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„

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie.....“

Milé sestry farárky , bratia farári a učitelia DSB!
     
 Hneď v úvode chcem vyjadriť vďačnosť. Ďakujem Pánu Bohu za požehnanie prác na detskej besied-
ke v predchádzajúcom roku. Nie vždy hneď vidíme ovocie tejto duchovnej práce, ale som presvedčený, že 
čo je siate do sŕdc detí, to prinesie svoju úrodu. Som vďačný vyučujúcim besiedok, ktorí vidia zmysel tejto 
duchovnej práce a s nadšením sa deťom v našich cirkevných zboroch venujú. Aj o nich platia Kristove slová: 
„Ktokoľvek má vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (MT 10,....). 
Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohoročných materiálov pre prácu s deťmi, ktorý 
Vám v elektronickej podobe na CD nosičoch zasielame do zborov. Veríme, že tento materiál bude pre Vás 
dobrou pomôckou pri vyučovaní na DSB.
     Určite ste už niekedy zahryzli s chuťou do šťavnatého ovocia. Ono nás sýtilo, občerstvilo, dodalo potrebné 
živiny pre organizmus. Ovocie neplodí strom pre seba samého. Aj keď v plodoch stromu je jeho budúcnosť, 
predsa požehnanie z nich má konzumujúce okolie. Ovocie nepadá náhodne z neba. Je výsledkom zdravého 
rastu stromu, okolitých podmienok a Božieho požehnania. 
     K životu nepotrebujeme iba ovocie, ktoré konzumujeme v telesnom slova zmysle. Pre šťastný život po-
trebujeme najmä ovocie Ducha. Duchovné hodnoty ako láska, pokoj, dobrotivosť, krotkosť, nežnosť (Gal 
5,22-23) ... atď., nerastú na drevených rastlinách. Božie slovo (Ž 1) hovorí, že my, ľudia, sme „stromy“, ktoré 
produkujú duchovné ovocie. Aj toto ovocie je výsledkom správneho duchovného rastu človeka, podmienok, 
ktoré ho ovplyvňujú a Božieho konania pri nás. Preto sa počas tohto roku chceme na našich besiedkach 
venovať duchovnému rastu človeka. Túžime po tom, aby z našich dietok boli v budúcnosti ľudia, ktorí načas a 
pravidelne prinášajú ovocie Ducha na všeobecný úžitok.
     Aby sa tak stalo, potrebujeme sa v cirkvi zomknúť k veľkému zápasu pri formovaní našich detí. Potrebuje-
me ich zasadiť ku „vodným tokom“ t.j. ku nevysychajúcemu zdroju, ktorý bude neustále zavlažovať vyprah-
nuté ľudské duše. Tým zdrojom je Boh, o ktorom rozprávame na našich besiedkach. Ony sú miestom, kde 
má byť dieťa pevne zasadené, aby tuná nasávalo do svojho života veľké Božie pravdy, ktoré ho budú duchov-
ne formovať. Bojujme o každé dieťa, ktoré si na besiedke ešte nenašlo pevné miesto. Vôľa Božia je, aby sme 
nestratili nikoho z tých, ktorí nám boli daní (J 6,39). Iba tí, ktorí sú v Bohu zakorenení, o Božích pravdách 
„rozjímajú dňom - nocou“, budú prinášať ovocie Ducha, ktoré bude ich budúcnosťou,  a aj dôvodom radosti 
pre ostatných.  
     Cítiac túto zodpovednosť najmä za dietky, ktoré boli krstom začlenené do Kristovej cirkvi, zasielame Vám 
do cirkevných zborov materiál, ktorý chce byť pomocou pri duchovnom formovaní našich dietok. Napriek 
jeho nedokonalosti prijmite ho s láskou, ako ho s láskou pre Vás pripravili jeho autori. 
     Napriek svojej nehodnosti slúžme verne svojmu Bohu vydávajúc svedectvo viery našim deťom. Dôverujme 
Bohu, že Jeho moc sa aj v našej slabosti dokonáva (2 Kor.12,9). Boh aj cez našu službu môže požehnať du-
chovný rast detí, aby z nich vyrástli „stromy zasadené pri vodných tokoch, čo načas dávajú ovocie...“.
     Žehnajúc Vám i Vašej službe v cirkevných zboroch našej cirkvi Vás s úctou pozdravuje

                                                               
                                                                                             

         
          Mgr. Slavomír Sabol
                                                                                                     biskup VD ECAV
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1.1 Semienko padá do zlej pôdy
Mt 13,3b-7; 9-22; Dan 1,1-7

 „Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami...“ Mt 13,15a

 Deti by mali pochopiť, že slovo Božie nie je samoúčelné pre spasenie človeka. Ak mu človek neotvorí 
srdce, neprinesie žiaden úžitok.

Podobenstvo = podoba, obraz (grécky „parabolé“), zisťuje nejakú podobnosť medzi skutočnosťou zo 
skúseností a medzi nejakou duchovnou, abstraktnou, náboženskou a mravnou pravdou; je to obraz, 
ktorým sa niečo nové, menej známe znázorňuje, ilustruje niečím známejším. Je to hľadanie platnosti 
zákonov Božích rovnako v prírode, ako aj vo svete ducha. Ježišove podobenstvá nie sú alegóriou. V 
alegórii každá jednotlivá podrobnosť obrazného rozprávania má skrytý zmysel. V podobenstve sa 
obrazný príbeh rozvíja samostatne podľa svojich vnútorných zákonitostí a je v jednom bode prirovná-
vané k hlbšiemu duchovnému zmyslu. V praxi sú časté zmiešané typy, t.j. podobenstvo s niektorými 
alegorickými rysmi.

 – Strom: Na nástenku pripnite maketu veľkého stromu (alebo nakreslite strom na tabuľu). Pripravte 
si z papiera vystrihnuté listy stromu. Každé dieťa dostane 1 list. Na list napíše slovo, ktoré ho napadne 
ako prvé, keď počuje slovo „strom“. Postupne po jednom príde každé dieťa k nástenke, pripne svoj list 
na strom a krátko vysvetlí a opíše svoju asociáciu k slovu „strom“. (napr. „les“ – veľa stromov pokope 
tvorí les, ktorý má pre človeka veľký význam)

– Hra: „Strihnime si“ (alebo Kameň, papier, nožnice). Deti utvoria dvojice (ak je nepárny počet hrá 
aj učiteľ). Ten ktorý v dvojici prehrá, vypadáva. Z tých, ktorí vyhrali  sa utvoria nové dvojice a hra sa 
opakuje pokiaľ neostane jeden víťaz. (pozn.: touto hrou budeme začínať a nadväzovať k téme budúcej 
hodiny)

 Dnes si budeme rozprávať podobenstvo O rozsievačovi a štvorakej pôde. (prečítaj text Mt 13, 
3b – 7; 9) Zrno, ktoré rozsievač rozsieval nám zobrazuje Božie slovo. Slovo od Boha, ktoré sa až dodnes 
rozsieva (zvestuje) po celom svete, všetkým ľuďom. Kde všade môžeme počuť slovo Božie? (v kostole, 
na besiedke...) A kto každý môže to slovo Božie počuť? (každý človek) Ľudia počúvajú slovo od Boha a 
predsa niektorí tomu veria a iní nie. Prečo je to tak? Pretože tak ako každé zrnko má v sebe silu života 
a je schopné priniesť úrodu aj slovo Božie je silné, mocné a prináša život tomu, kto mu verí. Nie teda 
zrno je zlé a nekvalitné, ale pôda do ktorej padá môže byť rôzna (kraj cesty, kamenistá, tŕnistá). Tak ani 
slovo Božie nie je zlé a nekvalitné pre náš život – práve naopak, ale srdcia ľudí sú rôzne. Záleží na tom, 
ako je pripravený človek, ktorý počúva Božie slovo a prijíma ho do svojho srdca. Každému jednému 
človeku sa dostáva do srdca hojnosť semena Božieho slova, ale každý sám za seba sa bude zodpovedať 
za to, čo urobil s Božím slovom.
Kraj cesty. Aká pôda je na okrajoch ciest? (tvrdá, udupaná, neúrodná) Niektoré zrnká padnú na kraj 
cesty. V biblii čítame, že tieto zrnká asi nestihli ani vzklíčiť, pretože prileteli vtáci a pozobali ich. (viď 
príloha č.1) Niektorí ľudia si myslia, že tí, čo majú ako keby „tvrdé a udupané“ srdcia sú tí, ku ktorým 
sa slovo Božie vôbec nedostane, alebo o ňom vôbec ešte nepočuli. Asi to nebude celkom tak. Sú to 
ľudia takí, ktorí slovo Božie počúvajú a počujú ho veľmi veľa krát, ale v skutočnosti ho vôbec nepočujú. 
Ich uši sú hluché. Nepočujú a nerozumejú, alebo nechcú počuť a rozumieť. Pán Ježiš hovorí, že vtedy 
prichádza satan a to slovo berie preč človeku zo srdca, ničí ho. (Mt 13,19) Ako často každý jeden z nás 
počúva a predsa nepočuje, naše uši sú hluché a srdcia udupané a tvrdé. Bežne každý deň počúvame 
doma svojich rodičov, učiteľov v škole, ale ako málo z toho v skutočnosti počujeme. Často si nevieme 
zapamätať dôležitú informáciu. A ako často počúvame slovo Božie v kostole, na besiedke, ale naše uši 
sú akoby hluché a slovo Božie zasiate do nášho srdca nestihne ani vzklíčiť a už nám ho satan kradne, 
ostáva znova prázdne. Majme preto uši otvorené a srdcia pripravené ochotne prijímať, to čo nám Boh 
v svojom slove dáva.
 Skalnatá pôda. Existujú rastlinky, ktoré rastú aj na skalách či menej kvalitných pôdach a darí 
sa im, ale určite nie je to zrno. Zrnko síce vzklíči aj v kameňoch, ale nemá kde zapustiť pevný koreň 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2 :

Výklad: 

 1. Hľadanie dobrej pôdy pre semienko 
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a rastlinka bez koreňa žiť nemôže. Preto pomaly vysychá a hynie.(viď príloha č.2) A na akú pôdu 
ľudského srdca chce Pán Ježiš poukázať? Sú to ľudia, ktorí slovo Božie pozorne počúvajú aj ho hneď 
s radosťou prijímajú (Mt 13, 20-21) Lenže Pán Ježiš hovorí ďalej, že sú len chvíľkoví, dočasní. To, čo 
počuli sa nestihne v srdci zakoreniť, pretože tento svet ponúka oveľa zaujímavejšie a lákavejšie veci a 
nadšenie z Božieho slova hneď zmizne. Túžili ste už niekedy po svojej vysnívanej veci či hračke? Ak 
ste ju dostali, boli ste z toho nadšení a nič lepšie pre vás v tej chvíli neexistovalo. Po čase tá vec už pre 
nás nie je nová, zaujímavá a možno kamarát má už niečo lepšie, až sa tá vec stane nepotrebná a za-
budnutá. Nenechávajme slovo Božie kdesi v kúte zabudnuté kvôli radostiam a zaujímavostiam sveta. 
Nech nie pre nás nič dôležitejšie ako mocné slovo od Hospodina.
 Tŕnie. Zrnká, ktoré padli do tŕnia tiež zahynuli, pretože tŕnie vyrástlo rýchlejšie a udusilo 
ich.(Mt 13,22) Čo udusí semienko Božieho slova v našom srdci? (viď príloha č.3) Starosti, hnev, skla-
manie, mudrovanie, zúfalstvo. To je tá burina a tŕnie, ktoré rastú v našom srdci oveľa rýchlejšie ako 
Božie slovo. Ráno sa v modlitbe a pri Božom slove na celý deň oddávame svojmu Pánovi, no čoskoro 
všetko zakryjú a zastrú ťažkosti a celodenná práca. K večeru dňa sme často vzdialení od Boha a Jeho 
slova. Každý dobrý záhradník vie, že burina a tŕnie odoberá živiny semienku, preto ju stále vytrháva 
a nedovolí im prerásť vzklíčené semienko. Nedovoľme, aby pre starosti každého dňa hynulo v nás slo-
vo, ktoré nám Pán Boh zasieva do srdca. Preto majme uši otvorené na počúvanie, nedajme sa zlákať 
atrakciami tohto sveta a ani každodenné starosti nech nás nevzďaľujú od Pána Boha a jeho svätého 
Slova.
 Možno vám neuniklo, že sme rozprávali len o trojakej pôde a štvrtý typ pôdy nám chýba. 
Pozývam vás na stretnutie aj nabudúce, kde budeme hovoriť o 4 type pôdy a dozvieme sa, čo sa stane 
so zrnom, ktoré padne do dobrej zeme.

  Pripravíme si 3 menšie nádoby (téglik od jogurtu, masla o pod.)a napodobeniny 3 typov 
pôdy, o ktorých sme  dnes rozprávali. 1. kraj cesty- poriadne natlačená udupaná hlina. 2. skala – ka-
mienky, štrk. 3. Tŕnie – kúsok vyseknutého trávnika s burinou. Do každej „pôdy“ zasejeme zrno. 
Dlhodobo budeme pozorovať, čo sa so zrnkami v tej –ktorej pôde deje. (Môžeme pracovať ako jedna 
skupina, alebo rozdelíme deti na menšie skupinky)

- vďaka za čisté a mocné slovo Božie
- aby sme odolávali pokušeniam tohto sveta
- aby naše starosti, či radosti neboli dôležitejšie ako slovo Božie

1. Keď rozsievač v poli sial (K trónu slávy č. 171)
2. Slovo svoje dal nám Pán ( K trónu slávy č. 85
3. Dávaj pozor (K trónu slávy č. 208)

1. Čo v tomto podobenstve znamená pre nás zrno? (slovo Božie)
2. Prečo niektorí ľudia počujú Božie slovo a veria mu a iní počúvajú a neveria mu? (srdcia ľudí 
sú rôzne, každý má v svojom srdci inú „pôdu“)
3. Čo sa stalo so zrnom, ktoré padlo na kraj cesty? (pozobali ho vtáci)
4. Prečo zrno na skale zahynulo? (nemalo koreňa – uschlo)
5. Čo znamená, že sme len chvíľkoví, dočasní? (zlákajú nás iné veci)
6. Čo sa stalo so zrnom v tŕní? ( tŕnie ho udusilo)
7. Akú „burinu“ si pestujeme vo svojich srdciach? (starosti, hnev, žiarlivosť...) 
8. Zopakuj si zlatý veršík.

1. Rienecker Fritz, Evanjelium podľa Matúša, Creativpress, Bratislava 1992
2. Rienecker Fritz, Evanjelium podľa Marka, Creativpress, Bratislava 1992
3. Novotný Adolf, Biblický slovník,  Kalich – Česká biblická společnost, Praha 1992
4. Hadaway Bridget – Atcheson Jean, Biblia pre deti, Mladé letá, Bratislava 1990

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:
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1.2 Semienko padá do dobrej pôdy
Mt 13,8; 23; Dan 1,8-21

 „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému 
veriacemu.“ R 1,16

  Deti by mali poznať, že spásu a záchranu večného života dosiahneme vtedy, ak svoje srdcia 
otvoríme pre čisté slovo Božie.

Podobenstvo – pozri tému „Semienko padá do zlej pôdy“.

 
 – Strom: Pantomíma. Na lístky papiera napíšete úlohu, ktorú majú deti pantomímou vyjadriť. 
Každý si vytiahne z klobúka jeden lístok a pred všetkými sa pokúsi zahrať  napr. strom vo vetre, suchý 
strom, strom v zime, rozkvitnutý strom, opadaný strom, ihličnatý strom, strom v lese, opustený strom, 
zrúbaný strom, bútľavý strom ... atď. Každý „výkon“ odmeníme potleskom.
 
 
 - Hra:
 Spomínate si na hru z minulej hodiny? („Strihnime si“ alebo „Kameň, papier, nožnice“ – môže 
na ukážku jedna dvojica zopakovať). Spomínam to preto, lebo mi to trošku pripomína 3 typy pôdy, 
o ktorých sme minule rozprávali a dnes sa budeme tejto téme venovať ďalej. Kameň (alebo skala) 
vyhráva nad papierom – roztrhá ho, aj nad nožnicami – otupí ich. V podobenstve sa hovorí o skale 
(kamenistej pôde) spolu s „krajom cesty“ a „tŕním“. Ktorá z nich bola najlepšia? Ani jedna. Všetky tri 
sú nekvalitné pre rast zrna. Kameň, ktorý v tejto hre vyhráva a je najsilnejší, je pre vzrast zrnka nepo-
užiteľný. 

  Pre dobrý rast zrna je použiteľná len dobrá zem /pôda/. Dnešný text nám chce povedať, čo sa 
stane so zrnom, ktoré padlo do dobrej pôdy. (Mt 13, 8;23) Zrnká, ktoré pri rozsievaní padli na úrodnú 
pôdu priniesli úžitok a vydali úrodu. (viď príloha č.1) Dobrá pôda to je otvorené ľudské srdce, ktoré je 
ochotné prijímať Božie slovo.
              Predchádzajúci neúspech zŕn v zlej pôde vysoko prevyšuje  úroda zrna v dobrej pôde.  Ježiš 
týmto podobenstvom chce povedať, že Božie slovo vo svete má veľkú perspektívu a nie je odsúdené vo 
svete len na neúspech. Už len 30-násobný úžitok zŕn v dobej pôde svojou úrodou prevyšuje predchád-
zajúci neúspech. /Pritom nehovoriac o 60 a 100-násobnom úžitku./ Zo všetkých veriacich ľudí na svete 
je najviac kresťanov. To je preto, že veľa ľudí otvára svoje srdcia Božiemu slovu.  Cez svoje slovo Pán 
Boh človeku pomáha. Ako?  Tak, že slovo od Pána Boha nám hovorí, čo je pravda  a čo je klamstvo. Je  
veľmi dôležité pre deti aj pre dospelých poznať, čo je dobre a čo je zlé. Dobrého sa máme pridržať a od 
zlého utekať. Božie slovo nám hovorí ešte niečo dôležitejšie. V evanjeliu Jána 3,16 čítame: „ Lebo tak 
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho.“  V liste ap. Pavla Rím 1.16 : „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je 
ono na spasenie každému veriacemu, ...“ slovo Božie, evanjelium Kristovo je veľký dar Boží pre člove-
ka, pre jeho život. Je to dar Božej milosti. Keďže je to až tak veľmi dôležité, poďme si teraz porozprávať 
ako máme Božie slovo správne prijímať.
  Ochotne prijímať znamená – správne počúvať. Správne počúva ten, kto pozorne počúva a 
aj uposlúchne. V biblii nájdeme mnoho ľudí, ktorí ochotne a s radosťou poslúchali Boží hlas a podľa 
neho aj žili.(Mojžiš, Dávid, Mária, Pavol...) Najlepší príklad v poslušnosti nám ukazuje sám Pán Ježiš 
Kristus. Vždy bol poslušný svojmu Otcovi, dokonca aj vtedy, keď musel zomrieť na kríži. Ochotne pri-
jímať slovo Božie znamená aj – zachovávať si ho v srdci. Nechať sa ním viesť a žiť s ním v každý jeden 
deň. Nezabúdať na slovo Božie ani v škole, ani v práci, ani v starostiach a ani vtedy, keď nás nič netrápi 
a je nám fajn. Nad všetky slová nech nám je najmilšie a najcennejšie, pretože ono je mocné a nič ho 
nepremôže. Pán Boh nám zasľúbil, že nebo a zem sa raz pominú, ale Jeho slovo sa nikdy nepominie. 
Slovo nášho Boha zostáva naveky. A napokon ochotne prijímať Božie slovo znamená tiež – prinášať 
úrodu (úžitok). Slovo Božie pôsobí v nás: učí nás dobrému životu a hlavne, keď mu /Slovu/ veríme, ve-
die nás ku Kristovi, ktorý nám dáva večný život. A aký úžitok môžeme prinášať my? Každý má z toho 
úžitok sám pre seba, ale sme užitoční aj pre iných – vo svojej rodine, pre priateľov, pre bratov a sestry 
v zbore. To, že slovo Božie v našom srdci vzklíčilo a vyrástlo  premieňa sa aj na skutky a činy človeka. 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2 :

Výklad: 
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Ako človek žije, správa sa a koná v živote, svedčí o tom, aké semienko v ňom vzklíčilo a kto je jeho 
Pánom. Nemôžeme byť len dobrými poslucháčmi, ale máme podľa slova Božieho aj žiť.
Pán Boh chce, aby ľudia boli spasení - zachránení,  preto  posiela rozsievačov svojho slova do celého 
sveta. Je dôležité, aby sme boli dobrou pôdou pre semienka Božieho slova. Lebo evanjelium /slovo 
Kristovo/ je mocou Božou na naše spasenie (Rím 1,16). Slovo Božie je mocné a vo svete sa presadí, 
nestratí sa. Len majme doširoka otvorené srdce.  

 Pripravte pre každé dieťa (alebo pre dvojicu) 1 malú nádobu, dobrú zeminu a zrno. Každý si 
zaseje zrno do dobrej pôdy, poleje vodou a dlhodobo budeme pozorovať ako sa zrnku v dobrej pôde 
darí. Na ďalších hodinách môžeme porovnávať a vyhodnocovať, ako sa darí zrnkám v rôznej pôde a 
aplikovať to na slovo Božie v našich srdciach.

- vďaka za dar Božieho slova
- aby sme vedeli správne a ochotne prijímať slovo Božie 
- aby sme sa sami stali rozsievačmi Božieho slova

1. Prikázal Boh dávno pustej pláni (K trónu slávy č.175)
2. Sejme zavčas rána (K trónu slávy č. 78)
3. Klop, klop, klop (K trónu slávy č. 194)

1. Čo sa stalo so zrnom, ktoré padlo na úrodnú pôdu? (prinieslo úrodu)
2. Akú úrodu môže priniesť zrno zasiate do dobrej pôdy? (30, 60, 100 – násobnú)
3. Čo znamená správne počúvať Božia slovo? (počúvať aj poslúchnuť)
4. Čo znamená zachovávať si slovo Božie v srdci? (nechať sa ním viesť v každom čase)
5. Čo spôsobuje Slovo Božie v našom srdci? (učí nás dobre žiť a vedie nás ku Kristovi)
6. Ako znie veršík R 1,16?

1. Rienecker Fritz, Evanjelium podľa Matúša, Creativpress, Bratislava 1992
2. Rienecker Fritz, Evanjelium podľa Marka, Creativpress, Bratislava 1992
3. Novotný Adolf, Biblický slovník,  Kalich – Česká biblická společnost, Praha 1992
4. Hadaway Bridget – Atcheson Jean, Biblia pre deti, Mladé letá, Bratislava 1990

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:
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Pracovný list
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2. Strom potrebuje svetlo – Božie Slovo 

2.1. Slovo Božie nás učí
2M  12,37-20,21

- staršie deti: 
 Hospodinove práva sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 
Ž 19,9
- mladšie deti: 
 Sviecou mojím nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Ž 119,105

 Deti by mali pochopiť, že bez pravidiel, poriadku a učenia nemôžu dosiahnuť svoj cieľ, 
a aj iným znemožnia ísť do ich cieľa. Deti by sa mali naučiť, že Pán Boh je Bohom poriadku a 
nie neporiadku.

