a požiadať Pána, aby pomohol deťom odvrátiť sa od hriechu 

a obrátiť sa k Nemu, aby boli spasené.) 
Ak si ešte nikdy neprosil Boha o odpustenie, urob to dnes. Ak by si sa chcel na niečo opýtať alebo 

niečo vysvetliť, príď za mnou. Len Boh môže zahladiť tvoje hriechy, ale ak sa potrebuješ porozprávať 
o tom, ako sa obrátiť k Bohu, tak príď za mnou. (Určite vhodné miesto, kde budete po skončení klubu 
a kde vás deti môžu vyhľadať na osobný rozhovor.) (ÚPN) 
 
 
Otázky na zopakovanie 
1. Keď bol Saul malý chlapec, čo si myslel, ako sa môže páčiť Bohu? (Keď bude dodržiavať pravidlá 
 zo zákona a bude sa snažiť byť dobrý.) 
2. Keď vyrástol, čo robil kresťanom v Jeruzaleme? (Uväzňoval  ich  a dokonca niekoľkých aj zabil.) 
3. Prečo išiel Saul do Damasku? (Aby zajal veriacich v Pána Ježiša a odviedol ich do väzenia 
 v Jeruzaleme.) 
4. Na ceste do Damasku sa mu stala zvláštna vec. Čo videl a čo počul? (Videl oslepujúce svetlo z 
    neba; počul, ako k nemu hovorí Pán Ježiš.) 
5. Koho Boh použil nato, aby sa Saulovi vrátil zrak po tom, čo bol oslepený svetlom? (Ananiáša.) 
6. Naučili sme sa naspamäť, že „odplata za hriech je smrť“. Čo znamená slovo „smrť“ v tomto verši? 
    (Večné odlúčenie od Boha.) 
7. Aký je rozdiel medzi „odplatou“ a „darom“? (Odplatu musíš získať prácou; dar si neodpracuješ, ten 
    jednoducho dostaneš.) 
8. Čo je vzácny Boží dar a kto zaň zaplatil? (Boží dar je večný život. Zaplatil zaň Pán Ježiš, keď na 
    kríži obetoval svoj život. ) 
9. Božie prikázanie pre nás je kajať sa a obrátiť sa. Čo znamená „kajať sa“? (Úprimne ľutovať hriechy 
    a chcieť sa od nich odvrátiť. Znamená to tiež, že viem, že robením dobrých skutkov nebudem 
    zachránený.) 
10. Čo znamená „byť obrátený“? (Úplný čelom vzad. Keď sa s Božou pomocou odvrátim od hriechov 
      a obrátim sa k Ježišovi a budem Mu dôverovať ako svojmu Spasiteľovi.) 
11. Čo sľúbil Boh, že urobí, keď sa odvrátiš od hriechov o obrátiš sa k Nemu? (Že zahladí,  vymaže 
      naše hriechy.) 
13. Ako Saul ukázal ľuďom v Damasku, že bol obrátený? (Dal sa pokrstiť a začal kázať, že Ježiš je 
      Boží Syn.) 
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Lekcia 6: Opakovanie 
 

Myslím, že na záver by bolo dobré zopakovať si všetkých päť lekcií. Urobíme to zaujímavým 
spôsobom. Budeme mať opakovací kvíz. Podľa odpovedí zistíme, koľko si z lekcií pamätáte, a ktoré 
body zopakujeme. 

(Pri kladení otázok krátko ukáž Obrázok k príbehu.) 
 
Zacheus – spasený a zmenený Pánom Ježišom 
 
1. Ukážte papier s nápisom „Zmenený“. 
    Ako sa volal muž, ktorý bol zmenený? (Zacheus.) 
2. Ukážte obrázok 1-1. 
    Čo robil a kde býval? (Vyberač daní; Jericho.) 
3. Ukážte obrázok 1-4. 
    Čo urobil, aby videl Ježiša? (Vyliezol na strom.) 
4. Ako sa zmenil? (Vo vnútri mu boli odpustené hriechy; navonok sa z neho stal spravodlivý, štedrý 
človek. Akceptujte obe odpovede.) 
 
Mefibóšet – prijatý do Božej rodiny 
 
5. Ukážte papier s nápisom „Prijatý“. 
    Ako sa volal muž, ktorý bol prijatý? (Mefibóšet.) 
6. Ukážte obrázok 2-6. 
    Kto ho prijal do svojej rodiny? (Kráľ Dávid.) 
7. Ukážte obrázok 2-6. 
    Prečo sa Mefibóšet bál, keď prišiel do Dávidovho paláca? (Mefibóšet bol členom nepriateľskej 
    rodiny, a preto mohol byť v nebezpečenstve smrti.) 
8. Ako sa Mefibóšet podobá nespasenému človeku, ktorý príde pred Boha? (Ani my neobstojíme pred 
    Bohom, ak nechodíme po cestách, ktoré pre nás pripravil, sme Jeho nepriatelia.) 
9. Prijíma Boh ľudí do svojej rodiny preto, že sú dobrí, alebo preto, že ich veľmi miluje? (Pretože ich 
    miluje.) 
 