 Zákon - svojím pôvodom a zmyslom patrí do Hospodinovej zmluvy s Izraelcami. 2 
M 23,7 – Mojžiš pod horou Sinaj číta ľudu knihu zmluvy, čo je vlastne súborné zjavenie Bo-
žej vôle, ktoré dáva Boh Izraelcom cez Mojžiša a jej podstata je zachytená najmä v Desatore. 
Obsah zákona je daný práve tým, že zákon je uplatnením Božej zvrchovanosti Hospodina ako 
tvorcu Izraela a darcu zmluvy. Všetko sa sústreďuje okolo Hospodinových skutkov, ktorými 
On vyslobodil Izrael z Egypta a vytvoril si z Izraelcov ľud zmluvy. Úvod Desatora ( 2 M 20,2) 
jasne zaradí jadro zákona do zmluvy, ktorú Boh uzavrel s ľudom. Zmluva bola zvrchovaným a 
nepodmieneným skutkom Božieho milosrdenstva. Prejavuje sa to v postave Mojžiša, ktorý je 
aj nástrojom vyvedenia ľudu z Egypta, aj prostredníkom uvedenia zákona.
Je zrejmé, že v Starej zmluve sa o zákone nehovorí len ako o uloženej povinnosti, ale rovnako 
tak sa o zákone hovorí aj ako o výsade a radosti. Verný Izraelec má v zákone záľubu ( Ž 1,2 ), 
miluje zákon ( Ž 119, 97 a iné), má ho vo svojom srdci ( Ž 37,31 ). 
Zákon má 2 základné stránky: 1. jedinečnosť a zvrchovanosť Hospodina, Jeho odlišnosť od 
ostatných božstiev, posvätnosť Jeho mena a Jeho nárok na celý život Izraela. 2. stránka hovorí 
o ustanoveniach pre spolužitie Izraelcov ako vyvoleného národa Božieho. Stručne je to vyja-
drené v tzv. druhej doske Desatora. Obe stránky sú však spojené, pretože Stará zmluva od seba 
neoddeľuje náboženstvo a mravnosť, mravnosť a právo, neoddeľuje život súkromný, rodinný 
a spoločenský. Všetky tieto oblasti sú podrobené Božej vôli. 

 – Strom:  Tak ako nás vychováva Božie slovo, tak pre Izraelcov slúžia za pokrm (pest-
ujú ich) olivy. Olivovníky, ich ovocie a olivový olej dlho zohrávali významnú úlohu v každo-
dennom živote Izraela. Takmer 8000 rokov sa olivy konzumovali ako hlavné jedlo v Stredo-
zemí a olivový olej sa používal na varenie aj na svietenie do lámp, ako liek a ako olej, ktorým 
sa pomazávalo pri náboženských obradoch. Do obdobia, kým Rimania dobyli Judsko, olivy 
predstavovali jednu zo základných stravovacích položiek, dokonca aj pre chudobných.

  – Hra: Kubo velí. Jeden hráč stojí vpredu pred deťmi – je Kubo. Hovorí: Kubo velí 
ruky hore. Ukáže to, a všetky deti opakujú po ňom. Keď povie : Kubo ruky dole, on ruky dá 
dole, ale deti nie. Deti opakujú, len keď je povel : Kubo velí, keď je povel : Kubo .... deti neopa-
kujú pohyby. Kto sa pomýli, vypadáva z hry, alebo ide vymeniť Kuba.

 Viete prečo sa na cestách stáva najviac dopravných nehôd alebo havárií? (nech deti 
rozprávajú či to videli v telke, alebo naozaj... viesť ich tým smerom, že niekto nedodržal pred-
pisy alebo cestné pravidlá). Áno, je veľmi dôležité pre bezpečnosť na cestách, aby všetci dodr-
žiavali cestné pravidlá.

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2 :

Výklad: 
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Aktivita:

 Alebo si viete predstaviť, ako by vyzeralo u vás doma, keby ste ani vy, ani vaša mamička ani 
nikto neupratovali? Už po čase by ste nemali čisté riady, nemali by ste nič čisté na oblečenie. 
Možno by u vás poriadne smrdelo a nevedeli by ste kde čo máte. Nič by ste nemohli nájsť. 
Potom by ste pochopili, že je veľmi potrebné robiť poriadok. 
A keby ste vôbec nechodili do školy v celom vašom živote, ako by sa to pri vás prejavilo? 
Nič by ste si nemohli prečítať ani nič napísať, lebo by ste to nevedeli. Ťažko by sa žilo bez 
informácií.
Aj Izraelci sa raz ocitli v podobnej situácií. Pozorne počúvajte: 
Izraelský ľud žil dlhé roky v otroctve v Egypte. Potom Pán Boh vypočul ich modlitby, a pod 
vedením Mojžiša vyšli z Egypta. Veľmi sa tešili a radovali, lebo konečne boli slobodní. Vyšli 
z Egypta a ich kroky smerovali niekde preč ani sami nevedeli. Radosť zo slobody však rých-
lo pominula, lebo každý začal chcieť niečo iné. Bol pred nimi veľký priestor a skoro žiadne  
obmedzenia. Bolo ich viac ako pol milióna. Začali reptať. Začali zle hovoriť o Mojžišovi, ale 
aj o Pánu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta. Rýchlo zabudli na utrpenie v otroctve. Prišli až 
ku Červenému moru a za nimi šlo faraónovo vojsko. Čo máme robiť? Pýtali sa. Pán Boh im 
zázračne otvoril cestu cez stred mora po suchu. Potom neskôr prišli do Máry a voda, ktorá 
tam bola, bola horká. Zase začali reptať. Pán Boh im aj tu pomohol a premenil horké vody 
na sladké. Keď potom prišli na púšť Sín, znova začali reptať, lebo boli hladní. Pán Boh im 
vtedy poslal na ich tábor prepelice a mannu, aby sa najedli. Vyzeralo to z Božieho pohľadu s 
tými Izraelcami dosť zle. Skoro stále reptali, sťažovali sa, neboli spokojní. Oni vyšli z Egypta 
ako také stádo ovečiek, ktoré nevie čo má robiť. Potrebovali ísť do školy, potrebovali sa učiť. 
A kto ich mal učiť, keď tam neboli nijakí učitelia? Jediný učiteľ, ktorý tam bol s nimi a ktorý 
im už mnohokrát pomohol bol sám Pán Boh. Áno, Pán Boh ich zobral do svojej školy.
Škola do ktorej chodíme je pre nás veľmi dôležitá, ale ešte dôležitejšia pre náš  život je Bo-
žia škola. To, čo nás učí Pán Boh. A taká Božia škola je potrebná pre každého a vôbec nie 
je závislá od toho, kto má koľko rokov. K Pánu Bohu chodia do školy aj deti, aj mládež, aj 
dospeláci, aj starí ľudia. Každý, kto sa chce nechať viesť a učiť Pánom Bohom. On vie všetko, 
je Vševedúci, a aj všetko vie urobiť, je Všemocný a Vševládny. Učíme sa len z jednej knihy, 
tej najzákladnejšej –Biblie. Tam máme zapísané všetko, čo potrebujeme.
Ale Izraelci nemali vtedy žiadnu knihu, žiadnu Bibliu. Odkiaľ sa mali učiť? Pán Boh myslel 
aj na to. Zavolal Mojžiša na vrch hory Sinaj. Tam mu Pán Boh sám napísal na dve kamenné 
dosky presné príkazy pre život. Napísal iba 10 prikázaní, ktoré mali Izraelci dodržiavať. A 
keď ich budú poslúchať, bude sa im dariť. Zdá sa to na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale 
v skutočnosti to tak nie je. Ani týchto 10 prikázaní neboli Izraelci a ani my sami ,schopní 
dodržať. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa modlili a prosili Pána Boha o silu vytrvať a po-
slúchať to, čomu nás učí. To, čo Pán Boh hovorí je Božie slovo. A práve ono je pre Izraelcov a 
tiež aj pre nás zdrojom múdrosti a poznania. Božie Slovo nás zachráni pred mnohým zlom 
a trápením, ak Ho budeme poslúchať.
Izraelci dostali od Pána Boha Jeho Slovo, 10 Božích prikázaní. To bola ich škola. V prvom 
rade mali poslúchať a modliť sa jedine k Pánu Bohu, a nie k nikomu inému. Mali  si nájsť 
čas na oddych od každodennej práce, mali poslúchať rodičov a iné príkazy, ktoré ich viedli 
životom. Od toho času, keď nastúpili do Božej školy, sa ich životy veľmi zmenili. A nielen 
ich životy, ale aj naše, lebo to Slovo, ktoré dal Pán Boh platí aj pre nás, aj pre dnešné dni. 

Aktivita:  Príbeh sa môže prečítať, alebo prerozprávať. Po prečítaní treba deti upozorniť, že 
aj od stromov v prírode sa môžeme učiť. Príbeh si deti môžu zahrať ako divadielko. Môžu 
sa pridať aj iné deti - stromy. 
Škola v prírode (päť stromov)Zuzana Šinkovicová
V záhrade pri dome rástlo päť stromov. Čerešňa, jabloň, hruška, slivka a jedľa. Na jar sa 
čerešňa obliekla do bielych šiat sťa nevesta a riekla: „Ale som krásna! „ Zatiaľ narástli šaty 
zo svetlozelených lístočkov slivke, hruške a jabloni.
„Och, aké sme len utešené v našom novom šate!“ tešili sa aj ony. Keď čerešni po čase dorástli 
lístky, opäť natešená povedala ostatným stromom: „Pozrite na môj nový kostým. Je nád-
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herný, však?“ Jabloň, hruška a slivka závideli. Len úprimná jedlička vraví: “Nielen ty, všetky 
ste nádherné.“ Stromy boli pyšné, že ich jedlička pochválila.  No namiesto poďakovania za 
chválu uštedrili jedličke hanu. „A ty si taká obyčajná, stále zelená. Ani bledá, ani tmavá, jed-
noducho zelená. A ani nekvitneš.“ Jedlička po tých slovách osmutnela a vyronila dve veľké 
živicové slzy.
Onedlho sa čerešňa pýrila róbou novou, čerešňovou, a keď bolo leto v plnom prúde, zarodili 
plodmi i ostatné ovocné stromy.
„Aké ste krásne,“ šepla jedlička. Hruška sa hrdila žltým rúchom, jabloň červeným a slivka 
modrým. No netrvalo dlho a tento šat sa im tiež zunoval. Nuž ho odhodili a keď prišla jeseň, 
márnivé stromy si dali ušiť nové šaty nevídanej krásy. Listy sa im trblietali v teplých tónoch 
žltej, oranžovej , červenej a hnedej farby.
„Ó. Určite sme neodolateľné!“ všetky vraveli a navzájom si šaty chválili. Potom sa pozreli na 
jedličku a začali si z nej uťahovať. „Pch! To je nuda. Stále nosíš tie isté šaty,“ povie hruška.
„A ani nemáš ovocie,“ dodá jabloň.
Jedličku tie reči zarmútili a vyroniac ďalšie dve živicové slzy vraví: “Mne sa moje zelené ihlič-
naté šaty páčia. Nosím ich celý život. Dáždik mi ich operie, slniečko osuší. Sú vždy čisté. Nato 
sa listnaté stromy začali uštipačne smiať.
Jesenný vetrík, ktorý všetko nemo sledoval, nechcel veriť, že niekto môže byť taký samo-
pašný. Bolo mu skromnej jedličky ľúto a rozhodol sa, že dá tým štyrom nafúkancom riadnu 
príučku. Nadul líca a začal silno fúkať. Fúkal a fúkal, až kým stromom neodfúkol posledný 
list. Končila sa jeseň a štyria parádnici stáli v záhrade nahí.
„Och! Čo si len teraz počneme! To tu budeme teraz holé? Aká hanba!“ ozvalo sa štvorhlasne 
s veľkým vzlykotom.
„Nič iné si nezaslúžite!“ ozval sa vetrík. „Nie je pekné posmievať sa druhému preto, aké nosí 
šaty. Tie nie sú dôležité. Záleží na tom, čo v kom je. Či je milý, dobrý, či vie potešiť dobrým 
skutkom alebo pekným slovom .A to vy neviete .Len ste jedličku ustavične urážali .
„My to už nebudeme robiť!“ zvolali holé stromy.

- za to, že môžeme chodiť do školy
- za to, aby sme poslúchali našich rodičov a učiteľov
- aby sme viac poslúchali to čo je napísané v Biblii, Božie slovo
- aby sme sa nechali učiť Pánom Bohom v Jeho škole

- V našej škole ako v raji plno spevu býva
- Učiň ma Bože svetielkom
- Je veľký náš Boh

1. Prečo chodíme do školy, škôlky, autoškoly,...?
2. Kedy sa ľudia musia učiť?
3. Kto sa ešte musí učiť?
4. Kto môže učiť?
5. Ako sa správali Izraelci, kým ich nikto neučil?
6. Čo použil Pán Boh ako učebnicu pre Izraelcov na púšti?
7. Pre koho platia prikázania? Prečo?

Použitá literatúra:  
1. Biblia
2. Včielka č.7/2009
3. Lekcie z biblickej zeme, Clarence H. Wagner, str.18
4. Adolf Novotný, Biblický slovník

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:
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Pracovný list : Slovo Božie nás učí

1. Napíšte (odpíšte) 10 Božích prikázaní

__________________________________________      _______________________________________
__________________________________________      _______________________________________
__________________________________________      _______________________________________
__________________________________________      _______________________________________
__________________________________________      _______________________________________
__________________________________________      _______________________________________

2. Zahrajte sa na sudcu. Vyplňte tabuľku. Svoje odpovede si porovnajte a diskutujte o tom.
Situácia Vinný    :  (ÁNO/NIE) Ktoré prikázanie bolo porušené

Zobral z maminej peňaženky 5 
centov bez opýtania
Povedal bratovi,
že je hlupák 
Povedal som v pokoji rodičom 
svoj názor, s ktorým nesúhlasia
Závidím kamarátovi jeho bicykel 

Nejdem v nedeľu do kostola, lebo 
pozerám telku
Neupracem si v detskej
izbe 
Odpísal som 
pri písomke 
Zbožňujem Hannu
Montanu 
Nevynesiem smeti, keď mi mama 
kázala

  
1. Nakreslite do štyroch okienok osoby, od ktorých si sa už niečo naučil. Porozprávajte sa, čo sa od nich deti 
naučili.
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2.2.  Božie Slovo ma povzbudzuje
L 24, 13-35

- staršie deti: 
    Hospodinove práva sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.  Ž 19, 9
- mladšie deti: 
     Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Ž 119, 105 

 Deti by mali pochopiť a prijať, že cez Slovo Božie sa k nám Pán Boh prihovára a povzbudzuje 
nás, keď pochybujeme alebo sa trápime. Vďaka  tomu môžeme ďalej rásť. 

Emaus: mestečko vzdialené približne 11 km od Jeruzalema
Veľkňaz: najvyšší kňaz; správca židovského chrámu; pre Židov prostredník medzi človekom a Bo-
hom, ktorý má prístup do svätyne chrámu
Či nehorelo v nás srdce: v tomto texte vo význame „mať túžbu pre niečo“ (horieť pre niečo), byť nie-
čím nadchnutý, nadšený   

  Strom: učiteľ môže priniesť obrázky z oblasti polárneho kruhu, kde je kvôli nakloneniu 
našej Zeme niekoľko mesiacov tma 24 hodín denne, v podstate slnko vôbec nevychádza. Opýtajme 
sa detí: „Rastie v tejto oblasti v túto dobu nejaká rastlina alebo dokonca strom?“ Odpoveď bude jed-
noznačná: „Nie!“ Deti si potrebujú pripomenúť, že bez svetla nedokážu rastlinky rásť, určité mikro-
organizmy áno, ale rastliny nie a určite nie stromy. Keď po niekoľkých mesiacoch tmy príde obdobie 
nezapadajúceho slnka – situácia v oblasti polárneho kruhu sa rapídne zmení – začnú sa na okrajoch 
objavovať trávnaté oblasti, ktoré prilákajú aj mnohé živočíchy. Zrazu dlho skryté semienka začnú rásť 
a podobne je to aj so Slovom Božím, ktoré je pre kresťanov nevyhnutným svetlom – bez Biblie by 
kresťania nedokázali zdravo rásť. Biblia má byť pre kresťana rovnako dôležitá ako slnko pre polárny 
kruh a vlastne celú našu Zem. 

 Deti dostanú pexeso. Vždycky musia nájsť jeden obraz a jeden biblický verš, ktoré spolu sú-
visia. Sú to veršíky, ktoré sú povzbudením v ťažkých situáciách. Deti môžu cez hru pochopiť, že Biblia 
je aktuálna a že je posilnením v rôznych problémoch. (pozri prílohu)
  
 Témou tejto lekcie je príbeh o stretnutí Pána Ježiša s dvomi emaunskými učeníkmi v deň 
Jeho vzkriesenia. Učeníci sú na ceste z Jeruzalema, ktoré bolo v posledné dni svedkom ukrižovania, 
pohrebu a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, do neďalekého mestečka Emaus. Učeníci sú plní otázok, 
možno sú aj zaskočení všetkými udalosťami, ktoré sa v Jeruzaleme za posledné dni udiali (tu je vhod-
né vysvetliť deťom, že mnohí učeníci boli zaskočení Ježišovou smrťou, očakávali skôr, že ich Mesiáš 
židovský národ vymaní spod rímskej nadvlády, nie že zomrie + vo vzduchu ešte viselo záhadné Ježi-
šovo zmŕtvychvstanie, o ktorom hovorili ženy aj iní učeníci). Zrazu títo učeníci stretávajú samotného 
Pána, nespoznajú Ho však okamžite a začnú sa s Ním zhovárať o všetkých udalostiach a otázkach, 
ktoré ich trápia.  
Deťom je potrebné zdôrazniť, že Pán Ježiš sa k emaunským učeníkom prihováral a posmeľoval ich aj 
skrze výklad Písma, aby učeníci mohli pochopiť pohnútky Ježišových činov. Učeníci boli zmätení a 
smutní: „Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní“ (L 
24, 17). Pán im pomocou Písma chcel pomôcť, chcel ich posmeliť, rozjasniť ich myšlienky: „Potom 
počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom“ (L 24, 27). 
Pán Ježiš ich chcel zbaviť pochybností a zmätenia. Títo dvaja učeníci boli vlastne sklamaní z toho, 
ako život Pána Ježiša skončil, mali iné očakávania, ktoré sa nenaplnili. „Odpovedali Mu: Čo sa stalo 
s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všet-
kým ľudom, ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme sa 
úfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo“ (L 24, 19-21). Po rozhovore 
s Pánom Ježišom a po tom, čo spolu s Ním aj stolovali (určite mali čas sa dôkladnejšie porozprávať), 
boli radostnejší, začali všetkým udalostiam v Jeruzaleme viac rozumieť a otvorili sa im oči: „Tu sa im 
otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol. I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril 
cestou a vysvetľoval Písma?“ (L 24, 31-32) – teda Božie Slovo malo vtedy a má aj dnes moc povzbud-
zovať, nalievať nových síl na cestu ďalej (zapaľovať srdcia pre službu Pánovi) – tak mohli učeníci ďalej 
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Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:

spokojne ísť a rásť v poznávaní Pána (napredovať), stretli sa s ostatnými učeníkmi a vyrozprávali aj 
im všetko, o čom sa s Pánom na ceste do Emaus zhovárali. Neskôr sa aj sám Pán zjaví ostatným uče-
níkom, aby viera všetkých mohla byť upevnená.
My vieme, že funkcia Božieho Slova (Písma) je úplne rovnaká ako za čias pozemského života Pána 
Ježiša, teda je potrebné deťom vysvetliť, že podobne ako skrze Písma a osobný kontakt s Pánom Je-
žišom boli povzbudení emaunskí učeníci, tak nás čítanie Biblie dokáže povzbudzovať a usmerňovať 
aj v dnešnom modernom svete (jedným z jednoduchých príkladov môže byť desať Božích prikázaní, 
vzorom nám môžu byť biblické postavy či podobenstvá). 
Podobne ako mladá rastlina či strom potrebujú slnko (svetlo), aby mohli ďalej rásť a rozvíjať sa, aj 
my ľudia potrebujeme Slovo Božie, ktoré je sviecou pre naše nohy a pre všetky naše cesty (chodníky) 
– použi Zlatý verš pre mladšie deti. Tak ako sa emaunským učeníkom otvorili oči, aj nám dnes Slovo 
Božie môže otvárať (osvecovať) oči, ak ho s pomocou Ducha Svätého dokážeme pozorne čítať a dôve-
rujeme mu – použi Zlatý verš pre staršie deti. 

 Učiteľka povie a ukazuje deťom, ako sa skladá peňaženku (alebo lietadlo). Deti na pozerajú. 
Nech si skúsia pamätať, ako sa to správne skladá. Každé dieťa si hľadá teraz miesto, kde je samé a kde 
sa vie dobre sústrediť. Potom sa deťom zaviažu oči. Každé dieťa dostane papier do rúk. No a teraz 
musia skladať peňaženku čo najlepšie. Učiteľka má úlohu ich sledovať, ako sa im darí. Na začiatku 
im vôbec nepomáha. Keď deti už sú veľmi zúfalé, tak vtedy učiteľka ich má posmeliť, dávať im rady, 
povzbudzovať, ....! Zmysel je to, aby deti nakoniec prežili posilnenie, bezpečie a hlavne žiadne skla-
manie. To vyžaduje veľa citlivosti a jemnocitu od učiteľky. Len keď sú všetky deti hotové, tak vtedy sa 
môže dať dole šatka.       
→ Zmysel tejto aktivity je, aby deti zažili posilnenia. Ako vtedy Ježiš k učeníkom rozprával, tak teraz 
ich povzbudzuje učiteľka. Ak deti pritom aj ešte zažijú zmenu od sklamania k radosti, tak by to bolo 
super. Lebo aj učeníci zažili zmenu.

 Pane Bože, ďakujeme Ti za dar Tvojho Slova, že máme možnosť čítať si Bibliu, a tak vnímať 
to, čo nám Ty chceš povedať každý deň nášho života. Už toľkokrát si rôznych ľudí posmelil tým, že si 
čítali Bibliu a slová v nej prijali za svoje. Milióny ľudí na svete takto každý deň posmeľuješ. Za to Ti 
chceme úprimne poďakovať! Prosíme Ťa ale, aby sme aj my sami nezabúdali na tento Tvoj dar, aby 
sme si našli čas na čítanie Biblie, verili slovám v nej a vedeli sa podľa nej kedykoľvek orientovať – či 
už doma v našej rodine, v škole alebo v kruhu našich kamarátov. Ďakujeme Ti Pane, že nás túžiš po-
smeľovať, lebo Ti na nás záleží a máš nás veľmi rád. Amen. 

Nie vždy je slnko
Dobrý je náš Pán

1. Ako sa cítili dvaja učeníci, ktorí boli na ceste do Emaus, keď stretli neznámeho muža (Pána 
Ježiša)? Prečo sa tak cítili?
2. Čo si myslíš, prečo títo učeníci Pána hneď nespoznali?
3. Zmenil sa ich postoj po rozhovore s Pánom Ježišom? Ak áno, vďaka čomu?
4. Čo dôležité učeníci pochopili v rozhovore s Pánom Ježišom a vďaka Písmu? Posmelil ich 
tento rozhovor?
5. Čo potrebuje strom, aby mohol ďalej zdravo rásť a čo potrebuješ Ty, aby si mohol rásť v prehl-
bovaní vzťahu s Pánom Ježišom?
6. Ako môže Slovo Božie ľudí v dnešnom svete (teda aj Teba) povzbudzovať?

1. Novotný, Adolf: Biblický slovník. Kalich, Praha, 1956 
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Keď pôjdeš cez vodu, bu-
dem s tebou, a keď cez 

rieky, nezaplavia ťa; keď 
budeš kráčať cez oheň, ne-
zhoríš, ani plameň ťa ne-

spáli.       Izaiáš 43.2

Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťaže-
ní; ja vám dám odpočinu-

tie! 
                  Matúš 11.28

Vzývaj ma v deň súženia, 
vytrhnem ťa a ty ma budeš 

oslavovať. 
                 Žalm 50.15

Pozdvihujem si oči k vr-
chom: Odkiaľ mi príde po-
moc? Od Hospodina moja 
pomoc, ktorý učinil nebo i 

zem. 
            Žalm 121. 1-2
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Ďakujem Ti, že si ma pre-
divne utvoril; divné sú 
Tvoje skutky. A moja duša 
to dobre vie. 
                 Žalm 139.14

On uzdravuje skrúšených 
srdcom a obväzuje ich 

rany. 
                  Žalm 147.3

Na Neho uvaľte všetky 
svoje starosti, lebo On sa 

o vás stará. 
                   1.Petra 5.7

Ak sa niekomu z vás ne-
dostáva múdrosť, nech 

si ju prosí od Boha, kto-
rý prosto a ochotne dáva 

všetkým a dostane
sa mu jej.  

                      Jakub 1.5
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2.3.  Slovo Božie nás vychováva
Ján 4, 1 - 42

- staršie deti: 
  Hospodinove práva sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Žalm 19,9
- mladšie deti: 
   Sviecou mojím nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Žalm 119,105

  Deti by mali porozumieť, že Božie slovo – Biblia, nie je iba zaujímavým čítaním, kde sa do-
zvieme nové historické veci, ale je to Slovo, ktoré hovorí do nášho konkrétneho života. 

Samária – toto územie spolu s Judskom a neskôr s Galileou vytvorilo rímsku provinciu Palestína. 
Jákobova studňa – podľa ústneho podania Samarijcov ju vykopal patriarcha Jákob v blízkosti hory 
Gerazim. Bola to 23 m hlboká studňa. Mesto Sychar je vzdialené asi 10 minút chôdze od studne.
Hlavný spor v Ježišovej dobe medzi Židmi a Samarijcami bolo, na ktorom mieste sa má uctievať Boh 
– či v Jeruzaleme, alebo na hore Gerazim. Po babylonskom zajatí chceli Samarijci pomáhať pri stavbe 
chráme za Zerubábela, ale Židia im to odopreli (Ezd 4, 2 – 3) kvôli ich modloslužbe a zmiešavaniu sa 
s neizraelcami. Odvtedy panovalo medzi nimi nepriateľstvo. Samarijci si postavili vlastný chrám na 
hore Gerazim. 
Poludnie – časť dňa, keď slnko najsilnejšie svietilo a bola vysoká teplota. V tomto čase zvyčajne ženy 
pre vodu nechodili. Preto mala žena istotu, že nikoho nestretne a nebude sa musieť s nikým rozprá-
vať.

 Učiteľ si pripraví na výkres (vhodný je formát A3, pri menšom sa stráca schopnosť detí dobre 
rozlišovať na väčšiu vzdialenosť) výrazný farebný obrázok saka, aké nosia šašovia. Sako je na zapínanie 
s tromi gombíkmi. Veľké gombíky sú vo farebnom poradí (zhora nadol) červený, žltý a zelený gombík. 
Tento výkres sa prekryje iným výkresom, ktorý má výrez veľkosti gombíkov na saku. Ostatnú časť ob-
rázka nie je vidieť. Deti (môžu sa rozdeliť aj na 2 skupiny) dávajú svoje tipy, čo by mohlo na obrázku 
byť. Učiteľ si môže ich odpovede zapisovať. Vyhráva skupina, ktorá má správny tip. (táto pravdepo-
dobnosť je malá, väčšinou deti tipujú semafor, pokračujú semaforom na križovatke... ak by sa však 
predsa našla skupinka, ktorá dá správny tip, je dobré byť pripravený na túto alternatívu so sladkou 
odmenou)

 Možno bolo pre vás náročné zistiť, čo sa skrýva pod výkresom. Videli ste iba jednu časť na-
maľovaného obrázka. Ten, kto obrázok maľoval však vedel, ako bude vyzerať obrázok po odkrytí. 
Často sa aj nám – deťom aj dospelým – stáva, že sa snažíme niečo schovať. Chceme, aby naši kamaráti, 
spolužiaci, možno aj rodičia či učitelia, videli iba peknú časť nášho života. To, že niečo schovávame 
však neznamená, že to neexistuje. Možno by sme radi schovali svoj neposlušný jazyk, ktorým často 
povieme neláskavé a nepekné slová. Možno by sme chceli schovať, že sme dostali zlú známku. Možno 
by sme prekryli klamstvo či výhovorku. Niekto možno by rád schoval dôvod, prečo sa s ním kamarát 
prestal rozprávať. Možno aj máme chuť sa už dnes správať inak, iné slová vypúšťať z úst, prestať byť 
lenivými a začať sa učiť, možno sme si aj dnes ráno povedali, že budeme k rodičom či súrodencom 
láskaví – a predsa sa nám to nedarí. Tak znovu niečo schovávame. 
V tejto časti môžeme s deťmi urobiť nasledovnú aktivitu: List papiera A4 zohnú na polovicu. Na vrch-
nú stranu nakreslia srdce, a obe zložené časti vystrihnú v tvare srdca (srdce ostáva vcelku, len je z 
hornej časti zložené). Vnútornú stranu namaľujú atramentom (modrým, červeným alebo čiernym). 
Necháme atrament vyschnúť a pokračujeme vo výklade.
Aj jedna žena sa rada schovávala pred ľuďmi. Nechcela ich stretnúť. Akoby vedela, čo si budú o nej 
rozprávať. „Znovu povedia, že som neporiadna a neposlúcham Boha. Ja viem, že prestupujem Jeho 
zákon a že sa Bohu nepáči, že každú chvíľu žijem s iným mužom. Ale čo je ľudí do toho? Čo ma majú 
čo ohovárať? Keby oni vedeli, že ja by som rada žila s jedným mužom, ktorý by ma mal naozaj rád. 
Rada by som si vyšla s ním na návštevu. Rada by som sa so susedkami porozprávala, keď sa stretneme 
na ulici či pri studni. Ale nedá sa. Ja som už raz taká. Nestretla som zatiaľ muža, ktorý by si ma chcel 
natrvalo zobrať za manželku. Tak sa radšej budem tváriť, že mi na rečiach ľudí nezáleží. Budem sa 
tváriť, že nie som taká nemoderná ako sú oni. Že toho Pána Boha nemusím brať až tak vážne ako oni. 
Veď kto bude vedieť, že to iba hrám taká divadielko. Síce si povedia, že som neporiadna, a ešte k tomu 
aj namyslená, ale aspoň mi nič nebudú hovoriť. Žiadne mravoučné kázne – to by ma položilo!“ (Túto 
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časť prerozprávania uvažovania ženy možno zahrať aj s použitím dobového oblečenia.) Aby ľudí ne-
stretla, chodievala pre vodu ku studni napoludnie. Predpokladala, že vtedy každý radšej oddychuje vo 
svojom kamennom dome ako by mal po veľkej páľave ísť takmer štvrť hodinu pešky pre vodu, a potom 
rovnakú vzdialenosť prejsť s plnými krčahmi naspäť. 
 To, čo schovávala žena pred ostatnými ľuďmi však predsa niekto poznal. Niekto, kto vidí až do 
ľudského srdca a pozná nielen naše slová a činy, ale pozná aj to, čo si myslíme, čo nikomu nepovieme. 
Vtedy ju pri studni čakal Pán Ježiš. Biblia píše, že ku Jákobovej studni „musel ísť“ (v. 4) Nebola to po-
vinnosť, bola to Jeho láska a snaha tejto žene pomôcť. On vedel, ako žena žije. Vedel, prečo chodí pre 
vodu napoludnie. Vedel, čo ju trápi. Vedel, že žena pozná Božie slovo. Vedel, že podľa tohto Slova teraz 
nežije. Pán Ježiš toto všetko vedel. 
 Keď prišla žena ku studni, nemusel sa s ňou ani rozprávať. Nebola by to neslušnosť – v tých 
dobách bolo bežné, že sa Židia a Samaritáni spolu nerozprávali. Dokonca, že si Židia mysleli, že sú 
pred Pánom Bohom lepšími a poslušnejšími. Mohol ju ako Boží Syn napomenúť. Mohol jej povedať, 
že je neposlušná a že robí Bohu hanbu. Mohol sa od nej v hneve odvrátiť. To všetko mohol urobiť. Pán 
Ježiš však urobil niečo prekvapujúce. Niečo, čo nečakala žena, ale ani učeníci. Pán Ježiš sa s ňou pustil 
do reči. Hovoril o vode. Celkom bežná vec, ak človek príde ku studni. Veď pre čo iné by ku studni iši-
el?! Prekvapujúce na tom rozhovore bolo to, že zmenil rozhovor – prešiel od vody na uhasenie smädu 
ku vode, ktorá sa nedá nabrať zo studne, a ktorá uhasí smäd duše. Pán Ježiš ženu prekukol a presne 
pomenoval problém, ktorý žena mala. Vedel, čo ženu trápi, čo si myslí, čo by chcela zmeniť. Žena si 
uvedomila, že ak toto všetko vie, musí byť prorokom. Veď o tom nikto z ľudí nevedel, čo si ona myslí, 
čo by chcela zmeniť! A Pán Ježiš išiel ešte ďalej – povedal jej, že On je Mesiášom. On je tým, ktorý má 
moc zmeniť jej život. On je ten, ktorý má spasenie aj pre ňu. 
 Pán Ježiš jej nepovedal: „Nevadí, ako žiješ, veď sa nič nedeje.“ Nepovedal jej ani: „Ja ťa mám 
rád, teda je všetko v poriadku.“ Povedal jej, že On je Mesiášom. A žena vedela, čo to znamená.  Vedela, 
že s Ním prichádza aj jej záchrana. Že s Ním je možná zmena aj pre ňu. Vedela, že On má moc jej od-
pustiť všetko, čo doteraz zlého robila. Vedela, že On má moc jej pomôcť zmeniť život. Vedela, že s Ním 
dokáže dodržiavať Božie prikázania. A mala odvahu hovoriť s ľuďmi o tom, čo práve prežila. Už sa pred 
nimi neschovávala. Vedela, že začína nový život, za ktorý sa už nemusí hanbiť.
Nie je to zaujímavé, že Biblia nám ponúka aj príbehy ľudí, ktorí boli neposlušnými? Nehovorí iba o 
samých „vzorných“. Hovorí o ľuďoch, ktorí sa báli a nepriznali sa, že chcú Boha poslúchať. Hovorí o 
ľuďoch, ktorí zabúdali na Pána Boha. Hovorí o ľuďoch, ktorí sa nám podobajú. Hovorí o ľuďoch, ktorí 
chceli Pána Boha poslúchať. Hovorí o ľuďoch, ktorí mali odvahu a povedali pravdu. Hovorí o ľuďoch, 
ktorí stáli na Božej strane aj vtedy, keď sa mnohí Bohu posmievali a neposlúchali Ho. Ale predovšet-
kým hovorí o tom, ako pri ľuďoch konal Pán Boh. Ako mu záležalo a záleží na spasení každého člove-
ka. Ako každému cez svoje Slovo hovorí o tom, čo je dobré a správne. Ako každého chce povzbudiť k 
poslušnému životu. Ako chce každému pomôcť žiť lepší život. 
 Ak budeš chcieť niečo schovať, aby to ostatní na tebe nepoznali, spomeň si na dnešný príbeh. 
Spomeň si, že Pán Ježiš chce zmeniť aj tvoj život. Chce ti pomôcť, aby si nemusel stále robiť tie isté ne-
správne veci. Chce ti pomôcť, aby si sa nemusel hanbiť za Neho. Aby si sa nebál povedať, že Ho chceš 
poslúchať. On má moc, aby ti pomohol žiť inak ako to bolo doteraz. Je dobré poznávať v Biblii, ako 
Pán Boh učil ľudí konať dobré veci. Je dobré, ak si môžeš aj sám čítať biblické správy. To, čomu nebudeš 
rozumieť, si pokojne zapíš a keď sa stretneme, môžeš sa na mňa, alebo na... (a tu si doplňte autority, za 
ktorými môže dieťa prísť – je dobré, aby o tom dotyční ľudia boli informovaní skôr ako dieťa za nimi 
príde so svojimi otázkami) obrátiť a skúsime ti pomôcť.

 Príbeh si môžu deti ešte raz sami prečítať (mladším ho môžeme prečítať – možno nie celý, 
len určité časti). Ku tejto aktivite by bolo dobré, ak by ste si počas týždňa odkladali prázdne krabice 
od mlieka alebo džúsov v približne rovnakej veľkosti. Spoločne z nich vyrobte studňu (výška a šírka 
studne závisí od počtu kusov krabíc). Aby studňa vyzerala lepšie, prilepte z vonkajšej strany baliaci 
papier, ktorý deti vyzdobia (maľovaním alebo kombinovanou technikou – lepenie farebného papiera, 
papierových ozdôb...). 
Vrátime sa k srdcu vyrobenému počas výkladu, ktoré medzitým uschlo. Zmizíkom na atramentovú 
časť deti napíšu (predškoláci môžu nakresliť), čo by chceli, aby im Pán Ježiš pomohol zmeniť v ich 
životoch (na tmavom podklade ostanú biele miesta). Na vrchnú – bielu časť srdca napíšu svoje meno 
a vyzdobia ho. 
Na vonkajšiu časť studne pripravíme nápis „ Pán Ježiš má moc zmeniť život aj“ a deti si budú dolepovať 
svoje srdiečka s menami. 
K tejto aktivite sa dá vrátiť počas modlitebnej chvíľky, aj pri ďalších besiedkach a citlivým spôsobom 

Aktivita:
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s deťmi hovoriť o tom, aké zmeny oni vidia pri sebe. Ak sa zmeny dejú, povzbuďte deti k ďakovným 
modlitbám za Božiu moc a pomoc. Ak sa zatiaľ žiadne zmeny nedejú a deti majú túžbu, aby Boh pri 
nich konal, povzbuďte ich k vytrvalosti na modlitbách a aj sami sa za tieto deti a ich konkrétne potreby 
doma modlite.

Pracovný list č. 1 (pre staršie deti) použite pre skupinovú prácu. Vytvorte z prác detí jedno samostatné 
vydanie, do ktorého vyberiete „top“ myšlienky a postrehy od jednotlivých autorov, či už novinárov ale-
bo „žien samaritánok“. Deti, ktoré sú menej zručné v slohovej práci môžu pomôcť s grafikou novinovej
stránky. Výsledok vyveste na nástenke v zborovom dome, kostole (sami najlepšie viete, kde sa to hodí 
najlepšie). Deti poteší, ak zistia, že ich dielo nezostalo v „šuplíku“. 

Pracovný list č. 2 (pre mladšie deti) – list zohnúť na polovicu. Do hornej časti nakreslia veci, ktoré 
vykonali a vedia, že boli proti Písmu. Do dolnej časti nakreslia, čo by mali robiť, aby s tým bol Pán 
Boh spokojný (je dobré, ak by deti kreslili veci, ktoré sa dajú vyjadriť ako protipóly, napr. vysmievanie 
sa kamarátovi – protipól je hra s kamarátom; odvrávanie rodičom – protipól je poslušnosť, atď). Oba 
súvisiace obrázky spojiť čiarou a v strede (teda približne v mieste, kde je list preložený) nakresliť malý 
obrázok Biblie.

- ďakujme za to, že si môžeme čítať Božie slovo
- ďakujme za to, že nám Pán Boh pomáha učiť sa žiť poslušný život
- prosme Boha o pomoc pri tých veciach, ktoré poznáme, že nie sú dobré a správne
- prosme o to, aby sme Božiemu Slovu mohli rozumieť 

1. Skrýša
2. Keď otvorím Písmo
3. Srdiečko svoje

1. Prečo šla žena ku studni napoludnie?
2. Čo schovávala vo svojom srdci?
3. Čo jej ponúkal Pán Ježiš?
4. Prečo mala odvahu ísť k ľuďom a povedať im o stretnutí s Ježišom?

1. Biblia
2. Objevujme Bibli se školáky
3. Adolf Novotný, Biblický slovník

 Práve sa stávaš členom redakčného tímu
a) miestnej televízie – Sychar TV
b) miestnych novín – Sycharské novosti

 skús zachytiť udalosť dnešného príbehu a napíš (a potom aj narozprávaj – pre Sychar TV) člá-
nok z pohľadu novinára, ktorý by žil v biblických časoch. (Niekto zo skupiny môže byť ženou zo Sycha-
ru a môže ponúknuť na vydanie svoje spomienky na udalosť stretnutia s Ježišom.)

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:

P r a c o v n ý 
list:
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Téma 3.1. - Modltiba  je rozhovor s Bohom je na strane 48. 
3.2. Pán Boh odpovedá : „Nie“

2S 7, 1-29; 1Kr 5, 17

  „Ale ja k Tebe volám o pomoc, ó Hospodine, a moja modlitba hneď zrána predstupuje pred 
Teba.“ Ž 88:14

  Deti by mali porozumieť, že Pán Boh odpovedá na modlitbu NIE pre naše dobro.

 kráľ Dávid - Izraelský kráľ, ktorý nastúpil na trón po Saulovi, ktorého Pán Boh zavrhol ako 
kráľa. Dávida pomazal prorok Samuel. Úspešne kraľoval 33 rokov. 
 Jeruzalemský chrám - Polokočovní praotcovia Izraelcov nemali dôvod, aby stavali svojmu 
Bohu konkrétnu svätyňu. Boh sa im zjavoval kedy chcel a ako chcel. Keď sa už Izrael stal národom, 
bolo nutné postaviť svätyňu, kde by sa mohol všetok ľud zhromaždiť a uctievať Boha. Túto úlohu plnil 
pri putovaní púšťou stan stretávania a v dobe sudcov rada oficiálnych svätýň (Joz 8,30, 1 S 1,3).
Potreba Hospodinovej svätyne sa objavila v dobe, keď kráľ Dávid upevnil svoju moc a postavil si pre 
seba palác. Vtedy povedal Pánu Bohu: „Pozriže, ja bývam v cédrovom dome a truhla Božia je umiest-
nená medzi stanovými závesmi.“ (2 S 7,2). Hospodin si však neprial, aby chrám vybudoval Dávid, 
pretože na ňom bola krv jeho nepriateľov, ale súhlasil s tým, aby zhromažďoval materiál, poklady a 
zakúpil pozemok. So stavbou začal až Šalamún vo 4 roku jeho kraľovania a dokončil ho o 7 rokov 
neskôr.  
 Archa zmluvy – z lat. arca- truhla, skrinka. Nazývaná tiež truhla Božia, truhla zmluvy alebo 
truhla svedectva. Bola to skrinka z akáciového dreva, určená k uschovávaniu dosiek sinajského Zá-
kona. Jej drevo bolo zvnútra i zvonku obité zlatými plechmi a veko bolo zdobené dvoma postavami 
cherubov. Truhla zmluvy bola pre Izraelcov viditeľným  znamením a akousi zárukou Hospodinovej 
prítomnosti a jeho pomoci.    

 Strom: Priraď k danému obrázku vhodný typ stromu. Učiteľ má pripravené obrázky jari, leta, 
jesene a zimy. Na obrázku je všetko vymaľované okrem stromu. Ďalej má 4 stromy, vymaľované podľa 
ročných období. Úlohou detí je správne priradiť a zdôvodniť, prečo priradili stromy tak, ako ich pri-
radili. (Učiteľ vedie deti k tomu, aby vlastnými úvahami dospeli k záverom, že jednoducho niektoré 
veci nemôžu existovať pre vlastné dobro daného objektu - strom nemôže rodiť ovocie v zime, pretože 
je veľmi chladno- všetko by zamrzlo, strom nemôže kvitnúť v jeseni, keď už všetko lístie opadáva a 
pod.)

  Hra: Hádaj na čo myslím
Jeden hráč (spočiatku vyučujúci) myslí na konkrétnu vec, alebo osobu. Deti sa pýtajú rôzne otázky, 
aby sa dozvedeli na čo/koho myslí hráč v strede, ktorý odpovedá na otázky iba áno, alebo nie. Napr. 
deti sa pýtajú: „Je to vec?“ „Nie“ „Je to muž?“ „Áno“  „Je .......“ a pod. až kým neprídu na to, kto je to.  

 Deti, máte vždy to, čo chcete, to, po čom túžite? Dostanete to, ak si to žiadate? A vôbec stalo 
sa vám niekedy, že vám rodičia povedali: „NIE, to nemôžeš !“Asi sa nám to nepáči, ak nedostaneme to, 
čo chceme. Nemáme radi, ak nám niekto nedá, čo si pýtame. Veľmi neradi počúvame odpoveď NIE. 
(Možno by sme chceli byť veľkí a mocní, bohatí a vplyvní, aby sme mali všetko po čom túžime. Ale nie 
je to pravda, že veľký ľudia majú všetko.) Aj mocný kráľ Dávid počul odpoveď NIE. 
V čase, keď už kráľ Dávid býval vo svojom dome a mal pokoj od svojich nepriateľov, rozmýšľal. Cítil 
sa dobre, ale stále premýšľal o tom, že všetko, čo má, mu daroval Pán Boh. On je v krásnom dome, 
je spokojný a šťastný, ale Pán Boh nemá v jeho krajine žiaden nádherný chrám, ktorý by určite mal 
mať. Veď je predsa Boh a Pán. On prvý by mal mať to najlepšie a najkrajšie zo všetkého, čo sa v krajine 
nachádza. Raz sa s týmito svojimi myšlienkami zdôveril prorokovi Nátanovi. Prorok ho vypočul a sú-
hlasil. Veď odkedy Hospodin vyslobodil ľud z Egypta, od Mojžišových čias, a to už bolo takmer päťsto 
rokov, nosil izraelský ľud archu zmluvy s tabuľami a zvitkami, na ktorých boli zapísané Božie zákony. 
Odkedy Mojžiš vložil tabule do archy, boli uložené vo svätostánku a archa putovala z púští do dedín, 
z mestečiek do miest, kým ju konečne kráľ Dávid nedal priniesť do Jeruzalema. Nátan si možno po-
myslel „Je to dobrý nápad postaviť jej stály domov.  Či by sa už konečne nepatrilo vystaviť Pánu Bohu 
nádherný chrám zo vzácneho dreva a kameňa?“  

3. Strom potrebuje teplo – modlitby 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad: 
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Bol však prekvapený, keď v noci počul Boží hlas, ktorý mu znel jasne: „Choď a povedz môjmu služob-
níkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som býval? Keď 
som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil čo len jedinému z vás: Prečo mi 
nevystavíte cédrový dom?“ Pán Boh to nechcel. Odpovedal jasne NIE! Nechcel, aby mu Dávid postavil 
nádherný chrám. Možno by sa nám to mohlo zdať čudné. Veď Dávid chcel urobiť niečo dobré, priam 
veľkolepé- vystavať Pánu Bohu obdivuhodný chrám. Nechcel sa vystatovať pred niekým, chcel to uro-
biť z vďačnosti voči Hospodinu. Aj my, ak sa rozprávame s Pánom Bohom v modlitbe a prosíme ho o 
rôzne veci, stane sa nám, že to, o čo sme prosili, nedostaneme. Je to preto, lebo Pán Boh odpovedá NIE. 
Nie preto, že je krutý, alebo nám nepraje, naopak, Pán Boh je dobrý a chce pre nás len to najlepšie. Tak 
ako aj pre Dávida. 
 V tom čase, keď chcel Dávid postaviť Hospodinovi chrám, bolo v jeho okolí mnoho vojen. 
Pán Boh vedel, že Dávid bude musieť ešte bojovať a vojny, ktoré všetko ničia by mohli stavbu chrámu 
zmariť, prekaziť a všetko by vyšlo nazmar. Pán Boh vedel čo bude, čo príde. Vedel, že kráľ Dávid sa 
bude musieť venovať niečomu inému. Mal pre Dávida iný plán. Hospodin má plán aj pre teba. On vie, 
čo je pre teba to najlepšie, vie čo potrebuješ a preto odpovedá na modlitby rôznymi spôsobmi. Je to 
pre tvoje dobro. Raz odpovie áno, to môžeš, to budeš mať, inokedy počkaj, možno neskôr, keď budeš 
na to pripravený/á, ale tiež  vraví nie, to nie je pre teba dobré, aj keď tomu ešte nerozumieš. 
Možno si myslíme, že sa kráľ Dávid nahneval, alebo urazil. Ale nie je to tak. Dávid, keď počul čo mu 
prorok povedal, urobil niečo, čo by sme mali robiť aj my. Začal sa modliť a ďakovať. Ďakoval Pánu 
Bohu za to, že ho chráni, že vie čo je pre neho najlepšie a že ho vedie. Ďakoval mu za to, že nie je sám, 
ale že Pán je s ním. Vzdával mu vďaku za požehnanie, ktorého sa mu dostalo. Dávid totiž vedel, že Pán 
Boh mu chce dobre. Má ho predsa rád.