Nóach – zachránený pred zničením 
 
10. Ukážte papier s nápisom „Zachránený“. 
      Kto boli tí zachránení ľudia? (Nóach a jeho rodina.) 
11. Ukážte obrázok 3-7. 
      Od čoho boli zachránení? (Od utopenia počas potopy.) 
12. Od čoho potrebujeme byť zachránení ty aj ja? (Od trestu za naše hriechy.) 
13. Ukážte obrázok 3-6. 
      Aká je jediná cesta, ktorú Boh pripravil, aby nás zachránil? (Viera v Pána Ježiša, ktorý 
      zomrel za nás na kríži.) 
 
Etiópsky pokladník – nájdený Bohom 
 
14. Ukážte papier s nápisom „Nájdený“ a obrázok 4-2. 
      Kto bol muž nájdený na púšti? (Etiópčan.) 
15. Našiel ho Filip, ale kto ho ešte našiel? (Boh.) 
16. Ukážte obrázok 4-3. 
      Čo to znamená, keď povieme, že aj chlapci a dievčatá, všetci ľudia sú stratení? (Stratení v hriechu.) 
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Verše na zapamätanie: 
17.  Viete dokončiť tento verš? „Lebo Syn človeka prišiel...“ („... hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ 
       Lukáš 19, 10) 
18. Ďalší verš, ktorý sme sa učili, nám hovorí o úžasnom Božom dare. Čo je to a ako ho môžeme 
      dostať? (Večný život. Prijímame ho vierou – tým, že uveríme, že nám ho Boh chce dať a my to 
      prijmeme.) 
 
Saul – obrátený Bohom 
 
19. Ukážte obrázok 5-2. 
      Už ako malý chlapec išiel Saul zlým smerom. V čom bola mylná jeho predstava o tom, ako sa 
      môže  Bohu zapáčiť a o ceste do neba?  (Myslel si, že do neba sa môže dostať robením dobrých 
      skutkov a dodržiavaním prikázaní.) 
20. Ukážte obrázok 5-3. 
      Na ceste do Damasku išiel ešte stále zlým smerom. Viete to vysvetliť? (Prenasledoval kresťanov.) 
21. Ukážte obrázok 5-4.  
      Čo si Saul uvedomil, keď k nemu prehovoril Ježiš na ceste do Damasku? (Uvedomil si, že Pán 
      Ježiš je Boh; a tiež, že až do tejto chvíle išiel vo svojom živote zlým smerom.) 
22. Ukážte papier s nápisom „Obrátený“. 
      Prečo sa každý z nás musí obrátiť? (Pretože sme hriešnici a potrebujeme Božie odpustenie.) 
23. Ukážte obrázok 5-9. 
      Potrebujeme sa odvrátiť od niečoho a obrátiť sa k niekomu. Od čoho a ku komu sa potrebujeme 
      obrátiť? (Od hriechu a obrátiť sa k Pánovi Ježišovi.) 
24. Ukážte obrázok 5-8. 
      Ako Saul ukázal, že sa odvrátil od svojich hriechov a obrátil sa k Ježišovi? (Bol pokrstený a začal 
      ľuďom hovoriť o Pánovi Ježišovi.) 
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Ako viesť dieťa ku Kristovi 
 

Osobný rozhovor 
 
 

Uistite sa, že dieťa rozumie týmto otázkam o: 
 
• Bohu 
Kto je Boh? 
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez Bibliu. Boh je svätý a čistý. Miluje nás. 
 
• Hriechu 
Čo je to hriech? 
Hriech je neposlúchanie Božích prikázaní. Hriech je proti Bohu.  
Hovorte o konkrétnych hriechoch. 
Dieťa je hriešne prirodzenosťou aj skutkami. (Hrešíme, pretože sme hriešnici.) 
Hriech musí byť potrestaný. 
 
• Spasiteľovi 
Kto jediný môže zobrať naše hriechy? 
Boh Syn zomrel na kríži za hriešnikov. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je Pánom všetkého. 
 
Vysvetlite, ako môžem byť spasený: 
Vysvetlite, čo chce od nás Pán, aby sme urobili a čo urobí On. 
Použite biblické verše (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 13). 
Čo chce Pán Boh, aby sme urobili? 
Čo urobí Boh? 
Upozornite na ťažkosti. 
Opýtajte sa: „Chceš dôverovať Kristovi alebo by si radšej počkal?“ 
Povzbuďte dieťa, aby sa modlilo nahlas (ak je pripravené). 
 
Hovorte o istote spasenia 
Vráťte sa k veršu, ktorý ste čítali. 
Rozprávajte o zmenenom živote. 
Povedz mu o istote spasenia, ktorú môže mať každý, kto úprimne dôveruje Kristovi.  
 
Poraďte dieťaťu o kresťanskom živote (aj neskôr) 
Čítaj a poslúchaj Bibliu. 
Rozprávaj sa s Bohom, so svojím nebeským Otcom. 
Povedz iným o tom, čo pre teba Pán vykonal. 
Popros Boha o odpustenie, keď zhrešíš. 
Stretávaj sa s inými kresťanmi. 
Pamätaj na Pánove zasľúbenia: „Neopustím ťa, ani nezanechám.“ (Židom 13, 5) 
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