 Každé dieťa nakreslí kedy mu niečo nebolo dovolené a neskôr zistilo, že to bolo pre jeho 
dobro. Napr. Mamka ma nepustila bicyklovať sa večer s kamarátkou po ulici. Viem, že sa už stmievalo 
mohla som spadnúť a rozbiť si koleno tak, ako sa to stalo kamarátke. 
Možno niektoré deti majú podobnú skúsenosť s modlitbou. Počuli už nie ako odpoveď na modlitbu. 
Daný príbeh nakreslia. Potom si všetci sadnite do kruhu, obrázky si ukážte a nech deti rozprávajú o 
tom, čo nakreslili. 

- aby sme vedeli prijať aj odpoveď nie, veď je to pre naše dobro
- aby sme dôverovali Pánu Bohu, že chce pre nás to najlepšie
- aby sme sa neprestávali modliť a aby sme neboli sklamaní z Božej odpovede
- aby sme Pánu Bohu za všetko ďakovali 

1. Modli sa.... (K trónu slávy č.303)
2. Ďakujeme (K trónu slávy č. 298)
3. Kráľ Dávid (K trónu slávy č. 84)

1. Ako sa volal kráľ a prorok z dnešného príbehu? (Dávid a Nátan)
2. Čo chcel kráľ Dávid postaviť? (chrám pre Hospodina)
3. Prečo chcel kráľ Dávid postaviť chrám? (aby mala truhla zmluvy svoj stánok, domov)
4. Ako dal Pán Boh Dávidovi vedieť, že nechce aby mu postavil dom? (prostredníctvom Náta-
na)
5. Prečo Pán Boh odpovedá nie ? (On vie čo bude, vie, čo je pre nás najlepšie)
6. Čo urobil kráľ Dávid, keď mu Nátan oznámil Božiu odpoveď? (modlil sa)
 
1. Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 1996
2. Novotný Adolf, Biblický slovník,  Kalich – Česká biblická společnost, Praha 1992
3. Hadaway Bridget – Atcheson Jean, Biblia pre deti, Mladé letá, Bratislava 1990

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:
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Pán Boh odpovedá : „Nie“ - 
Pracovný list č. 1

 V osemsmerovke vyškrtaj tieto slová: 
Dávid, Nátan, Jeruzalem, chrám, Izraelci, Archa zmluvy, modlitba, Hospodin, Boh, Biblia

 A M I O M J B O H A
 
 H R M C E O N D L I
 
 O M CH T L D Á V I D
 
 S O R A A E T B A H
 
 P D Á N Z E A Ď Z R
 
 O L M Á U M N R N A
 
 D I P R R E L D Z S
 
 I T T U E P U U J I
 
 N B E P J R E D V T
 
 E A I L B I B B A Y

Z písmen, ktoré ti zostali doplň zlatý verš.

Zlatý verš: 

„Ale ja k Tebe volám o pomoc, ó Hospodine, a ..............................................................................
.............................

.................................................................................................................................................................
..............................

.................................................................................................................................................................
.............................

..........................................................................................................................................Ž 88:14
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Pracovný list č.2
Pán Boh odpovedá : „Nie“

(Pozn.: Tento obrázok je kopírovaný z tém detskej misie. Obrázok má znázorňovať modliace sa dieťa, 
ktoré ďakuje Pánu Bohu za to, že On najlepšie vie, čo skutočne potrebujeme. Dieťa si obrázok vymaľuje.)
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Príloha č. 1

Príloha č. 2
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Príloha č. 3

Príloha č. 4
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3.3. Pán Boh odpovedá : „Počkaj“
1S 1, 1-20

 „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí do-
stane.“ Mt 7,7-8a

  „Deti by mali porozumieť, že Pán Boh odpovedá na modlitbu POČKAJ pre naše dobro. Pán 
Boh chce aby sme boli trpezliví a vytrvalí.“

 Samuel – v preklade znamená „meno Božie“ alebo „vyprosený od Boha“. Prorok, súčasník Saula 
a Dávida. O jeho živote sa píše v 1 S a sú po ňom pomenované dve biblické knihy. Sk 3,24 ho považujú 
za prvého z veľkých prorokov po Mojžišovi, Sk 13,20 za posledného z izraelských sudcov.
 Anna – jedna z dvoch Elkánových manželiek, ktorá trpela bezdetnosťou, škodoradosťou ju trá-
pila Peninná, druhá Elkánova manželka. Anna dala sľub: ak jej dá Boh chlapca, zasvätí ho službe v 
chráme.  

  Strom: Rozprávka o malom púčku
 Na jednom ovocnom strome, v krásnej záhrade, bol malý púčik. Rástol na konári s ostanými 
súrodencami, púčikmi, takými ako on. Malými, drobnými. On, bol však iný ako jeho bratia. Bol netr-
pezlivý. Všetko chcel hneď, vo všetkom chcel byť prvý. Nechcel, aby ho niekto v niečom predbehol. So 
svojimi bratmi vo všetkom súťažil. Nebol neposlušný, len príliš netrpezlivý. Nerád čakal. Väčšinou  to 
bolo zábavné, avšak raz.....raz to nedopadlo dobre. 
 Púčik sa rozhodol, že už nebude len púčikom, ale predbehne svojich súrodencov a bude kve-
tom. Len čo slniečko trošku zasvietilo, púčik sa vydal na ťažkú cestu- chcel rásť. Rásť je veľmi ťažké. 
Potrebujete k tomu veľa živín, vody, ale hlavne tepla. Púčik sa však o to vôbec nezaujímal, čo všetko 
potrebuje. On sa iba ponáhľal a nechcel čakať. Keď to videli jeho bratia, dohovárali mu: „Púčik, prestaň! 
Čo to robíš?! To už nie je zábavné! Počkaj, ešte nie je čas na kvitnutie. Si príliš slabý a malý. Musíš počkať, 
kým bude teplejšie, nezvládneš to a zamrzneš! Ale jedno, čo púčik nechcel bolo čakať. A tak rástol, avšak 
nie nadlho. Len trošku podrástol a zrazu prišiel ranný mráz, cez deň silný studený vietor a slniečko 
sa neukázalo dlhší čas. Púčik zistil neskoro, že mal skutočne počkať na slniečko a neponáhľať sa. Jeho 
bratia mali pravdu. Púčik premrzol a už nikdy nebol kvetom len preto, že nerád čakal. Všetci púčikoví 
bratia boli nádherné kvety a neskôr chutné jabĺčka, iba malý netrpezlivý púčik sa nedočkal. 
 A čo ty? Si často netrpezlivý (nerád vyčkávaš)? Napr. ak stojíš na zastávke a čakáš na autobus a 
on nie a nie prísť? Alebo keď sa blížia Vianoce a vieš, že doma sa ukrýva darček, počkáš si naňho až bude 
pod stromčekom, alebo ho hľadáš všade, kde sa len dá? Stáva sa nám to veľmi často, že niektoré veci 
chceme hneď. Nie vždy je to však dobré. Tak ako aj v rozprávke o malom púčiku. Niekedy je jednoducho 
lepšie POČKAŤ. Aj Pán Boh nám na mnohé naše modlitby odpovedá POČKAJ, teraz nie, možno tro-
chu neskôr. Nie je to preto, lebo Pán Boh nám to nechce dať, ale On vie, čo je pre nás najlepšie a vie, na 
ktoré veci musíme trochu počkať pre naše dobro. Čakáme preto, aby sme neublížili sebe, alebo niekomu 
inému. Jednoducho On vie najlepšie, kedy čo potrebujeme.

  Hra: Elektrina
Deti sedia v dvoch radoch na stoličkách tvárou (alebo chrbtom) oproti sebe v rovnakom počte. Držia sa 
za ruky, ktoré majú za chrbtom. Prvý a posledný hráč má jednu ruku voľnú. Na konci radov je stolička, 
ktorá je pre oba rady spoločná, na nej je nejaká vec, ktorú musí posledný hráč chytiť včas. Vyučujúci 
na začiatku pred prvými hráčmi hodí napr. mincou ak je napr. hodnota mince deti sedia, nesmú stláčať 
rukou a čakajú, kým vyučujúci nehodí opäť mincou. Ak padne znak prvé dieťa spúšťa elektrinu, ktorá 
prejde celým radom a posledný hráč chytí vec (napr. šatku), ktorá je na stoličke. V rade v ktorom elek-
trina prešla správne (t.j. ak spustili elektrinu na správny signál - na znak, nie na hodnotu mince) a je 
prvý, vyhráva. 
Signál, po ktorom si deti stláčajú ruky, sa najprv dohodne a každé dieťa má jasno, kedy  ruku stláča a 
kedy nesmie ruku stlačiť. Je tiež dôležité, aby na vyučujúceho, ktorý mincou hádže pozerali iba prví 
hráči, všetci ostatní musia hľadieť opačným smerom. Pri hre sa nesmie rozprávať.   
Rad, ktorý vyhral sa posúva tak, že hráč, ktorý sedel na konci ide dopredu. A naopak rad, ktorý sa po-
mýlil (t.j. stlačili rukou nesprávne, napr. nemali rukou stlačiť a predsa stlačili), musí sa posunúť o miesto 
dozadu- opačným smerom. Rad, ktorý sa nepomýlil, iba nebol prvý, zostáva sedieť na mieste, nepohy-
buje sa. Vyhráva rad v ktorom sa všetky deti vystriedali na prvej stoličke- v rozhodujúcej pozícií. 

Zlatý verš:

Cieľ:
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Motivácia 1:

Motivácia 2:
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Pri hre sa deti učia, že ak aj nestihnú včas zareagovať nevadí to tak, ako keď nevedia čakať a robia veci 
bez rozmýšľania. 

 Pán Boh odpovedá na naše modlitby nielen áno, teraz to budeš mať, alebo nie, to nemôžeš, ale aj 
chvíľu POČKAJ. Stalo sa tak aj v našom príbehu, ktorý si dnes povieme. 
 Žil raz muž, ktorý sa volal Elkána, mal dve ženy Annu a Peninnu. Peninná mala deti, Anna však 
bola bezdetná. Annu to veľmi trápilo, že nemá deti. Veľmi po nich túžila a modlila sa za ne. Nevzdávala sa 
a stále prosila Pána Boha, aby jej požehnal a mohla mať dieťatko. Peninná jej ubližovala a vysmievala sa z 
nej. Anna bola z toho veľmi smutná. Často plakala a nejedla, nemálo sa kvôli tomu trápila. Jej muž ju mal 
veľmi rád a utešoval ju: „Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší 
ako desať synov?“ Ale Annina túžba bola veľká. Stále prosila Pána, aby mohla mať aspoň jedno dieťatko. 
Bola veľmi vytrvalá a trpezlivá. Nevzdávala sa. Modlila sa. Aj my by sme mali byť ako Anna trpezlivý a 
modliť sa. Nevzdávať sa a prosiť Pána Boha v modlitbách o veci, ktoré nás trápia, či tešia, možno veci po 
ktorých túžime. Pán Boh vie, čo je pre nás dobré. On nehovorí len áno, či nie. Anna sa nevzdávala, ani 
my by sme sa nemali vzdávať, ak niečo nedostaneme hneď. Mali by sme byť trpezlivý i keď je to niekedy 
ťažké. Aj Anna to mala ťažké, často bola smutná, ale dôverovala Pánu Bohu a modlila sa, neprestávala sa 
modliť. 
 Elkána chodil každý rok do jedného mesta klaňať sa a obetovať Hospodinu v chráme. Zobral so 
sebou aj svoju rodinu. Anna šla do chrámu, bola smutná a veľmi plakala, modlila sa. V modlitbe urobi-
la takýto sľub: „Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na 
mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe, Hospodine, po 
všetky dni jeho života“. Keď sa už dlho modlila kňaz Éli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila v srdci 
a len pery sa jej chveli, ale nebolo počuť hlas. Éli ju pokladal za opitú a povedal jej: „Dokedy sa budeš 
ešte správať ako opitá? Preber sa zo svojej opitosti!“ Ale Anna mu odpovedala: „ Nie pane, nie som opitá, 
som žena, ktorej je veľmi ťažko na duši a vylievala som si svoj žiaľ pred Hospodinom až doteraz.“ „Ak je 
tak“ povedal kňaz „choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si Ho prosila.“ Anna odišla najedla 
sa a nebola už smutná. Aj my môžeme Pánu Bohu povedať všetko, čo nás trápi. Z čoho sme smutní, ale 
aj veselí. Pán Boh nás chce počúvať, preto sa modlime! On nám isto pomôže a nenechá nás samých. On 
vie čo potrebujeme a preto vždy odpovedá na naše modlitby. Aj keď je to raz odpoveď áno, inokedy nie, 
niekedy však musíme počkať. 
 Anne Pán Boh splnil o čo prosila. Narodil sa jej syn Samuel a aj ona splnila sľub, ktorý dala 
Hospodinu. Odviedla ho do chrámu, aby Mu tam slúžil. Bola šťastná, že Pán Boh vypočul jej modlitbu. 
Pán Boh odpovedal POČKAJ. Nebuďme preto smutní ani my, keď sa niektoré veci nedejú hneď ako by 
sme chceli. Pán Boh o nás vie, On na nás nezabúda. Na niektoré veci si musíme len počkať. Buďme preto 
trpezlivý. 

 Každé dieťa si vytvorí semafor na výkres A4. Vymaľuje ho podľa farieb červená, oranžová, zelená 
a vysvetlite si, čo ktorá farba znamená a na čo je semafor dobrý. Do každého kruhu si dieťa vypíše na čo 
mu Pán Boh odpovedal áno, nie a počkaj. Napr. do zeleného kruhu si vypíše v čom všetkom mu Pán Boh 
povedal áno- dostal som jednotku z písomky za ktorú som sa modlil, aby dopadla dobre. Deti do sema-
foru vpisujú len v odrážkach, v krátkosti. Dôraz kladieme na oranžový kruh tzn. za čo sa dieťa modlí a 
ešte to nedostalo. Povzbudíme ho k vytrvalosti v modlení. Taktiež vysvetlíme červenú farbu, dieťa si tam 
vypíše to, o čom už vie, že Božia odpoveď je nie. Tento semafor si vystavte v miestnosti, aby si deti mohli 
priebežne vypisovať odpovede vždy, keď na prídu detskú besiedku.  

- aby sme vedeli byť trpezlivý a čakať na odpoveď- Pán Boh na nás nezabudol
- aby sme sa nevzdávali v modlení, ale aby sme boli vytrvalí
- aby sme dôverovali Pánu Bohu- On vie, čo je pre nás najlepšie

1. To ja, ó Pane môj ( K trónu slávy č. 250)
2. Verím, že Pán Boh je na nebi (Piesne pre deti č. 24)
3. Ďakujeme (Piesne pre deti č. 4)

1. Ako sa volali Elkánove ženy? (Anna a Peninná)
2. Čo Annu veľmi trápilo, po čom túžila? (po dieťatku)
3. Ako Anna bojovala so svojím trápením a žiaľom? Čo robila?  (modlila sa)
4. Čo sľúbila Pánu Bohu, ak vypočuje jej modlitbu? (dá synčeka do služby Pánu Bohu)
5. Ako odpovedá Pán Boh na naše modlitby? (áno, nie a počkaj)

Výklad: 

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakova-
nie:
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6. Povedz zlatý veršík.

Použitá literatúra:
1. Nový biblický slovník, Návrat domů, Praha 1996
2. Novotný Adolf, Biblický slovník,  Kalich – Česká biblická společnost, Praha 1992
3. Hadaway Bridget – Atcheson Jean, Biblia pre deti, Mladé letá, Bratislava 1990

Pán Boh odpovedá : „Počkaj“ - Pracovný list č. 1
1. Doplň na slovo, ktoré znázorňuje obrázok a zakrúžkuj v ňom písmeno podľa pokynu. 

           
   - - - - - - -  1. písmeno slova

   

 - - - - - -   1. písmeno slova

   
 
 - - - - - -    4. písmeno slova
   
 
 - - - - - - - - - -  1. písmeno slova

   

 - - - - - -  6. písmeno slova

         

      - - - - - -  -  1. písmeno slova

2. Slovo, ktoré vyšlo v doplňovačke vyškrtaj a zostane ti veta. Vetu prepíš na riadky. 

PÁNPOČKAJBOHPOČKAJODPOVEDÁPOČKAJNAPOČKAJNAŠEPOČKAJMODLITBYPOČKAJA-
JPOČKAJPOČKAJPRETOPOČKAJBUĎMEPOČKAJTRPEZLIVÝPOČKAJ APOČKAJNEPRESTÁVA-
JMEPOČKAJSAPOČKAJMODLIŤPOČKAJ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Použitá 
literatúra:



30

Pán Boh odpovedá : „Počkaj“ - Pracovný list č.2
 
Vymaľuj obrázok a uhádni, kto z dnešného príbehu je na obrázku a čo sa tam odohráva.
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3.4. Miesto pre modlitbu
 1S 1,9; Mt 6,5-6; Sk 12, 3b-5

  „ Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť.“  Žalm 66,20

  Deti by mali pochopiť, že modliť sa môžeme hocikde, na každom mieste, ale sú miesta, ktoré 
sú pre modlitbu vyhradené, miesta kde modlitba patrí.

 Odporúčam, aby si učitelia DSB pri príprave lekcie čítali celé kapitoly a nielen jednotlivé ver-
še!
 1 S 1,9: Šílo – ležalo medzi Bét-elom a Šekemom a preslávilo sa ako jedna z najdôležitejších 
svätýň pred prenesením Hospodinovej truhly zmluvy do jeruzalemského chrámu. Bolo cieľom každo-
ročného putovania, keď sa aj ženy mohli zúčastniť obetných hostín. Dôležitú úlohu zohrával pri tom 
muž, ktorý plnil funkciu obetníka a modlitebníka celej rodiny. V dobe hodov, keď Elkána udeľoval 
svojim ženám a deťom časti z obetí, prežívala Anna kruté muky a doliehala na ňu ešte viac jej bezdet-
nosť ako nesmierne veľká kliatba. Preto hneď po obetnej hostine opúšťa spoločnosť a v svätyni vylieva 
svoju horkosť pred Hospodinom v modlitbe. Modlí sa na tú dobu neobvykle – po tichu, v srdci.
 Mt 6,5-6: komôrka – miestnosť v dome, kde boli ukladané „poklady“, teda najvzácnejšie veci. 
Dala sa zamknúť. Keď sa modlíme, aj pre nás sú pripravené poklady. Nejde tu o odmenu za to, že sa 
modlíme, ale ide o požehnanie, ktoré práve cez modlitbu môžeme prijať. Boh ho pripravil skôr ako 
sme sa vôbec začali modliť.
 Sk 12, 3b-5: Lukáš tu zaznamenáva dvojitý útok na cirkev – smrť apoštola Jakuba a uväznenie 
apoštola Petra. Tento útok mal na svedomí tyran Herodes Agrippa I. Proti sebe stoja Herodesova ni-
čivá moc a Božia spásna moc. Peter bol vo väzení veľmi prísne strážený – štyrmi strážami po štyroch 
vojakoch, ktorí pracovali na smeny. Peter mal byť súdený a odsúdený. Keď bol Peter vo väzení, cirkev 
sa za neho neustále, vrúcne  (gr. ektenos) modlila. Týmto slovom Lukáš vo svojom evanjeliu označuje 
Ježišovu silnú úzkosť v Getsemanskej záhrade. Stoja tu proti sebe dva svety. Na jednej starne Hero-
desova autorita, moc meča a strážené väzenie. Na druhej strane cirkev upriamená na modlitbu, čo je 
jediná moc, ktorú vlastní. 

  Strom: Rozhovor s deťmi o tom, kde rastú stromy. Aké stromy rastú vo vašej záhrade, v blíz-
kom lese, v parku? Pomôcť deťom s odpoveďou – jablone, hrušky, slivky, brezy, tuje, smreky, buky, 
duby ... . Kde rastú banánovníky, pomarančovníky, olivovníky – v teplých krajinách – na Kube, v Af-
rike, v Izraeli. Narastie aj u nás banánovník? Áno, možno v skleníku, v izbe v kvetináči, ale nedarí sa 
mu tak dobre ako doma v Afrike.  Narastie, ale málokedy má aj plody. Prostredie u nás nie je pre neho 
prirodzené ani ideálne. Podobne je to aj s inými stromami. (Pokračovať ďalej v rozhovore)

Motivácia 2 – Hra: Nájdi si miesto. Do stredu miestnosti uložíme stoličky do kruhu chrbtami k sebe. 
Stoličiek musí byť o jednu menej ako je počet detí. Deti chodia okolo stoličiek v kruhu a hrá im hudba. 
Keď prestane hrať hudba, rýchlo si musia nájsť miesto na sedenie. Vypadne dieťa, ktoré si nemá kam 
sadnúť. Jednu stoličku dáme preč a pokračujeme v hre kým neostane iba jedno dieťa.

Výklad: Pred chvíľou sme sa rozprávali o tom, kde rastú  stromy. Spolu sme prišli na to, že väčšina stro-
mov , alebo kríkov vyrastie takmer všade kde je pôda, voda, teplo, a svetlo. Vyrastie, ale nie všade, nie 
na každom mieste im je dobre. Každý strom má svoje prirodzené prostredie, kde mu je najlepšie, kde 
krásne kvitne, kde prináša aj ovocie. Podobne je to aj s modlitbou. Modliť sa môžeme všade, na kaž-
dom mieste. Boh nás počuje vždy a všade. Modlitba nie je viazaná na miesto, ale predsa sú miesta kde 
modlitba patrí, kde sa na ňu môžeme najlepšie sústrediť, nikto a nič nás tam nevyrušuje. Tam máme z 
modlitby najväčšie požehnanie. V Biblii čítame o ľuďoch, ktorí sa modlili, rozprávali s Pánom Bohom. 
Modlili sa na rôznych miestach a pre nás môžu byť príkladom toho, kde sa aj my máme modliť. Dnes 
si povieme o troch miestach, na ktorých sa môžeme modliť.
                  V Izraeli žila jedna žena menom Anna. Bola veľmi smutná. Tak veľmi by chcela dieťatko, ale 
stále nijaké nemala. Myslela si, že ju Pán Boh nemá rád a bolo jej veľmi úzko. Každý rok sa Anna so 
svojim mužom vyberali na cestu do chrámu. To bolo miesto, kde uprostred svojho ľudu prebýval Boh. 
Bol to Boží príbytok, ľudia tam prinášali Bohu obeť a modlili sa. Anna sa rozhodla, že v chráme povie 
Pánu Bohu o svojom nešťastí. Vošla do chrámu, padla na kolená a modlila sa. Prosila Pána Boha, aby 
jej dal syna. Anna sa modlila veľmi dlho, povedala Pánu Bohu všetko čo ju trápilo. Keď odchádzala z 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky 
k textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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chrámu stretla kňaza, ktorý sa jej prihovoril a povedal jej: „Choď v pokoji, Boh vypočuje  o čo si prosila“. 
A Anna odišla spokojná, lebo vedela, že už nie je sama so svojím trápením a verila, že Boh jej pomôže. 
Aj my máme také miesto pre modlitbu ako mala Anna. Je to kostol. Tam sa môžeme sami, alebo spolu 
s ostatnými modliť – rozprávať sa s Pánom Bohom. V kostole môžeme, tak ako Anna, povedať Bohu o 
svojich radostiach aj starostiach.  
           V Biblii je napísaný aj iný príklad toho, kde sa môžeme modliť. Pán Ježiš o tom hovoril so svojimi 
učeníkmi. Učil ich ako sa majú modliť. „Pri modlitbe sa nevystatujte pred ľuďmi, nepredvádzajte sa“, po-
vedal. „Modlite sa potichu vo svojej izbe - komôrke, zamknite sa a modlite sa k svojmu Otcovi.“ Pán Ježiš 
povedal, že nie je dôležité, aby nás pri modlitbe videli a počuli iní ľudia. Dôležité je to, aby sme sa modlili 
úprimne a aby sme v pokoji počúvali ako nám Pán Boh odpovedá na naše modlitby. Preto je dôležité, aby 
sme si našli na modlitbu tiché miesto, izbičku, alebo kútik. Miesto, kde nás nebude nikto vyrušovať, kde 
nebude žiadny televízor, počítač, mobil. Ježiš hovorí svojím učeníkom, aby sa zamkli vo svojej izbičke. 
Pre nás to znamená, že pri modlitbe máme byť niekedy aj sami, iba s Pánom Bohom. Chvíľu nikým neru-
šení, ani súrodencami, rodičmi, kamarátmi. Modlitba nie je iba jednostranný rozhor, keď ľudia hovoria 
k Pánu Bohu. V Biblii čítame o tom, ako Boh odpovedá na modlitby. Boh aj dnes odpovedá, hovorí k 
ľuďom. To platí pre každého jedného z nás.
           Tretí biblický príbeh, o ktorom dnes budeme rozprávať hovorí o mužovi, ktorý sa ocitol na veľmi 
čudnom mieste. Ten muž sa volal Peter a veľmi miloval Pána Ježiša. Neurobil nič zlé, nikomu neublížil, 
ale zlí ľudia, ktorí nemali radi Pána Ježiša, ho zavreli do väzenia. Nikto mu nemohol pomôcť. Ani jeho 
priatelia – kresťania, ktorí verili v Pána Ježiša, tak ako on. Títo Petrovi priatelia nešli večer spať. Celú noc 
boli spolu. Sami nemohli Petrovi pomôcť, ale mohli sa za neho modliť. Prosili: „Pane, pomôž Petrovi, 
my nemôžeme pre neho nič urobiť, ale ty môžeš všetko.“ A Pán Boh Petra z väzenia vyslobodil, vypočul 
spoločnú modlitbu kresťanov - Petrových priateľov. Na tomto príbehu vidíme, že je dôležité modliť sa 
nielen v súkromí, ale aj v spoločenstve. Spolu s priateľmi, s bratmi a sestrami v cirkvi. My máme také 
spoločenstvo tu na Detských službách Božích. Tu sa môžeme a máme spolu modliť za seba, ale aj za na-
šich blízkych, priateľov a za ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Pán Ježiš dáva veľké zasľúbenia  modlitbe 
v spoločenstve. Má radosť, keď sa spolu modlia viacerí ľudia.  

  Výroba modlitebných denníkov.
Najprv si s deťmi vyrobte zápisník. Pomocou zošívačky, alebo nite zošite spolu niekoľko listov papiera. 
Potom ukážte deťom, ako si môžu viesť modlitebný denník. Napr. stránky napravo nech použijú na zapi-
sovanie toho, za čo sa deti budú modliť doma vo svojej „komôrke“ a stránky naľavo k zapisovaniu toho 
za čo sa budú deti modliť v spoločenstve.  Podobný zápisník, alebo veľký hárok papiera môžete pripraviť 
aj spoločne. Napíšete naň za čo sa budete spolu modliť v spoločenstve na DSB. Nezabudnite na priestor, 
kde budete zapisovať aj to, ako Boh odpovedá na modlitby. Nezabudnite pripomenúť to, čo deti už počuli 
v predchádzajúcich lekciách, že Boh niekedy odpovedá „Áno“, niekedy „Nie“ a niekedy „Počkaj“.

 - modliť sa zo to, aby sme sa nebáli a nehanbili modliť v spoločenstve
 - prosiť o vytrvalosť v modlitbách, keď sa nám zdá, že Boh neodpovedá
 - ďakovať Bohu za to, že On nás počuje vždy a všade 

Modli sa... ( Piesne pre deti )
Skrýša ( Detská misia )
Ježiš pri slúchadle čaká na tvoj hlas... (Detská misia )

Prečo bola Anna nešťastná?
Na akom mieste sa rozhodla povedať Bohu o svojom trápení?
Čo to znamená, keď nám Pán Ježiš hovorí, že sa máme modliť vo svojej „komôrke“?
Prečo zlí ľudia uväznili Petra?
Čo robili Petrovi priatelia, keď sa dozvedeli o jeho uväznení?
Vymenuj miesta, na ktorých sa podľa biblie môžeme modliť.
Počuje Boh našu modlitbu, len ak sa modlíme na určenom mieste?

Biblia, 1999
Biblia pre deti, Anne de Vries, Printed in Poland, 1985
Biblia pre deti, Trevor Barnes, Vydavateľstvo Cesty, 2003
Učíme se spolu, Biblická jednota, 1996
Starý zákon, překlad s výkladem, Knihy Samuelova a Paralipomenon, Kalich, 1977

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie

Použitá lite-
ratúra:
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3.5.  Za koho sa máme modliť?
Mt 8, 1-13

  O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všet-
kých svojich modlitbách a prosbách.  (F 4,6)

  Deti by mali pochopiť, že modlitba za seba aj za iných (za rodinu, priateľov) sa  má stať prirod-
zenou súčasťou ich života. Pánu Bohu môžeme povedať úplne všetko o sebe aj o druhých.

Mesto Kafarnaum ležalo na severozápadnom  brehu Genezaretského jazera. Bolo to zrejme najväčšie 
mesto na pobreží, malo posádku a colnicu. Nazýva sa aj Ježišovým mestom, lebo sa v ňom často zdržia-
val. Aj keď mesto Kafarnaum videlo viac Jeho znamení a počulo viac Jeho slov, predsa tu Pán našiel iba 
ojedinelých prívržencov.
Malomocenstvo znamenalo úplné vylúčenie človeka z rodiny, spoločnosti, duchovného života. Bolo po-
važované za kliatbu.
Dotkol sa malomocného – je pravdepodobné, že Pán Ježiš ho objal. Tak ako objal celé malomocné ľud-
stvo na Golgote, na kríži. 
Ježiš posiela malomocného ku kňazom – chce ukázať, že dbá na Mojžišov zákon, neruší ho a nevystupuje 
ani proti kňazom. Kňazi ho v právnom zmysle teda nemôžu brzdiť.
Rímsky stotník – dôstojník, ktorý uveril v Boha Izraela. Postavil synagógu v Kafarnaume a bol obľúbený. 
Vyniká však jeho láska k človeku a tiež viera. Je to viera zachraňujúca, ktorá nepotrebuje, aby Ježiš vošiel 
do domu.

 Strom:  Stromy potrebujú našu starostlivosť. Potrebujú, aby sme ich ošetrovali. Na veľký papier 
nakreslíme strom (alebo na tabuľu) a deti budú vedľa stromu písať ako sa môžeme o stromy starať. Po-
môžeme im s odpoveďou: orezávať suché konáre, ošetrovať proti škodcom, hnojiť, polievať v čase sucha, 
hnojiť, okopávať... . Staráte sa doma o nejaké rastliny?

  Hra:  Koho máš rád. Hru môžu hrať s úspechom iba deti, ktoré ju ešte nepoznajú. Tie deti, 
ktoré ju ešte nepoznajú odídu za dvere (ak ju nepozná nikto, vyberieme zopár deti). Postupne potom 
voláme deti do miestnosti a dáme im pokyn: „Povedz: Koho máš rád!“ Kým dieťa nepovie: „Koho máš 
rád!“, neuznáme žiadnu inú odpoveď. Keď sa dieťa dovtípi a povie to, zavoláme ďalšie dieťa.

 Koho máš rád? O koho sa staráš? (Predpokladáme odpovede: rodičia, súrodenci, kamaráti, 
určite máme radi aj samých seba.) Ako sa staráme o tých, ktorých máme radi? (Rozhovor) Starať sa o 
niekoho môže byť veľmi náročné, ťažké a je ešte veľa vecí, ktoré deti robiť nevedia, nevládzu. Je však 
niečo, čo môžu robiť všetci ľudia aj deti. Je to modlitba. Teraz si povieme dva príbehy, ktoré hovoria o 
modlitbe.
              V jeden deň prišiel k Ježišovi malomocný. V tých časoch sa každý bál tejto strašnej nákazy, 
a tak sa nikto nechcel priblížiť k chorému a pomôcť mu. Svoj príchod museli malomocní oznamovať 
vyvolávaním „Nečistý! Nečistý!“, aby ľudia mohli rýchlo utiecť. Malomocní sa nesmeli ani modliť v 
chráme. Židia verili, že malomocenstvom sú postihnutí tí, ktorí v minulosti páchali zlo a Boh ich po-
tom potrestal za ich hriechy. Len čo Ježiš zbadal malomocného, zovrelo mu srdce, lebo ten človek veľmi 
trpel. „Viem, Pane môj, že ak chceš, uzdravíš ma,“ povedal chorý, kľačiac na kolenách. Ježiš roztiahol 
ruky. „Naozaj to chcem,“ povedal a dotkol sa ho. „Buď čistý,“ riekol a strašné rany z tela malomocného 
v okamihu zmizli. „Teraz choď a v chráme ďakuj Bohu za to, že ťa uzdravil.“ Ale uzdravený človek roz-
prával každému koho stretol, čo mu Ježiš urobil. Ľudia boli zvedaví a nasledovali Ježiša všade, kam sa 
len pohol, len aby uvideli zázraky na vlastné oči. Preto Ježiš opustil davy a išiel sa do hôr modliť.  Chorý 
človek v tomto príbehu veľmi trpel, nemal  priateľov, všetci sa mu vyhýbali. Sám si nemohol nijako po-
môcť. Veril však, že pomôcť mu môže jedine Pán Ježiš. Aj my sa máme modliť za seba, Pán Ježiš chce, 
aby sme mu v modlitbe predkladali všetky svoje starosti, problémy, ale aj radosti. Nie je nič, čo by sme 
Ježišovi o sebe nemohli povedať. 
              Potom Ježiš zišiel dole do mesta Kafarnaum v Galilei. V tom meste mali Rimania svojich vo-
jakov. Tam prišiel za ním rímsky stotník  (dôstojník) a povedal mu: „Pane, doma mám  veľmi chorého 
sluhu. Mám ho rád a nechcem, aby umrel. Zachrániš ho, prosím ťa?“ Ježiš odvetil: „Zaveď ma k nemu!“ 
Ale stotník zaváhal. „Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho domu, stačí, keď povieš slovo, a on 
bude uzdravený.“ Stotník bol pohanom a preto sa cítil nehodný toho, aby prišiel Ježiš do jeho domu. 
Ježiš naňho pozrel. Stotník pokračoval: „Som vojak, rozkazujem vojakom a poznám silu rozkazu. Ak 
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niečo nariadim svojmu podriadenému, tak on to urobí. Neunúvaj sa až k môjmu domu, povedz slovo a 
môj sluha sa uzdraví.“ Keď to Ježiš počul veľmi sa zadivil a povedal: “Takú veľkú vieru som nenašiel u 
nikoho z našich ľudí. Väčšina ľudí chce odo mňa oveľa viac ako len jedno slovo. Neveria, že uzdravím 
človeka bez toho, aby som sa ho dotkol, alebo ho videl. Teraz choď domov, tvoj sluha neumrie, uzdravil 
som ho“. Ježiš sa obrátil k okolostojacim: „Vidíte, tento človek je neveriaci, nie je Žid a predsa vo mňa 
verí. Ľudia môjho vyznania neprejavili takú vieru. Príde čas, keď ľudia zo všetkých končín sveta uvidia 
Božie svetlo a uveria. Ale môj ľud v Izraeli neuverí, svetlo neprenikne cez jeho temnotu.“ Vojak v tomto 
príbehu neprosil sám za seba, ale prosil pomoc pre človeka, ktorého mal rád. Sám ho nemohol uzdraviť, 
ale veril Ježišovi. Aj my sa máme modliť za ľudí, ktorých máme radi, na ktorých nám záleží. Máme sa za 
nich modliť nie len vtedy, keď sú chorí, ale každý deň. 
            Moc modlitby je veľká. Pán Ježiš nám ju dal ako dar. V modlitbe môžeme prosiť o uzdravenie v 
chorobe, tak ako sme to počuli v dnešných biblických príbehoch. Avšak nie iba prosiť máme v modlit-
bách, ale aj ďakovať Bohu, chváliť a oslavovať Boha. Modliť sa máme za seba, našich blížnych a podľa slov 
Pána Ježiša aj za svojich nepriateľov. Modlitba musí byť spojená s vierou, že Pán Ježiš nás nielen počuje, 
ale nám môže a chce aj pomôcť.
         
 Koláž: Deti je potrebné rozdeliť do malých skupín a každej skupinke dať nožnice, veľký kus 
papiera na pozadie a dostatok novín a časopisov. Deti vystrihnú obrázky ľudí, alebo situácie zo života, 
za ktoré by sa mohli modliť. Deti nech obrázky prilepia na pozadie, na ktorom napísané: „Modliť sa 
môžeme za ...“ Koláž môžu deti doplniť aj písaným textom.
Obkreslenie dlane: Na papier deti obkreslia svoju ruku. Do každého prsta napíšu meno človeka, za kto-
rého sa chcú modliť.
Modlitebná dúha: Na veľký papier nakreslite a vyfarbite veľkú dúhu. Každé dieťa dostane úzky prúžok 
papiera (najlepšie farebného), na ktorý napíše krátku modlitbu za seba, alebo za človeka, za ktorého sa 
chce modliť. Modlitby prilepte na dúhu a pamätajte na ne vždy, keď sa budete spolu s deťmi modliť.   Aj 
počas nasledujúcich dní sa rozprávajte s deťmi ako Boh odpovedá na ich modlitby.

 - vďaka za dar modlitby,  za to že Bohu môžeme povedať všetko o sebe a o našich blížnych
- prosiť za choroby detí,  za chorých príbuzných, ľudí v zbore
- chváliť Boha za jeho dobrotu, lásku a moc

1. Musím vďačne spievať ( Máme radostnú správu, Piesne pre deti,  Detská misia, 1995 
2. Modli sa k Bohu                                     - // -
3. Dobroreč moja duša                               - // -

1. Akú chorobu mal človek, ktorý prosil Ježiša, aby ho očistil?
2. Čo mu odpovedal Ježiš?
3. Ako sa volalo mesto, kde  mali Rimania svojich vojakov?
4. Za koho prosil stotník?
5. Prečo nechcel stotník, aby Ježiš vošiel do jeho domu?
6. Čo vyzdvihol Ježiš na stotníkovi?
7. Za koho sa máme modliť?

1. Biblia, 1999
2. Biblia pre deti, Bridget Hadaway a Jean Atcheson, Mladé letá, 1990
3. Wuppertálska šrudijná Biblia, Evanjelium podľa Matúša, Fritz Rienecker, Creativpress, 1992

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie

Použitá lite-
ratúra:
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 Pracovný list 
      Za koho sa máme modliť?      
  
 Nakresli za koho sa budeš modliť jednotlivé dni v týždni. V nedeľu sa modli za všetkých, ktorých si 
nakreslil!

Pondelok Utorok

Streda Štvrtok

Piatok Sobota

Nedeľa
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Za koho sa máme modliť?
Pracovný list 

 I.   K nasledujúcim otázkam vyber a doplň správne odpovede:

 Chcem, buď čistý; sluha; plač a škrípanie zubov; zadivil sa; stotník; Kafarnaum; malomocný; Nehovor 
o tom nikomu;

1. Kto prišiel za Ježišom a klaňal sa Mu? ...................................................

2. Čo povedal Ježiš malomocnému? ............................................................

3. Aký príkaz dal Ježiš očistenému? ............................................................

4. V akom meste býval stotník? ..................................................................

5. O kom stotník povedal, že strašne trpí? ...................................................

6. Kto povedal: „Som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov?   ..........................................
.........
7. Keď to Ježiš počul ............................................

8. Ježiš povedal: „Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude ............................................

 II.     K vetám napíš čísla a vytvor správne poradie tak, ako majú nasledovať v príbehu!

1. .......... Ježiš vystrel ruku a dotkol sa ho.

2. .......... I ozdravel sluha v tú hodinu.

3. .......... Ježiš povedal: „Ja prídem a uzdravím ho.“

4. .......... Stotník povedal: „Pane sluha mi leží dome porazený a strašne sa trápi.“

5. .......... Ježiš povedal: „U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery!“

6. .......... Stotník povedal: „Povedz len slovo a ozdravie môj sluha.“

7. .......... Ježiš povedal: „Choď a staň sa ti ako si uveril.“

8. .......... Stotník povedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.“

9. .......... Ježiš povedal: „ Chcem buď čistý!“

10. .......... Malomocný povedal Ježišovi: „Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.“
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 4. Strom potrebuje korene – spoločenstvo 

4.1.  Moje spoločenstvo s Bohom ( život Abraháma)
1 M 12, 1-4

   Ja a môj dom budeme slúžiť  Hospodinu.  Józua 24:15b 

 Deti by mali pochopiť, že majú prijať do srdca Pána Ježiša, ktorý ich miluje a každého osobne 
chce požehnať a priviesť do nebeského Kanaánu. Ak  budú poslušné ako Abrahám a opustia starý spô-
sob života, vydajú sa  s Pánom Ježišom na novú cestu, budú Mu v každom čase dôverovať a poslúchať 
Ho, budú šťastné a  ich život bude požehnaný, lebo to Pán Boh sľúbil a On svoje sľuby vždy splnil aj 
splní.

 Keď Božie volanie príde do života, je to volanie pre tú osobu jednotlivo, osobne bez všetkých 
pút s minulým životom. Jeho povolanie je povolanie k novému životu s novými prioritami a novým 
Pánom. Jeho volanie je ku úplnému záväzku.(Mt 16,24).Jeho povolanie je pre veriacich, ktorí zanechajú 
starý život  za sebou a začnú nový život viery, kde každý moment je žitý v  úplnej závislosti na Hospo-
dinovi vo všetkých potrebách. Toto je podstata Božieho povolania! Abrahám bol povolaný k NASLE-
DOVANIU, VIERE a novej BUDÚCNOSTI. Sľub byť veľkým národom bol naplnený v národe Izraela 
– a neskôr na všetkých  Božích  ľuďoch , duchovných dedičoch Abraháma (R 4,11-26;  9,7-8; Gal 3,7; 
4,22-31). Abrahám sám bol požehnaný bohatstvom (12,5) a konečne dedičom v Izákovi. Cez Izmaela 
sa stal otcom Arabských ľudí. Dodatočne mal 6 detí s Ketúrou.
Abrahámovo meno sa stalo skutočne slávnym – všetky 3 monoteistické náboženstvá sa na neho po-
zerajú ako na  vyššiu postavu: judaizmus, kresťanstvo a islam. Jeho meno sa objavuje viac ako 150 x v 
Biblii, 104x v SZ a takmer 50 x v NZ. Meno Ibrahim sa objavuje 70 x v Koráne. Abrahám sa stal inšpi-
ráciou pre mnoho miliónov ľudí. Abrahám cez jeho vlastný život a cez jeho nasledovníka, dediča Ježiša 
Mesiáša doniesol neuveriteľné požehnanie záchrany pre všetkých ľudí na zemi.
Žehnať je v hebrejskom jazyku „Bárak“ a znamená odiať, poskytnúť, vybaviť silou pre zdar, prospech, 
úrodnosť, dlhovekosť atď. Aká krásna vec – byť požehnaním pre iných!
Je to ľahké, keď Boh nás volá urobiť niečo, čo je nám dôverne známe. Ale keď nás žiada urobiť niečo, 
čo nevieme, alebo odísť z nášho domova, našej rodiny a nášho systému, ktorý nás podporuje – to chce 
ozajstnú vieru. Boh vložil vieru otca Abraháma do nášho vnútra. Ty si jeho duchovný syn alebo dcé-
ra. 
Abrahám sa stal veľkým mužom viery a otcom všetkých Božích ľudí. On začal dôverou Božiemu slovu 
a nasledovaním neznámej cesty. Čo ak by Abrahámm bol príliš ustráchaný opustiť Cháran? Žiadne z 
vecí, ktoré nasledovali, by sa nestali. Keď my odmietame nasledovať Božie volanie, obetujeme všetky 
nádherné požehnania, ktoré Boh plánoval pre nás na tejto ceste. Tiež odmietame rásť. Abrahám ne-
bol predtým nesmierne verný človek, on v takého vyrástol. Tieto prvé skúšky ho posilnili a zakorenili 
jeho vieru v Boha tak, že neskôr dostatočne dôveroval Bohu, aby urobil väčšie obete. My sa nestaneme 
silnými vo viere, kým neurobíme prvé kroky a neprekonáme prvú výzvu, prvý veľký krok v našich 
životoch.

  Hra:  Zahráme sa hru „Nasleduj vodcu“. Zaviažeme polovici detí oči a povieme im, aby po-
medzi stoličky prešli na druhú stranu miestnosti. Hneď nato však vyzveme druhú polovicu detí, aby 
chytili jedno z „nevidiacich“ detí, a pomaly previedli na požadované miesto. Potom sa deti vymenia.

 Ako ste sa cítili, keď ste mali zaviazané oči a chceli ste sa dostať na druhý koniec miestnosti? 
A ako ste sa cítili, keď prišiel váš kamarát, zobral vás za ruku a viedol vás pomaličky krok za krokom 
na určené miesto? Pokúšali ste sa niekedy v živote tiež niekam dostať,  ale bolo to ťažké alebo priam 
stratené, pretože ste si neboli istí cestou? Pozrime sa dnes, čo sa stalo Abrahámovi.  (čítame príbeh z 
Biblie)
 Abrahám bol muž, ktorý miloval Boha. On a jeho rodina žili v meste Cháran. Dnes sa táto 
krajina volá Turecko. Každý človek tam  žil spolu s niekým  a staral sa o neho. Jedného dňa Boh povedal 
Abrahámovi, aby urobil neobyčajnú vec. Boh žiadal Abraháma, aby opustil svoju rodinu a priateľov a 
cestoval na úplne nové miesto. Možno sa Abrahám cítil podobne, ako vy pred chvíľkou, keď ste pred 
seba nič nevideli. Cestovať v tom čase znamenalo ísť predovšetkým pešo. Ak mali ľudia šťastie, mali 
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jednoduché sandále, ale mnohí šli bosí. Niekedy starší mali na čas somára, ale to bolo zriedkavé. Ale ešte 
ťažšie to bolo v tom, že Abrahám mal vlastne zanechať  všetko, čo miloval a čo až dosiaľ formovalo jeho 
život: priateľov, príbuzných, svoj kraj i náboženstvo. V meste, kde žil, vládlo náboženstvo, kde sa ľudia 
klaňali mesiacu a hviezdam, ale pritom vlastne žili v tme a hriechu, lebo neverili v  živého Hospodina, 
ktorý by im ukazoval, ako majú správne žiť. 
 Aj my žijeme vo svete, kde sa ľudia klaňajú všelijakým modlám, nielen mesiacu a hviezdam. 
Žijeme vo svete, kde mnoho ľudí žije bez Pána Boha, v tme, ktorá vedie do zahynutia. Vaši spolužiaci 
sa možno spoliehajú na horoskopy, alebo na to, že raz budú mať veľa peňazí a potom už im nič nebude 
chýbať. Možno si to myslia  aj naši príbuzní či kamaráti.  Ale Pán Boh urobil úžasnú vec! Tak ako zavolal 
Abraháma preč z mesta Cháran, tak  volá i nás, teba aj mňa, aby sme nežili život ako ľudia, ktorí si myslia, 
že nepotrebujú Pána Boha. Boh nás volá každého po mene, aby sme Ho nasledovali a nestrachovali sa, 
ako a kam nás povedie.
 Abrahám sa teda mal rozlúčiť so všetkým, čo mal rád a na čo si zvykol. Bola to ťažká úloha. Ale 
Pán Boh dal Abrahámovi úžasný sľub. Povedal mu, že urobí jeho potomstvo veľkým národom, že jeho 
meno sa stane slávnym a že  bude Abraháma žehnať. Viete, čo znamená slovo „žehnať? Znamená to dať 
do života dobré veci, ktoré prinášajú človeku pravé šťastie. Pán Boh sľúbil Abrahámovi, že ak Ho po-
slúchne a pôjde cestou, ktorú mu ukáže, vtedy bude naozaj šťastný. Keď žijeme život viery v tomto svete, 
sú chvíle, keď nevidíme cestu, ale Boh chce, aby sme šli cestou viery a nie videnia. Samozrejme, niektorí 
ľudia práve toto nechcú urobiť, ak nemôžu vidieť, ako sa to môže stať. Ak si to nemôžu vysvetliť, potom sa 
tomu vyhýbajú. Ale takýto národ nikdy nenarastie. Ľudia, ktorých Boh používa a požehnáva, sú tí, ktorí 
chcú chodiť poslušne, kamkoľvek ich Božia cesta vedie.  Či tomu rozumejú, alebo nie, či vedia, čo sa stane, 
alebo nie. 
 Abrahám počúval Boha a poslúchol Ho. Vzal svoju ženu Sáru, svojho synovca Lóta a všetok svoj 
majetok a šiel, kam ho  Boh viedol. Abrahám si nebol dokonca istý, kam ho Boh vedie, ale nasledoval Boží 
hlas a poslúchal Boha. Tak Abrahám opustil svoj domov, nevediac kam šiel, alebo kedy príde. Odovzdal 
všetko do Božích rúk. Dôveroval Bohu a nasledoval Boha. Život nebol ľahký, pretože boli na neznámom 
mieste, ďaleko od svojej rodiny, ale Boh sľúbil žehnať ich a starať sa o nich, preto Ho Abrahám nasledoval 
celým svojím srdcom. Jeho viera rástla do takej podoby, že bol ochotný dôverovať Bohu a jednoducho 
odovzdať všetko do Božieho vedenia. Na tejto ceste Boh sľúbil dať Abrahámovi všetko a aj mu to dal. On 
dodržal svoje sľuby do písmena! Boh priviedol Abraháma do krajiny Kanaán. Je to krajina, ktorá sa dnes 
volá Izrael a žijú tam potomkovia Abraháma, tak ako to Boh sľúbil. Boh aj nám dal sľub. Sľúbil nám, že 
nám v jeden deň urobí cestu do neba. A to aj urobil! Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby pre nás urobil 
cestu do neba! Pán Ježiš zomrel, aby prijal trest smrti  namiesto nás za všetky naše hriechy a vrátil sa o 3 
dni späť do života. Ak Ho prosíme, aby prišiel do nášho života, On  očistí naše srdce, dá preč všetky naše 
zlé skutky a povedie nás tým správnym smerom. Bez ohľadu na to, čo hovorí diabol a  svet, ty a ja môžeme 
dôverovať Bohu. Každý z Jeho sľubov je Pravda! Môžeme si byť istí, že sa o nás postará, ak pôjdeme za 
Ním. Bez ohľadu na to, odkiaľ sme (z Cháranu, Popradu či Revúcej), Boh je schopný prísť tam, kde sme 
a viesť nás podľa svojej vôle. On k nám hovorí vo svojom Slove, že nás veľmi miluje a nechce, aby sme 
zahynuli v tme bez Neho. Prijmi Ho do svojho srdca, aby ťa mohol požehnať! Nasleduj Ho, ako to urobil 
Abrahám!

 (Prineste malý stan, alebo plachtu preveste cez stôl a nech si deti sadnú dnu. Doneste tiež spací 
vak. Nech vám deti pomôžu rozložiť stan pri prerozprávaní príbehu)
 Abrahám a jeho rodina žili v stanoch. Jedného dňa Boh prehovoril k mužovi menom Abrahám. Abra-
hám miloval Boha a počúval Ho. (Nech deti položia svoje ruky za uši). Boh povedal Abrahámovi, aby 
vstal a odišiel od svojej rodiny a priateľov. Abrahám miloval Boha a poslúchal Ho. Boh tiež povedal Ab-
rahámovi, že bude mať mnoho detí a budú veľkými ľuďmi.. Povedal Abrahámovi, že ho bude žehnať. Ab-
rahám poslúchol Boha a cestoval, kam mu Boh kázal ísť. (mávame Pá pá). Abrahám vzal svoju ženu Sáru 
a svojho synovca Lóta a celý svoj majetok a šiel. Abrahám a jeho rodina žili v stanoch. Tak, vždy, keď im 
Boh povedal, aby sa pohli ďalej, zrolovali svoje stany a šli (poskladajte spací vak). To znamenalo mnoho 
práce, ale oni poslúchli Boha a urobili, čo im povedal. Boh dodržal svoj sľub a pomáhal Abrahámovi. My 
potrebujeme milovať Boha a poslúchať Ho. Vďaka Bohu, že nás miluje a stále dodrží svoje sľuby. Hovorte 
o tom, ako sa musel cítiť Abrahám, keď nasledoval Boha a nevedel, kam ide. Abrahám počúval Boha. Po-
vedzte deťom o tom, ako ony môžu počúvať Boha (čítať si Božie slovo, chodiť na Detskú besiedku, modliť 
sa, spievať a rozprávať o Ňom spolužiakom a neveriacim kamarátom, majú byť poslušné rodičom, čestné 
a podobne).

Aktivita 1.
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Deti sa rozdelia do dvoch skupiniek. Dostanú surové špagety do úst a musia si vyzuť topánky tak, aby 
špagety zostali celé a aby im nevypadli z úst. Sami zistia, ako opatrne potrebujú pracovať počas aktivity. 
Tak isto opatrne potrebujeme chrániť my svoj vzťah s Bohom. Lebo keď robíme to, čo my chceme, tak 
špagety sa zlomia.  Treba byť s Ním v spojení. Hriech je ako zlomené špagety.

- za silu a vieru poslúchať tvoje Božie Slovo aj keď nevieme, kam nás povedie

1. Slovo svoje dal nám Pán – K trónu slávy 85
2. Ježiš na srdce ti klope -  K trónu slávy 120
3. Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal – K trónu slávy 121
4. Počul si už, ako Abrahám – K trónu slávy 150

1. V našom príbehu kto cestoval pešo?
2. Čo si myslíte, ako sa cítil Abrahám, keď opúšťal svoj domov? (Smutný, vystrašený)
3. Čo si myslíte, ako sa cítil Boh, keď Abrahám poslúchol a odišiel? (Šťastný, hrdý)
4. Musíme stále rozumieť Božiemu plánu pred tým, ako uposlúchneme? (Nie, niekedy nepoznáme 
Jeho plán, ale dôverujeme Mu, že Jeho vôľa je pre nás najlepšia)
5. Sú Božie plány niekedy chybné? (Nie, my si môžeme byť istí, že nasledovanie Božej vôle nám 
vždy prinesie najlepší výsledok)
6. Čo sa stane, keď neposlúchate svojich rodičov?
7. Ako môžeme použiť naše nohy na službu Bohu? (Rozdajte listy s nakresleným veľkým chodi-
dlom, stopou)

 Môj vzťah s Bohom ( život Abraháma)
Pracovný list č. 1

 Rozmýšľaj nad tým, kadiaľ budeš kráčať budúci týždeň – doma, v škole, vonku. Je také miesto, 
kde potrebuješ zvláštnu Božiu silu a vedenie? Napíš to pod obrázok. Niekedy môžeš mať na svojej ceste 
strach. Ale buď si istý/á, že nie si sám/a! Vieš, kto s tebou kráča? PÁN JEŽIŠ. Preto dokresli k tvojim sto-
pám ešte jedny. To sú stopy Pána Ježiša. Pán Ježiš kráča vždy s tebou a pomáha ti.

 

Zlatý verš:  “Ja a môj dom budeme slúžiť  Hospodinu.”  Józua 24:15b 

Aktivita 2.

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:
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Pracovný list č. 2
Napíšte pod každý obrázok, o čom hovorí. Obrázky vymaľujte!

            

 Zlatý verš:  “Ja a môj dom budeme slúžiť  Hospodinu.”  Józua 24:15b 
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4.2.  Spoločenstvo v rodine
2M 2,1-2,10;  3,1-12,51

  Preto potešujte sa vospolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. (1Tes 5,11)

  Deti by mali porozumieť, prečo je dôležité mať rodinu, ktorá spolu drží, vytvára spoločenstvo. 
Rodina a vzťahy v nej sú veľmi dôležité na to, aby sme z nej mohli vyjsť, a vedeli, že za nami stoja, 
podporujú nás a sú nám na pomoci.

 Rodina bola pre Izraelcov nielen fyzickou, ale aj duchovnou a duševnou pospolitosťou. Byť 
otcom znamenalo v najstarších dobách byť súčasne aj kňazom. Hlavnou úlohou rodiny bolo plodenie 
detí, u Izraelcov najmä synov, ktorí preberali a ďalej niesli otcovu silu a jeho charakter. Deti sa pova-
žovali za požehnanie od Hospodina.
Mojžišovi rodičia – 4 M 26, 59 – Amrám a Jóchebed
Mojžišovi súrodenci – Mária ( Miriam), najstaršia z detí. Zohrala úlohu pri záchrane Mojžiša, neskôr 
sa stala prorokyňou v izraelskom národe. Známa je jej pieseň po prechode Červeného mora, ktorá 
patrí k najstarším pamiatkam židovskej poézie (2 M 15, 20). Spomína ju aj prorok Micheáš (6,4) – pod 
menom Miriama. Áron – bol mladší ako sestra, ale starší ako Mojžiš. Stal sa hovorcom a pomocníkom 
pri vyvedení Izraelcov z Egypta.

  Strom: Biblickí pisatelia často využívajú vlastnosti olivovníkov - stromov, aby nám povedali 
viac o Bohu, o Izraeli a našom vzťahu k nim. Prirovnanie detí k mladým olivám okolo stola hovorí 
čitateľovi Biblie, že jeho potomstvo bude hojné, zdravé a dokonca oddané a poslušné rodičom. Len sa 
pozrite na akýkoľvek olivovník a uvidíte až desať a možno aj viac nových výhonkov stromu, vyrastaj-
úcich z koreňového systému okolo stromu. Tvoria rodinu, nerozlučnú súčasť v našom živote.

  Hra:  Všetky deti sa postavia do kruhu. Budú sa prechádzať dookola. Postupne sa musia 
priblížiť k sebe a to veľmi tesne jeden za druhým. Nakoniec, keď sú už veľmi natlačení na seba, jeden za 
druhým sa zastavia. Potom si pomaly a veľmi opatrne začnú sadať na kolená svojho spoluhráča, ktorý 
je za nimi. Ide o to, aby to robili všetci spolu a naraz. Keď už sedia, môže učiteľ podľa zváženia, a podľa 
veku detí rozhodnúť, že v hre pokračujú ďalej a to chôdzou. Všetci prenesú svoju váhu do stredu, a 
vonkajšou nohou urobia krok. Potom prenesú svoju váhu do vonku kruhu, a vnútornou nohou urobia 
krok. Ak sa im to podarilo, môžu si zablahoželať, že všetci sú spoľahliví a vedia pracovať spoločne, tak 
ako sa to robí v rodine, všetci spolu, všetci za jedného a Jeden za všetkých.

 Deti, videli ste už svadobné fotografie svojich rodičov, alebo vašich starých rodičov? Aj ja
som vám doniesla ukázať nejaké svadobné. Sú tam všetci veľmi šťastní. Mnohým manželom sa potom 
neskôr narodili deti, a žijú alebo žili spolu ako rodina (nechajte deti rozprávať o ich rodine). O jednej 
zvláštnej rodine si dnes povieme. Táto rodina sa vždy so všetkým obracala na Pána Boha v modlit-
bách.
  Ocko s mamkou žili v dávnych časoch, a boli to veľmi ťažké a zlé časy. Žili v Egypte, kde 
vládol krutý kráľ- faraón, ktorý dal príkaz, aby všetkých narodených chlapcov zabili a nechali žiť len 
dievčatká. Oni už mali jedného syna Árona, dievčatko, volalo sa Mária, a teraz sa im narodil chlapček. 
Všetci sa veľmi báli, lebo vedeli, že keď sa o tom ich synčekovi dozvedia faraónovi vojaci, určite ho 
zabijú.  Rozhodli sa, že ako rodina budú držať spolu a pokúsia sa spolu s Pánom Bohom zachrániť 
svojho chlapčeka. Pre každú rodinu je veľmi dôležité, aby držali spolu. Vytvárali spoločenstvo, kto-
ré vedie Pán Boh. Pán Boh je zárukou toho, že keď Ho budeme poslúchať, a necháme sa Ním viesť, 
určite zvíťazíme, aj keď to bude ťažké.  No, ani pre túto rodinku, ktorá žila v Egypte to  nebolo vôbec 
ľahké. Chlapček rástol a zo dňa na deň bol krajší a mocnejší. Aj jeho plač už bolo počuť aj pred dom, 
a vôbec sa mu nepáčilo, keď ho skrývali. Možno ho niekedy strčili aj pod posteľ, aby ho nikto nevidel, 
a neprezradil ich tajomstvo. No chlapček bol už taký veľký, že museli niečo vymyslieť, aby ho nikto 
nenašiel, čo by mu siahol na život.
 Už ste niekedy spolu so svojou mamkou a ockom niečo robili? Museli ste sa o tom spolu veľa 
radiť, aby sa to podarilo? Janko a jeho sestrička Lenka pomáhali svojej mamičke a ockovi pri sadení 
zemiakov. Poviete si, to nič nie je. Ale oni sa museli dohodnúť a podeliť si prácu. Ocko kopal jamky na 
zemiaky, mamka tam tie zemiaky dávala, Janko jej ich podával a Lenka ich triedila. Robota im pekne 
pribúdala, ale keby sa neboli dohodli, asi by sa im tak nedarilo.
 A tak plán vymyslela aj táto rodinka. Ocko musel chodiť do roboty, aby si nikto nič nevši-

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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mol.  
Mamka uplietla papyrusový košík, asi jej pomáhala aj jej dcéra, vymazali ho asfaltom a smolou, vložili 
doň dieťatko a položili ho do rákosia na brehu rieky Níl. Už viac chlapček nemohol ostať doma, ale ani 
v rákosí ho nenechali samého. Jeho sestrička Mária stála neďaleko, pozerala sa a strážila bračeka. Mam-
ka, ocko aj Mária sa spolu neprestajne modlili k Pánu Bohu, aby ich synčeka ochránil a pomohol im. 
Nebola to ľahká situácia, lebo všetci vedeli, že ich chlapčekovi ide o život. Aj pre nás je veľmi dôležité, 
aby sme mali rodinu, ktorá sa za nás neprestajne modlí, alebo my sa neprestajne modlíme za svojich ro-
dičov, súrodencov, alebo iných príbuzných. Je veľmi dobré, ak vieme, že za nami niekto stojí v dobrých 
ale aj zlých časoch. Keby táto rodina spolu s Pánom Bohom nestáli pri svojom synčekovi, nezachránili 
by mu život.
 Tam na breh rieky Níl sa práve vtedy prišla okúpať faraónova dcéra. Zbadala košík, a keď ho 
otvorila, našla tam malého chlapčeka. Mária k nej hneď prišla, a ponúkla, že nájde pre dieťa pestúnku. 
Faraónova dcéra súhlasila. Hneď mu však aj vymyslela meno. A aké meno by sa mu najviac hodilo? 
Dala mu meno Mojžiš, lebo to znamená, vytiahnutý z vody. Pán Boh držal nad touto rodinou v týchto 
ťažkých časoch svoju ochrannú ruku. Dal do srdca celej rodiny silu a odvahu zachrániť malého bez-
branného chlapca. Vďaka rodine a ich pevnému vzájomnému vzťahu navzájom, a aj ku Pánu Bohu, bol 
teraz zachránený jeden chlapec, a neskôr tento chlapec zachránil celý národ s Božím vedením. 
 
- za moju rodinu (mamku, ocka, súrodencov)
- za to, aby Pán Boh bol stredobodom našej rodiny
- aby sa rodičia nerozvádzali, ale viac poslúchali Pána Boha a Jemu dôverovali

1. Za otecka, za mamičku Tebe ďakujem
2. My sme tu všetci jedna rodina
3. Pán Boh mi dal jednu rúčku pre...

1. Aký problém mala rodina z nášho príbehu?
2. Ako pomáhala sestrička Miriam?
3. Čo urobila faraónova dcéra?
4. Ako pomáhal Pán Boh Mojžišovi?
5. Kto je pre rodinu dôležitý?

 
1. Biblia
2. Adolf Novotný, Biblický slovník

Spoločenstvo v rodine
Pracovný list

1. Urobte si RODOSTROM

 Tvoje meno: ............................................

Tvoji súrodenci: ............................................  mama:  .........................................

               .............................................  súrodenci: ..........................................
              
             ..........................................
       
        otec:  .........................................

       súrodenci:  .........................................
         
         .........................................
st. mama:  ................................................  st. otec:  .......................................................
      
súrodenci:  ...............................................     súrodenci: ..................................................

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:  



44

 
2. Napíš niekoľko dôvodov, prečo je podľa teba potrebná a užitočná rodina

 Dôvod Realita
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________

Vedľa napíš, či to tak je aj v tvojej rodine (ako vidíš svoju rodinu)

3. Vždy rovnakou farbou zakrúžkuj členov jednej rodiny. Koľko rodín si našiel?

  faraón   Mojžiš    faraónova dcéra
  Mojžišova mama Ježiš   Jozef´
  vojak   pestúnka  Áron
  Mária   Miriam   Mojžišov otec

 

Nakreslite svadobnú fotku svojich rodičov

 

 

Na čistý papier obkresli svoju rúčku. Porozmýšľaj a na to isté miesto nakresli ruku svojho ocka alebo mamky. Čo si 
zistil?
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4.3. Spoločenstvo v zbore
Nehemiáš 2, 11 – 20, 3, 33 – 4,17; 5. kap., 12, 27 - 43

 Preto potešujte sa vospolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. (1Tes 5,11)
(Zlatý veršík je spoločný pre všetky témy týkajúce sa spoločenstva – v zbore, v rodine, osobné s Pánom 
Bohom (možno použiť obe alternatívy – tento veršík, alebo Joz 24, 15b). Jeho učenie sa a aplikáciu mož-
no použiť podľa aktualizácie v jednotlivých témach. Najmä pri predškolských deťoch je lepšie upevnenie 
textu.)

  Deti môžu porozumieť, prečo je dobré, že majú cirkevný zbor. Môžu poznať, že každá služba v 
zbore je potrebná. Môžu sa učiť byť si navzájom pomocou na ceste viery.

Nehemiáš bol pohárnikom perzského kráľa Artaxerxa I. v Šúšane. To, čo vykonal pre izraelský ľud je 
zaznamenané v knihe nesúcej jeho meno. Pôvodne tvorila biblická kniha Nehemiáš jednu knihu spolu s 
knihou Ezdráš. V hebrejskom origináli sa obe knihy rozdelili až r. 1448. Nehemiáš sa spolu s Ezdrášom 
stali zakladateľmi dnešného židovstva. Snažili sa o nápravu bohoslužobného a spoločenského života 
ľudu tak, aby bol v súlade s Božím slovom obsiahnutým v Zákone.
 Jeruzalem nazývané tiež Dávidovo mesto. Dávidov syn Šalamún tu vystaval nádherný chrám. 
V chráme sa konala bohoslužba – prinášali sa obete, predkladali sa Bohu modlitby, spievali sa žalmy, 
kňazi prednášali požehnanie. Chrám bol miestom prebývania Boha (1Kr 6,13), ale predsa Boh ostával 
neviditeľný ľudskému oku. Tým sa izraelské ponímanie Boha líšilo od okolitých pohanských národov, 
kde bolo božstvo vystavené tak, aby bolo všetkým viditeľné. V chráme bola truhla zmluvy ako symbol 
prítomnosti Boha ( 2Sam 7, 2.5 ).
 Hradby boli ochranou ľudských sídiel a miest. Bol to vysoký hlinený násyp z oboch strán zo-
silnený kameňmi. Hrúbka hradieb bývala aj 8 m, kvôli tomu, aby ich nepriateľ nemohol nepozorovane 
podkopať. V hradbách boli veže a brány, ktorými sa do miest vchádzalo. Ak boli hradby poškodené a 
neopravované, mesto začínalo chátrať a upadať. 

  Strom:  V Číne a na Ďalekom východe sa pestuje bambus moso. Keď sa moso zasadí, prvých 5 
rokov ani v najlepšej pôde a pri najlepšom počasí bambus nevyrastie. Potom náhle narastie za deň aj 80 
cm. Nie je to žiadne kúzlo, ktoré spôsobí takýto rýchly rast. Sú to dlhokánske korene, ktoré sa vyvinuli v 
priebehu prvých piatich rokov. Vtedy sa bambus pripravoval na takýto rýchly rast. Aj keď nič nebolo na 
povrchu vidieť, predsa sa strom pripravoval pre rast.

 Deti nakreslia obrázok stromu. Zaujímavé bude, koľko detí nakreslí strom aj s koreňmi. Obráz-
ky potom možno rozdeliť na 2 skupiny s koreňmi a bez koreňov. (Existuje aj možnosť, že na žiadnom z 
obrázkov nebudú nakreslené korene. Ak sa použijú obe aktivity, bolo by zrejme vhodnejšie dať ako prvú 
aktivitu kresbu stromu.)
 
 Zasadené semienko rastliny v pôde pri teplom počasí začína klíčiť. Chvíľu nie je nič vidieť. Ale 
rastlina práve vtedy zapúšťa korene. Bude ich potrebovať pre celý svoj ďalší rast. Ak by tu korene neboli, 
rastlina by vyschla, strom by nenarástol. Z nás sa poslušní kresťania stávajú tiež postupne, nedeje sa to zo 
dňa na deň. Zapúšťame korene. Patríme do zboru, kde sa stretávajú ľudia, ktorí sú kresťanmi a chcú žiť 
tak, ako sa to Pánu Bohu páči. Učíme sa tam poznávať Božie slovo, aby sme vedeli, čo je dobré a správne. 
V modlitbe sa rozprávame s Pánom Bohom a prosíme Ho o Jeho pomoc. Máme pri sebe svoju rodinu, 
ktorá nám pomáha kráčať cestou za Pánom Ježišom. A aj každý sám sa učíme poznávať, čo Pán Boh od 
nás chce, aby sme robili. Cirkevný zbor aj rodina nám pomáhajú zapúšťať korene vo viere. Môže sa zdať, 
akoby sa chvíľu nič nedialo. Ale ono sa deje, aj keď nič nie je očami vidieť. 
 Aj v židovskom národe mali určitý čas obdobie, keď sa mohlo zdať, že sa nič nedeje. Že ľudia 
prestali si čítať Knihu Zákona, prestali mať bohoslužby v chráme v Jeruzaleme, prestali si navzájom 
pomáhať. Mali veľa problémov s tým, že mnohí Židia boli v zajatí, nepriatelia  im každú chvíľu pustošili 
krajinu. Mohli si aj myslieť, že už Pán Boh na nich zabudol. Ale nezabudol. On poznal situáciu, v akej 
žil Jeho ľud práve tak, ako pozná aj našu situáciu. A On nikoho, kto sa k Nemu modlí a prosí o pomoc, 
nenecháva samého v ťažkostiach. 
 Na hrade v perzskom meste Šúšan žil pohárnik, ktorý tiež patril k židovskému národu. Ne-
býval síce v Jeruzaleme, ale mal záujem o to, čo sa tam deje. Dozvedel sa, že mesto je spustošené, že 
ľudia neberú Pána Boha vážne. Bolo mu z toho smutno, a chcel pomôcť, aby sa to zmenilo. Prosil Pána 
Boha, aby mu pomohol vrátiť sa do Jeruzalema, aby hradby aj brány opravil a aby sa mesto Jeruzalem 
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zase stalo dôležitým mestom pre náboženský život všetkých Židov. Aby ľudia zase mohli prichádzať do 
chrámu modliť sa, prinášať obete, sláviť Boha. Nebola to ľahká úloha. Tento muž – Nehemiáš – to nemal 
jednoduché. Bol čašníkom, nie stavbárom. V opravách hradieb sa nevyznal. Napriek tomu prosil Boha o 
pomoc. Prišiel do Jeruzalema, v noci si obzrel mesto a zistil, v akom stave sú hradby. Zavolal si popred-
ných mužov mesta a povedal im o svojom pláne. Pozval ich, aby aj oni sa pridali ku opravám. Rozdelili 
si úlohy a začali opravovať. Oprava však nebola úplne jednoduchá. Našli sa mužovia, ktorí sa snažili im 
v prácach zabrániť. Ale Pán Boh Nehemiáša aj s ostatnými mužmi chránil. Boh im dal múdrosť, ako sa 
majú brániť. Pri stavbe boli vždy vedľa seba dvaja mužovia – jeden pracoval, druhý ho zbraňou chránil.  
 Každý, kto chcel pomáhať, bol potrebný a mal svoju úlohu. Aby toho nebolo málo, Nehemiáš 
zistil, že v mnohých rodinách majú Izraelci nedostatok jedla. Nehemiáš si uvedomil, že nestačí len opra-
vovať hradby a brány, ale musí pomôcť aj chudobným. Rozprával sa so šľachticmi a predákmi mesta a 
vyzval ich, aby pomohli chudobným. Pripomenul im, že Pán Boh v Zákone hovorí o pomoci blížnym, 
ktorí majú nedostatok. Mužovia si uvedomili, že je dôležité poslúchať Boha a odpustili chudobným ich 
dlhy. Po 52 dňoch boli hradby aj brány mesta opravené. Všetci obyvatelia mesta sa stretli na slávnosti 
posviacky hradieb. Spievali a ďakovali Bohu za pomoc aj ochranu počas opráv. Radovali sa celé rodiny. 
Podobne, ako si pomáhali ľudia v Jeruzaleme, pomáhame si aj my v cirkevných zboroch. Spolu sa učíme 
Pána Boha poslúchať. Spolu sa učíme rozumieť Jeho slovu. Spolu sa povzbudzujeme, keď máme ťažkosti 
a problémy (priestor na osobné svedectvo učiteľa detskej besiedky, prípadne aplikácia situácie na detskej 
besiedke). Spolu na nedeľných bohoslužbách chválime Pána Boha za pomoc počas celého týždňa, spolu 
Ho prosíme o ochranu pre ďalší týždeň. Spolu sa tešíme napr. z toho, ako Pán Boh pomáhal niekomu 
počas choroby, pri dlhších cestách, na besiedke ďakujeme za tie deti, ktoré zvládli napr. písomky v ško-
le, ktoré mali odvahu v škole sa priznať k Pánu Bohu, ktoré cez týždeň pomohli spolužiakom (znovu je 
vhodná aplikácia priamo zo situácie detí na besiedke). Sme spolu, aj keď rôzni ľudia majú rôzne úlohy v 
zbore. Ujo farár (teta farárka) káže a vysvetľuje Božie slovo, dozorca pomáha ujovi farárovi, ujo kurátor 
sa stará o to, aby boli všetky veci (majetok) v poriadku, tety kostolníčky nám pripravujú kostol, aby tam 
bolo čisto, aby bol pekne vyzdobený. (Podľa aktuálnej situácie v cirkevnom zbore hovoriť o jednotlivých 
službách – nebudem vypisovať o všetkých oblastiach služby.)
 Zapúšťame korene viery. Možno niekto z vás zažil počas uplynulého týždňa situáciu, keď sa vám 
posmievali kvôli tomu, že poslúchate Pána Boha. Bolo to ťažké. Možno vám niekto dal ťažkú otázku z 
Biblie, na ktorú ste nevedeli odpovedať. Možno vám niekto povedal, že Pána Boha treba brať vážne iba 
v nedeľu a iba v kostole a na besiedke, ale na každý deň to nie je s tým Bohom až také vážne. A je veľmi 
dobré, ak máte rodičov, starých rodičov, kamarátov, učiteľov na besiedke, na náboženstve, ktorí vás môžu 
povzbudiť. Môžu sa za vás modliť. Môžu vám pomôcť nájsť odpovede v Biblii. 

 Pre mladšie deti – hra na mačku a myš. Prečo sme do kruhu pustili myš, a pred mačkou sme sa 
pevne chytili za ruky a stáli sme blízko pri sebe? Nehemiáš takto pracoval s ľuďmi v Jeruzaleme. Rovnako 
tak žijeme aj my v cirkevnom zbore. Potešujeme a povzbudzujeme sa spolu – prechod na učenie sa Zla-
tého veršíka.
 Staršie deti – stavba a búranie hradieb. Deti rozdelíme na 2 skupiny. Jedna skupina bude predsta-
vovať staviteľov hradieb, druhá skupina nepriateľov, ktorí chceli hradby búrať. Stavitelia dostanú plastové 
poháre a majú za úlohu z pohárov stavať hradby. Vo vymedzenej vzdialenosti od staviteľov bude druhá 
skupina z novín vyrábať gule, aby hradby mohla búrať. Po určitom časovom úseku si skupiny vymenia 
úlohy. Každá zo skupín bude mať možnosť „zažiť“ pozíciu staviteľov a obrancov, aj pozíciu nepriateľov. 
Po skončení hry viesť s deťmi rozhovor s pomocnými otázkami: Čo si myslíš, ako sa cítili stavitelia hra-
dieb, keď sa im Sanballat a Tóbija so svojou skupinou snažili robiť problémy? Čo si myslíš, prečo napriek 
problémom pokračovali v stavbe? Mal si aj ty vo svojom živote situáciu, keď ti robili kamaráti problémy 
kvôli tvojej viere v Boha? Kto ti vtedy pomáhal? Hovoril si o tom s niekým?
Využitie pracovného listu pre staršie deti: Do tehličiek deti napíšu, ako oni môžu byť užitočnými v cir-
kevnom zbore (deti niekedy si zvyknú myslieť, že ich užitočnosť je to, že prídu v nedeľu na bohoslužbu a 
„odsedia“ si to. Viesť ich k praktickej službe – aj v rámci bohoslužby – to, že spievam s vďačnosťou, to je 
moja služba. Ak na besiedku prichádzajú deti z rodín, kde rodičia nežijú aktívny život viery, môžu mať 
problém s nájdením svojho miesta. Je dobré, ak učiteľ dokáže ponúknuť deťom alternatívy pomoci.) Teh-
ličky potom možno vymaľovať a vystrihnúť. Na stenu miestnosti z týchto „služobných“ tehličiek možno 
vytvoriť múr. K jednotlivým tehličkám sa dá počas vyučujúceho obdobia vrátiť a rozprávať o tom, ako sa 
úloha darí, alebo nedarí. Je to znovu príležitosť pre námety na modlitby.

- ďakujme za to, že si môžeme čítať Božie slovo
- ďakujme za to, že máme svoj cirkevný zbor, kde môžeme chodiť na bohoslužbu, aj na besiedku

Aktivita:

Modlitba:
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Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:  

- prosme Boha o pomoc v situáciách, keď sa nám niekto vysmieva kvôli viere v Boha
- prosme o to, aby sme my dokázali byť dobrými priateľmi pre svojich spolužiakov, kamarátov na besied-
ke, aby sme sa učili im pomáhať
- ďakujme Bohu za konkrétnu pomoc v uplynulom týždni

1. Oslavná pieseň, ktorú deti poznajú a radi spievajú
2. Radujte sa bratia
3. V našej škole ako v raji

1. Čo chcel opraviť Nehemiáš v Jeruzaleme?
2. Pracoval na stavbe sám?
3. Za koľko dní opravili hradby?
4. Poznáš mená ľudí, ktorí sú v našom cirkevnom zbore kostolníkmi, dozorcom, farárom (dopl-
niť)?

1. Biblia
2. Hands on Bible, NLT, druhé vydanie
3. Adolf Novotný, Biblický slovník

 Spoločenstvo v zbore   
Pracovný list č. 1

 Nakresli, akú službu by si ty mohol robiť vo vašom zbore.

 

Nakresli, akú službu by si ty mohol robiť vo vašom zbore.

Nakresli, čo robí pán farár a čo robí tvoja učiteľka na detskej besiedke.
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3.1. Modlitba je rozhovor s Bohom
1Kr 3, 4-15

 Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. Pr 2, 6

  Deti by mali spoznať, že so všetkými svojimi potrebami, ťažkosťami a želaniami sa môžu s 
dôverou obrátiť na Boha. Mali by to vo svojich modlitbách aj praktizovať a to aj vtedy, keď sa chystajú 
do nejakej novej práce alebo idú plniť úlohu, ktorá sa im vidí ťažká.

 Šalamún  - jeho meno znamená pravdepodobne pokojný, prvý dynastický vládca, tretí vládca 
v Izraelskom kráľovstve, narodil sa na začiatku Dávidovho kraľovania, takže v čase nástupu na tón mal  
viac ako tridsať rokov, čo sa vtedy vnímalo ako veľmi mladý vek. Pripisuje sa mu autorstvo veľkej časti 
Prísloví, Piesne piesní aj kniha Kazateľ. Mal by byť aj autorom 2 žalmov. Zmienky o ňom nájdeme aj 
v nebiblických prameňoch blízkeho východu, spomínaný je pre svoju múdrosť, slávu, bohatstvo. Bol 
veľmi tvrdým vládcom, zaviedol povinné práce a dávky na kráľovský dvor. Usiloval sa o samostatnú 
vládu, bez opory iných. Bol výborným obchodníkom. Mnohými sobášmi si zabezpečil mier. Jeho chy-
bou bolo to, že jeho mnohé manželky (medzi nimi aj egyptská princezná) si do krajiny priniesli svojich 
vlastných bohov. Šalamún sa zúčastňoval ich obradov a nebol tak verný Hospodinovi. To sa potom 
prejavilo za vlády jeho syna Rechabeáma, keď Boh dovolil, aby sa od kráľovstva odtrhlo desať kmeňov 
Izraela.
 Vychádzať, vchádzať – znamená to viesť, spravovať krajinu, vládnuť, ale tiež predstupovať pred 
Hospodina, správnym spôsobom.
 Sluha, služobník – toto označenie je prejavom  pokory pred Hospodinom, a tiež poukazom na 
to, že Šalamúnova vláda je tiež úlohou zverenou od Boha, nie svojvôľou, rovnako označuje aj to, že kráľ 
predstupoval pred Hospodina pri zápaloch ako zástupca ľudu

  Strom:  „Deti vedeli ste, že existuje strom, na ktorom rastie chlieb?? Naozaj. Rastie tam, kde je 
veľmi teplo, môže byť vysoký aj dvadsať metrom a má plody, ktoré keď olúpete, upečiete  a zjete chutia 
vraj ako čerstvo upečený chlieb. Aj sa tak volá: chlebovník. Alebo, keď ich uvaríte na kašu, pripomínajú 
zemiakovú kašu. Predstavte si, idete po lese, po džungli, dostanete hlad, natiahnete ruku, odtrhnete, 
olúpete (vyzerá to ako drsný podlhovastý grapefruit) a zjete. Raz sa nám možno podarí to ochutnať aj 
naozaj. Zatiaľ tu máme trošku iný chlebovníkový strom. Je to strom HNEĎ VIEM. Sú na ňom plody, 
ktoré znamenajú to, čo hneď teraz môžete vedieť urobiť. Veci, ktoré sa dajú robiť až keď sa ich poriadne 
a dlho budete ako starší učiť. Nie je ale dokončený, chýbajú mu ešte niektoré plody. Preto vás poprosím, 
aby ste si teraz vzali tieto kartičky, ktoré pripomínajú plody chlebovníka. Porozmýšľajte a napíšte na 
jednu vec, alebo činnosť, ktorú byť ste raz určite chceli vedieť urobiť a dnes ju ešte neviete.“ (Deti pra-
cujú. Starší píšu, mladší môžu vyfarbiť plody pestro, je to predsa náš strom, tak si môžeme vymyslieť 
ako môžu vyzerať plody). Po krátkom zapísaní všetky kartičky pripevníme na strom, pridáme ich k 
ďalším, otočíme tak, aby nevideli, čo na nich je. Potom si deti po jednom chodia zobrať plod. Prečíta-
jú, čo na ňom je, povedia, či by to naozaj chceli raz vedieť. Námety: Riadiť lietadlo, upiecť naozajstný 
chlieb, zostrojiť si automobil, ušiť si sám oblečenie, vedieť si postaviť dom, letieť do vesmíru, operovať 
ľudí,... Poznámka: strom môže vyzerať všelijako. Môžeme použiť vešiak, dáždnik, alebo aj väčší obrá-
zok stromu na polystyrénovej nástenke a špendlíky. Nejaké námety musíme sami dopredu pripraviť. 
Deťom rozdáme podlhovasté žlté kartičky s dierou a oni ich potom môžu vešať na strom. Je dobré tiež 
zohnať si obrázok ozajstného chlebovníka a jeho plodov. 
(Iná motivácia: deti dostanú kartičky sa postavia do kruhu chrbtom k sebe so zatvorenými očami a 
vystretou rukou. Do ruky dostanú obrázok buď jablka, hrušky, slivky alebo čerešne. Oni predstavujú 
teraz tie stromy. Kartičky si pozrú a opäť zatvoria oči. Na pokyn vedúceho sa majú čo najskôr nájsť 
spolu skupinky podľa obrázkov. Môžu to robiť s otvorenými alebo zatvorenými očami. Chytiť sa za 
ruky alebo sa dostať do svojho rohu miestnosti... záleží od konkrétnym podmienok.)

  hra :   Pomôcka: Kráľovská koruna. „Predstav si, že by si sa dnes stal kráľom. Chcel by si byť 
dobrým kráľom pre všetkých obyvateľov tvojej krajiny. Aký zákon by si vydal? Premysli si a prihlás sa. 
Dostaneš na hlavu korunu a potom budeš môcť povedať, napr: Ja, kráľ Ferdinad 1., vyhlasujem, že v 
mojej krajine.......“ Na konci deťom poďakujeme za ich vyhlásenia, ak ich komentujeme, tak len veľmi 
krátko. Ak sa to hodí, ich vyhlásenia môžeme zapracovať aj do výkladu.

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:



49

 Pomôcky: kráľovská koruna, mapa kráľovstva Izrael za čias Dávida a Šalamúna, postava kráľa 
Šalamúna, posteľ, oltár so zápalnou obeťou; nápisy: múdre a chápavé srdce v srdci, bohatstvo a sláva v 
mešci alebo truhlici, dlhý život v torte so sviečkam, POSLUŠNOSŤ; napísaný text 1 Kr 3, 9; 3 nakreslené 
otázniky veľkosť A4
Nám sa tu dnes veselo rozkazuje a vyhlasuje. Možno aj preto, že viem, že nič z toho sa naozaj nestane 
a my sa nemusíme trápiť nad tým, či to naše rozhodnutie bolo alebo nebolo naozaj dobré. Ale v Biblii 
je napísaný príbeh o mladom kráľovi, ktorý mal rozkazovať naozaj a podľa jeho slov sa malo v jeho 
krajine všetko aj urobiť. A to je naozaj veľká zodpovednosť a ťažká úloha. A tento mladý kráľ si to aj 
uvedomoval.
 Možno ste už o ňom počuli. Volal sa Šalamún. Jeho meno znamená pokoj, ale on veru pokoj 
na začiatku svojej vlády nemal. A to pre viac vecí. 1. o kráľovský trón sa usilovali aj iní a on musel dávať 
veľký pozor, aby ho niekto neoklamal, nepodviedol. Hoci aj jeho brat Adónija.  Ako má vedieť, kto je 
k nemu úprimný a kto ho chce podviesť? 2. Stal sa kráľom po svojom otcovi Dávidovi a ten bol veru 
kráľom dlhých 40 rokov. Navyše ho ľudia mali veľmi radi a takisto ho miloval aj Boh. Čo o Šalamúno-
vom kraľovaní povedia ľudia? Bude aj On dobrým kráľom? 3. Nastúpil na trón  veľmi mladý. Budú ho 
tí starší rešpektovať, vážiť si ho, počúvnu jeho nariadenia? Čo urobia, keď sa pomýli?  Mal by už všetko 
o kraľovaní vedieť, ale to nie je pravda, ešte je toho veľa, čo nevie. Kde má hľadať pomoc?? (použiť otá-
zniky)
 Naozaj. Kto múdro poradí a pomôže kráľovi? Kto mu dá pokoj do duše? Kto ho pravdivo uistí, 
že to kraľovanie môže zvládnuť a môže byť dobrým kráľom? Niekto sa predsa len nájde. Niekto, kto 
môže naozaj pomôcť. Presne vie, ako sa teraz Šalamún cíti, aký má v hlave zmätok, ako potrebuje odva-
hu, pozná aj veci, ktoré ešte Šalamún nezažil. Niekto, kto bol v Šalamúnovom kráľovstve vládcom, i keď 
nenosil kráľovskú korunu. Šalamún bol totiž kráľom v izraelskom kráľovstve. (môžeme ukázať mapu) 
V krajine, kde ľudia už vtedy, pred 12 tisíc rokmi poznali jediného  pravého Boha, Hospodina. Toho 
istého, ktorého poznávame dnes aj mi. Toho istého, ku ktorému sa aj mi dnes modlíme, Je to ten istý 
Boh, ktorého my môžeme volať Otec, nebeský Otec. A tomuto Bohu naozaj patrilo kráľovstvo i ľudia v 
ňom.
 V Biblii čítame, že Šalamún Boha poznal. A nielen to, čítame tam, že ho aj miloval. (1Kr 3,3) 
A tak v čase, keď tu už Šalamún nemal svojho otca Dávida, aby si od neho pýtal radu, nezostal sám. A 
on na Hospodina volal. V našom príbehu je napísané , že Šalamún raz obetoval v Gibeóne tisíc zápalov.  
Predstavte si tisíc kamenných oltárov, na ktorých horí obrovský oheň a ten dymí do ďaleka...... Izraelci 
obetovali Bohu z viacerých dôvodov. Ako poďakovanie za Božie  požehnanie a dobrotu, tiež tak prosili 
o odpustenie hriechov, alebo, aby ich Boh netrestal tak prísne, keď niečo zlé urobili. A tie Šalamúnove 
obete, to bolo také veľké volanie k Bohu: Bože, potrebujem ťa, Bože, pomôž mi, Bože, všimni si ma...!! 
A Pán Boh si ho samozrejme aj všimol a odpovedal mu. Ale nie hneď. Až vtedy, keď sa všetko upokojilo 
a stíchlo, keď bol kráľ najbezbrannejší – keď spal (vtedy sme aj my). použiť obrázok Zjavil sa mu tak, 
ako keď nás, vás chodí v noci pozrieť a prikryť mamka alebo ocko a ešte nás aj pohladkajú, možno po-
bozkajú a my o tom ani nevieme, len sa nám o tom pekne sníva. Prišiel ako jeho nebeský Otec, ktorý sa 
zaujíma o svoje dieťa. A dal Šalamúnovi veľmi zaujímavú ponuku: Žiadaj si, čo ti mám dať. Ktokoľvek ti 
to môže povedať, ale kto môže splniť akékoľvek tvoje želanie?? Je to len Pán Boh. On je tvorcom celého 
sveta, má všetku moc. Môže ti naozaj dať čokoľvek. Má to len jedno obmedzenie. Boh dáva len dobré 
veci. A tie musia byť dobré pre každého. Pre teba, tvojho priateľa aj toho, koho nemáš veľmi v láske. Ak 
by si túto ponuku dostal ty, čo by si si žiadal? ( možnosti detí...)
 A čo Šalamún, o čo prosil on? Od svojho otca Dávida vedel, že Bohu môže naozaj povedať 
všetko. To čo ho teší, i čo ho trápi, to čoho sa bojí, čo trápne sa mu stalo, všetko a to aj urobil. Povedal, 
že si všimol, ako dobrý bol Boh k jeho otcovi a aj to, že vie, že je kráľom v Izraeli, len preto, lebo to 
Boh dovolil, umožnil a nie pre svoju múdrosť, šikovnosť, krásu,  či silu. A napokon sa priznal, že nevie 
veľmi ako vládnuť, lebo je mladý, nemá skúsenosti a navyše, krajina je veľká a je v nej veľa ľudí. A chcel 
by byť dobrým kráľom. Tak aby sa to aj Bohu, jeho nebeskému Otcovi páčilo. Preto  si žiadal od Boha: 
poslušné srdce ( nápis 9 verša alebo prečítať z Biblie).
 Poslušnosť. Ako môže byť dôležitá pre kráľa? Nepotrebuje vojakov, zbrane, majetok, alebo mi-
lých ľudí kamkoľvek vkročí? Má kráľ poslúchať? A koho? Kto mu môže rozkázať? Áno, poslušnosť je 
dôležitá. Pre kráľa Šalamúna, aj pre teba a pre mňa. Všetci potrebujeme počúvať a poslúchať Pána Boha. 
Jeho rady, jeho upozornenia. Potrebujeme vedieť, čo je naozaj dobré a čo je zlé na tomto svete. Čo 
máme a čo nemáme robiť, aby sme neškodili ale naopak pomohli iným i sebe a ukázali tak, že v Boha 
veríme. Že je aj pre nás nebeským Otcom.
 Tento príbeh má krásny koniec. Pánu Bohu sa veľmi zapáčila Šalamúnova prosba. Páčilo sa 
mu všetko, čo Šalamún povedal, že sa nehral na niekoho, čo všetko vie a nepotrebuje nikoho, aby mu 

Výklad:
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pomohol. A ako dobrý Otec mu splnil aj viac ako si Šalamún žiadal. Lebo Pán Boh je taký, že nám dá 
viac ako si my sami vieme poprosiť. Čítajme spolu: verše 12,13,14. Čo všetko teda Šalamún dostal? 1. 
múdre a chápavé srdce, 2. bohatstvo a slávu, 3. dlhý život. (použiť obrázky) Šalamún sa naozaj stal veľmi 
múdrym, bohatým a dlho žijúcim kráľom. Dodnes sa o niekom , kto je tiež múdry vraví, že je múdry ako 
Šalamún.
Pozri sa. Ty ani ja nie sme a možno ani nikdy nebudeme kráľmi, kráľovnami. No aj pre nás má Pán Boh 
úlohy na tomto svete. Byť dobrým učiteľom, lekárom, murárom, šoférom, futbalistom, dobrou mamou, 
sestrou, traktoristom, bankárom. Ale netreba čakať kým vyrastieme. Úlohy má pre nás Pán Boh aj teraz. 
Byť dobrým žiakom, spolužiakom, kamarátom, dobrým dieťaťom, súrodencom, pomocníkom, tým , čo 
sa stará o zvieratká... A je to s nami podobne ako so Šalamúnom. Aj my potrebujeme pomôcť a volať o 
pomoc k Bohu. 
Pán Boh je dnes ten istý ako bol za čias Šalamúna. Aj tebe vraví: Žiadaj si... Hovor s Bohom. Buď úprim-
ný. Hovor pravdu a Boh ti požehná. Dozvieš sa, čo máš robiť. A ty ak chceš, aby sa to aj splnilo v tvojom 
živote, potrebuješ poslúchnuť.

 Ako dobrý je Boh: Spýtam sa detí, ktoré z nich by chcelo 10 centov. Vyberiem dobrovoľníka. 
Potom mu ukážem obe zatvorené ruky a poviem, že ak správne určí, v ktorej mám mincu, dostane mu. 
Kým sa ale rozhoduje, poviem mu, nech si vyberie ľavú ruku, lebo v tejto mám tú mincu. Naozaj ju tam 
mám. Ak dieťa poslúchne, vyberie si ľavú ruku, otvorím dlaň a tam je 1 €. Dostane ho! Je to poukaz na 
to, sako prekvapivo je Boh dobrý. Dáva nám oveľa viac, ako čakáme.  
Aktivita2: Kartičky s nápismi otočené chrbtom. Deti si vyberú a majú povedať, čo z toho má alebo nemá 
robiť dobrý kráľ, či akýkoľvek iný služobník, pomocník, teda aj my. Nápisy:  byť namyslený, závidieť, ne-
nechať si od nikoho radiť, tešiť sa, keď sa druhým nedarí, hádať sa s inými, pomáhať iným, vysvetliť, ak 
niekto niečomu nerozumie, má všetko hodiť ak sa mu nedarí, má vyvolávať strach u iných, má si vypočuť 
radu, ..............

- vyznanie toho, aký dnes som, aký mám deň. Porozmýšľať o tom a povedať to,
- prosby  o pomoc v tom, v čom sa mi nedarí, čo sa nám zdá ťažké (praktické veci, doma, škola, 
ale aj správanie – odpustiť, nepohádať sa),
- prosby o to, aby sme poznali Božiu vôľu pre náš život a prosba o poslušné srdce, ktoré miluje 
Boha

1. Muž múdry staval dom svoj (DM)
2. Ďakujeme, Pane Bože, za ten dnešný deň  (Piesne pre deti)
3. Musím vďačne spievať  (DM?, Máme radostnú správu)
4. Slovo svoje dal nám Pán ( DM, Máme radostnú správu)

1. Odkiaľ Šalamún vedel, že má volať, modliť sa k Bohu? 
2. Prečo Šalamún potreboval pomoc?
3. Kedy sa Pán Boh prihovoril Šalamúnovi?
4. Čo si Šalamún žiadal od Boha?
5. Čo napokon dostal od Boha?
6. Čo všetko môžeme Bohu povedať v modlitbe?

1. Nový biblický slovník, Návrat domu 2009
2. Biblický slovník, Kalich 1987
3. Kreatívna práca s tínedžermi, Tobias Faix SEM 2005
4. Wikipédia, heslo chlebovník

 Modlitba je rozhovor s Bohom
Pracovný list č.1

 Pracovný list pre menšie deti: deti majú zistiť, koľko je na obrázku srdiečok, napísať to na 
okraj listu a srdiečka vyfarbiť.
 Možno použiť aj ako modlitebný list, kde si deti zapíšu svoje prosby pred Pánom Bo-
hom, môžu si to odložiť a po čase pozrieť. Rovnako sa to zmenšené a vymaľované dá použiť ako 
prvá strana pohľadnice, ktorú venujeme niekomu k sviatku alebo pri inej príležitosti.

vid príloha k danej teme vo wordovom formáte:

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá 
literatúra:



51

5. Fomovanie stromu
5.1. Strihanie koruny
Ján 15,1-17; Mt 26, 31-35

 : Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú ktorá prináša ovocie, čistí, 
aby viac ovocia prinášala. Ján 15,5

  Deti by mali pocítiť / poznať, že k svojmu životu potrebujú niekoho, kto ich bude formovať, 
viesť, usmerňovať.

 Obraz vinice, vínnej révy sa v Biblii objavuje často. V Starej zmluve predstavovala Boží ľud, o 
ktorý sa Hospodin stará a na druhej strane očakáva úrodu. Žalm 80 opisuje, ako Hospodin presadil 
vínnu révu (svoj ľud) z Egypta (porov. vyvedenie), pripravil pre ňu pôdu, zasadil ju a ohradil, aby ju 
chránil. Napriek tejto starostlivosti vinica nepriniesla úrodu (Iz 5,2b: „potom čakal, že donesie hrozno, 
ale doniesla trpké hrozno“; Jer 2,21: „Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semeno, ako si sa 
však zvrhla na cudzí divý vinič!“). Trpké hrozno, divý vinič – to sú obrazy ľudu, ktorý bol neverný, 
neposlušný, ktorý nežil pre to, na čo bol určený.
Zvláštnosťou vínnej révy je aj to, že sa pestuje len pre ovocie. Drevo viniča sa nedá na nič použiť, len 
spáliť (Ez 15,3nn: „Možno vziať z neho drevo a použiť ho na výrobok? ... Ohňu sa dáva na strávenie...“). 
Toto má dva teologické významy: 1. Hospodin dáva určenie / poslanie / úlohu pre svoj ľud a nemožno 
ju nahradiť. Ak neplní svoju úlohu, nedá sa povedať, že sa využije na niečo iné. 2. Vínna réva sa nedá 
použiť na urobenie modly (porov. 1. Božie prikázanie: ... Neurobíš si vyrezávanú modlu ... 2M 20,2-
6).
V Novej zmluve sa ťažisko obrazu vínnej révy, vínneho kmeňa presúva na Ježiša Krista. Bez Neho Boží 
ľud nemôže nielen prinášať ovocie, ale ani len existovať. Bez kmeňa sú ratolesti odsúdené na zánik. 

  Strom: Deti rozdelíme do desaťčlenných skupín (pri menšom počte môže hrať jedna skupina). 
Ich úlohou je „vytvoriť strapec“ – všetci zo skupiny sa musia postaviť na jednu stoličku. Môže sa sú-
ťažiť, ktorá skupina sa dlhšie udrží na stoličke, alebo ktorý „strapec“ bude krajší. Pri menších deťoch 
(alebo z bezpečnostných dôvodov) môžu deti vytvárať strapce aj na zemi – napr. postaviť sa na papier 
A3. Hru možno spestriť prípravou „kostýmov“, kde každá skupina bude mať svoju farbu (napr. pás z 
krepového papiera, v strede urobiť otvor na hlavu). Nezabudnite fotiť „strapce“ – na ďalšie stretnutie 
môžete pripraviť výstavu rôznych „druhov hrozna“.

  Hra: Ovocný košík: Deti si sadnú na stoličky uložené do kruhu. Vedúci určí každému dieťaťu 
jeden druh ovocia (jablko, hruška, čerešňa ...). Jeden hráč sa postaví do stredu (jeho stolička sa odloží). 
Hráč v strede vyvoláva jednotlivé druhy ovocia, pričom označení hráči si musia vymeniť miesto. Hráč 
v strede sa snaží jedno z uvoľnených miest obsadiť. Keď zavolá „ovocný košík“, musia si vymeniť miesto 
všetci hráči (minimálne o dve miesta, teda nesmú si sadnúť na vedľajšiu stoličku). Hráč, ktorému sa 
nepodarí sadnúť, zostáva v strede.
Na upokojenie: Deťom rozdajte strapce (Pracovný list 1). Každé dieťa napíše do bobúľ svoje meno 
(jedna bobuľa = jedno písmeno). Bobule s písmenami vyfarbia jednou farbou, prázdne bobule druhou 
farbou. Potom vystrihnú strapec (ten sa použije pri jednej z ďalších aktivít)

 Pozn.: deti sedia v kruhu; vedúci vyzve deti, aby zavreli oči (pokiaľ je možné, odporúčam 
povedať výklad vonku – na dvore, v záhrade ... alebo aspoň otvoriť okná). Ak ste vonku, nech sa deti 
započúvajú do zvukov – vietor v korunách, spev vtákov ...

 Predstavte si záhradu – ovocný sad. Vytrhaná burina. Pokosená tráva. V korunách stromov 
šumí vietor. Na stromoch je plno ovocia. Sadáte si pod jeden strom a v jeho tieni je vám príjemne. Toto 
je záhrada, o ktorú sa niekto s láskou stará.
 Teraz prechádzame do inej záhrady – je zarastená burinou, konáre stromov sú poprepletané, 
neupra vené a len sem-tam sa objaví nejaké ovocie. Záhrada je spustnutá – vidieť, že sa o ňu nikto 
nestará. Aj stromy potrebujú starostlivosť. Ak majú prinášať ovocie, je potrebné občas skypriť pôdu, 
orezať konáre, ošetriť. Stromy, o ktoré sa nikto nestará, možno vyrastú, možno sú veľké, ale ich ovocie 
nebude také dobré a pekné. Prečítame text Ján 15,1-17
Ľudia sú ako stromy – potrebujú starostlivosť. Keby sa o vás nikto nestaral, chodili by ste špinaví a 
otrhaní, boli by ste slabí a bezmocní. Takto by to vyzeralo, keby sa na vás niekto pozrel. My, ľudia, 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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potrebujeme aj inú starostlivosť – potrebujeme, aby sa niekto staral o „naše srdiečka“. Aby nás niekto vy-
chovával, učil, čo je dobré a správne. Potrebujeme lásku. Bez nej by naše životy boli pusté. Pán Ježiš nám 
hovorí, kde môžeme dostať takúto starostlivosť. Hovorí, že On je vínny kmeň, cez ktorý prúdia živiny 
a my sme ratolesti, ktoré tieto živiny prijímajú. Pán Boh je vinohradník, ktorý sa o nás stará. Orezáva 
ratolesti (pozn.: ak je to vhodné, môžeme hovoriť s deťmi aj o tvrdých zásahoch do života, ktoré sú tiež 
potrebné; alebo o tom, že vo výchove je dôležitá a potrebná aj prísnosť – porov. List Židom 12,5-7), čistí 
ich. 
Skúste si predstaviť konárik stromu, ktorý sa odlomil alebo ho odrezali. Čo sa s ním stalo? Zostal zelený? 
Rástlo a dozrievalo na ňom ovocie ďalej? Určite nie. Po čase uschol. Nemal odkiaľ čerpať živiny pre svoj 
rast a život. Najdôležitejšou živinou pre náš život je láska. Pán Ježiš túži, aby sme rástli a rozvíjali sa. 
Preto hovorí: „Zostaňte v mojej láske.“ Čerpajte odo mňa živiny pre svoj život. Ponúkam vám to, čo je 
najdôležitejšie. Dovoľte Pánu Bohu, aby vás naplnil svojou láskou, aby vás pestoval, aby sa o vás staral. 
Ako? Tak, že budeme počúvať, čo nám hovorí a budeme podľa Božieho slova žiť. Pán Ježiš niekoľko krát 
zdôrazňuje, aká je láska potrebná. Keď sa v Biblii niečo opakuje, znamená to, že je to niečo veľmi dôležité. 
Pán Ježiš nám niekoľkokrát hovorí, že máme zostať v Jeho láske. Teda máme mať radi tých, ktorí žijú oko-
lo nás – rodičov, súrodencov, kamarátov, spolužiakov, susedov, ale aj ostatných ľudí, ktorých stretávame. 
Keď toto budeme robiť, bude to meniť náš život k dobrému, bude nás to formovať. Pán Ježiš to obrazne 
opisuje tak, že budeme prinášať ovocie. To znamená, že budeme užitoční, že náš život bude mať zmysel. 
V Evanjeliu podľa Matúša to Pán Ježiš vyjadril slovami, že budeme soľou zeme a svetlom sveta.
Aby sme niečo také mohli dosiahnuť – aby sme mohli prinášať ovocie, potrebujeme Záhradníka, Vino-
hradníka – Pána Boha, aby nás On formoval, „orezával“ – teda odstraňoval to, čo je zlé – hnev, závisť, 
pýchu ... aby nás čistil a napĺňal svojou láskou.

 Vínny kmeň. Pomôcky: konárik, lepiaca pištoľ (alebo lepidlo), kvetináč s pieskom alebo ka-
mienkami Postup: konárik (bez listov, len halúzky) vložíme do kvetináča s pieskom. Pomocou lepiacej 
pištole alebo lepidla si deti pripevňujú svoje strapce na konárik. Vedúci môže popri tejto aktivite znova 
pripomenúť, aké dôležité je byť na vínnom kmeni – kto si nepripevní svoj strapec na konárik, ho stratí 
alebo sa mu zničí.
Pozn. Strapec možno využiť aj na značenie dochádzky – v tom prípade deti bobule nevyfarbujú, len si do 
nich napíšu svoje meno. Strapce potom na konárik nelepíme, ale pripevníme štipcami alebo zavesíme na 
háčik (aby sa dali vziať dole, vyfarbiť bobuľu a zavesiť späť).
Krížovka. Staršie deti vyplnia krížovku (Pracovný list 2)
Zlatý verš. Vedúci má pripravený zlatý text napísaný na bobuliach / kolieskach z papiera – dostatočne 
veľké, aby ich bolo vidieť (jedno slovo alebo spojenie na jednej). Pripevní ich v poradí na nástenku alebo 
stenu. Deti prečítajú / zopakujú zlatý verš. Vedúci odoberie jednu bobuľu (ľubovoľnú). Deti čítajú zlatý 
verš, musia „prečítať“ / povedať aj slová na chýbajúcej bobuli. V nasledujúcom kole odoberie vedúci 
ďalšiu bobuľu a tak sa pokračuje, až kým nie sú všetky bobule preč. (Pozn. Možno zvoliť aj inú formu 
učenia zlatého verša.)

 Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že nás máš rád. Ďakujeme, že nám dávaš svoju lásku a že sa o nás 
staráš. Ďakujeme, že od Teba môžeme čerpať živiny pre náš život. Prosíme, aby si nás aj ďalej formoval. 
Odstraňuj z našich životov zlé veci, očisťuj nás a pomáhaj nám milovať ľudí okolo nás. Prosíme Ťa, po-
žehnávaj nás, aby sme mohli v našom živote prinášať dobré ovocie. AMEN

1. Sme kvety Záhradníka neba /Príloha/
2. Má Pán Ježiš má mňa rád (K trónu slávy – Evanjelický spevník pre deti a predkonfirmačnú mlá-
dež, Tranoscius 2005), č. 75
3. Hoc sme ešte deti (K trónu slávy – Evanjelický spevník pre deti a predkonfirmačnú mládež,
Tranoscius 2005), č. 83
4. Radujme sa (K trónu slávy – Ev. spevník pre deti a predkonfirmačnú mládež, Tranoscius 2005),
č. 125
5. Božie sme my kvety (K trónu slávy, Tranoscius 2005), č. 204

1. Kto je vínny kmeň?
2. Kto je vinohradník?
3. Kto sú ratolesti?
4. Čo robí vinohradník?
5. Čo sú to za živiny, ktoré máme od Ježiša čerpať?

Aktivita:

Modlitba:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:
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6. Čo sa stane, keď sa necháme formovať Pánom Bohom?

1. Jean-Jacques von Allmen: Biblický slovník, Kalich, 1987
2. Xavier Léon-Dufour: Slovník biblické teologie, Velehrad, 1991

Strihanie koruny 
Pracovný list č. 1

Čo máme v živote robiť?
Odpoveď sa dozvieš, keď vylúštiš tajničku

1. §
2. §
3. §
4. §
5. §
6. §
7. §
8. §
9. §

10. §
11. §
12. §
13. §
14. §

1 Muž, ktorý odsúdil Pána Ježiš   2 Čo máme hovoriť
3 Čo robí lampa     4 Mojžišov brat
5 Ako sa volala krajina, do ktorej prišiel Abrahám 6 Muž, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta
7 Kraj na severe Izraela    8 Čo znamená „spasiť“
9 Opak vernosti     10 Hora, na ktorej zajali Pána Ježiša
11 Muž, ktorého sila bola ukrytá vo vlasoch  12 Siedma kniha Biblie
13 Muž, ktorý zabil svojho brata   14 Učeník, ktorý zradil Pána Ježiša

Použitá lite-
ratúra:
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5.2.   Strom rastie aj do šírky
Mt 25,34-46

 Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; ... Mt 25,35

  Deti budú poznávať, že Pán Boh od nich očakáva nezištnú pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. 
Deti budú samé aktívne vo vyhľadávaní ľudí a konkrétnej pomoci im.

 Boh oddelí svojich verných nasledovníkov od tých, ktorí poslušnosť len predstierajú, a od neve-
riacich. Skutočným dôkazom našej viery sú naše skutky. Správať sa ku všetkým ľuďom, ktorých stretne-
me akoby boli Ježišom, nie je ľahká vec. To, čo robíme pre iných ukazuje, čo si vlastne myslíme o Ježišo-
vých slovách, ktoré nám povedal – nasýtiť hladných, poskytnúť prístrešie pre tých, ktorí sú bez domova, 
navštíviť chorých. Do akej miery sa odlišujú vaše skutky od skutkov tých, čo len predstierajú kresťanstvo, 
alebo neveriacich? Toto podobenstvo opisuje skutky milosrdenstva, ktoré môžeme robiť všetci a to každý 
deň. Tieto skutky nie sú závislé od majetku, schopností alebo inteligencie. Sú to obyčajné skutky úprimne 
vykonané a úprimne prijímané. Nemáme žiadne ospravedlnenie pre to, aby sme si nevšímali tých, ktorí 
majú veľké potreby. Túto zodpovednosť nemôžeme ponechať cirkvi alebo vláde. Ježiš žiada osobnú an-
gažovanosť v starostlivosti o potreby iných.

  Strom: Učiteľ sa opýta detí, či vedia, čo je to jarné a letné drevo. Vysvetlí im, že jarné a letné 
drevo je súčasťou letokruhu – jarné drevo je svetlejšie a mäkšie a letné drevo je tmavšie a obvykle tvrdšie. 
Letokruhy pomáhajú určiť vek stromu – sú dôkazom toho, že strom rastie. 

  Hra: Päť detí pôjde za dvere. Každý z nich dostane svoju úlohu – prídu do triedy a budú potre-
bovať pomoc v jednotlivých situáciách – jeden bude hladný, druhý bude potrebovať nadiktovať domáce 
úlohy, tretí bude potrebovať vysvetliť učivo (napr. z matematiky) štvrtý bude potrebovať „recept“ na 
priateľstvo (radu ako si nájsť kamoša) a piaty bude potrebovať niekoho, kto mu pomôže poliať kvety v 
triede
/iné alternatívy: zotrieť tabuľu, zohnať bielu kriedu, upratať triedu, vyložiť na konci hodiny stoličky....

Osnova výkladu:
- rozhovor o pomoci (nezištná pomoc),
- Pán Ježiš žiada od nás, aby sme pomáhali nezištne
- Ježiš varuje tých, ktorí sa obracajú chrbtom tým, ktorí potrebujú pomoc
- Kto pomáha slabým, pomáha vlastne Kristovi

 Ako si sa cítil ako človek, ktorý potreboval pomoc? Čo ti bolo príjemné/nepríjemné. Vieš si 
predstaviť, že by si bol odkázaný prosiť o pomoc cudzích ľudí? Ako by si to prežíval? Bolo pre vás ťažké 
pomáhať? Teraz to bola len hra. Ako je to ale v tvojom každodennom živote? Pomáhaš? Komu? Ako? 
Prečo pomáhaš? Lebo ťa poprosia rodičia alebo kamarát? Áno, najčastejšie pomáhame svojím najbližším 
a to je správne pomáhať najbližším. Ale stačí to? Stačí pomáhať len keď sme k pomoci požiadaní alebo 
keď vieme, že za to niečo dobré dostaneme? Vie niekto vysvetliť slová ako „nezištná pomoc“ – pomoc 
aj bez požiadania, bez nároku na odmenu, ocenenie. Pán Ježiš žiada od teba aj odo mňa pomoc. Aj tú 
nezištnú. Dozvedáme sa o tom z príbehu, ktorý je napísaný v evanjeliu podľa Matúša v 25 kapitole. V 
tomto príbehu boli mnohí ľudia veľmi prekvapení. 
 „Zuzka, veľmi pekne sa ti chcem poďakovať za to, že si sa so mnou rozdelila o desiatu/pomohla 
mi zotrieť tabuľu, ... Si prekvapená, lebo si nikdy nič také neurobila? Tak takto bola prekvapená aj jedna 
skupina ľudí, ktorým sa Pán Ježiš takto poďakoval. Ktovie na čo mysleli títo ľudia. Pýtali sa: Ježišu, ak by 
si to potreboval, určite by sme ti pomohli, ale ty si nás nikdy nepožiadal a ani sme ťa nevideli hladného, 
nevedeli sme o tom, že si vo väzení, tak sme ťa nešli navštíviť, neprenocovali sme ťa, ale ak potrebuješ, 
príď aj dnes večer! Ježiš im na to odpovedá: (v. 35,36) – hocijako ako si pomohol tomu, kto aj bez opýta-
nia potreboval tvoju pomoc, pomohol si mne! Ako sa asi títo ľudia cítili? Potešení a povzbudení v ďalšom 
konaní dobra. Možno niekto pomohol druhému a nikto to nevidel, nikto ho za to nepochválil a on ani 
nič za to nečakal – a zrazu - sám Ježiš mu za to ďakuje. Za čo by poďakoval Ježiš tebe?
 Počúvala však ešte jedna skupina ľudí. K tým sa Ježiš otočil a povedal: nedali ste mi piť keď som 
bol smädný, bol som hladný a nedali ste mi jesť, bol som sám vo väzení a neprišli ste ma navštíviť ...  títo 
ľudia boli asi šokovaní!!! Čože! Možno by najradšej povedali: počkaj a donesiem ti tie najlepšie dobroty 
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zo svojho stola, tú najosviežujúcejšiu vodu, ... ale Ježiš pokračoval, ak si videl niekoho hladného, smäd-
ného, osamelého, smutného a nepomohol si mu, mne si nepomohol! „Lebo čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto maličkých, mne ste uroboli.... a čokoľvek ste neurobili jednému z týchto maličkých, mne ste 
neurobili!“ Ako sa asi cítili títo ľudia? Zahanbení. Kedy si ty obišiel človeka čo potreboval tvoju pomoc? 
(spolužiaka, staršiu pani/pána, pani, ktorej sa vysypala taška, ....)
Keby tu teraz stál Ježiš, ku ktorej skupine by ťa zaradil? Áno, nie je jednoduché byť len dobrý a pomáhať. 
Zlyhávame, vy mladší i my starší. Ale Ježiš nás každý jeden deň nabáda začať odznova – všímať si ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc. A k tomu nám chce dať dostatok lásky a ochoty, tak o ňu prosme v modlitbách.

- za chorých a opustených
- za viac lásky a ochoty pomáhať aj bez odmeny
- za konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc

Aktivita: Deti sa najbližšiu nedeľu stretnú v kostole a pri východe sa opýtajú nejakých starších tetušiek ako 
by im mohli pomôcť. 
Deti si premyslia človeka, ktorému s niečím pomôžu.

1. Boh ťa miluje a ja ťa milujem
2. Boh je láska

1. Prečo Ježiš ďakuje konkrétnym ľuďom za niečo čo od nich nikdy nedostal?
2. Prečo karhá druhú skupinu ľudí?
3. Čo všetko by si dokázal urobiť pre Ježiša? Hocičo čo by si Mu videl na očiach? Ako by si sa Mu 
pokúsil pomôcť? 
4. Čo všetko si ochotný urobiť pre toho, kto sedí vedľa teba, pre toho kto nie je veľmi obľúbený v 
kolektíve? A pre toho, kto potrebuje pomoc v tvojej rodine, škole, susedstve?  

1. Nový Zákon – Biblia s aplikáciami pre život, Svornosť a.s., Bratislava 1999, ISBN: 80-7131-039-5

Modlitba:

Aktivita:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:
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5.3.  Starostlivosť o strom
1K 3, 6-9

 Ja (Pavol) som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast. 1K3,6

  Deti porozumejú ,že v duchovnom raste nám pomáhajú poznávať Pána Boha rôzni ľudia, ale 
sám, Pán Boh, sa stará o to, že rastieme a duchovne dospievame. On je ten, ktorý nám poskytuje „du-
chovné živiny“. 
 
 v Korintskom zbore sa veriaci skupinkovali a veľkú dôležitosť prikladali kazateľovi, ktorý ich 
viedol. Pavol založil tento zbor. Apollo pokračoval v práci a ďalej sa duchovne staral o veriacich. V zbore 
boli rôzne skupinky, ktoré sa vystatovali svojím učiteľom, zabudli, že sú kresťanmi, pretože si ich povolal 
a požehnával sám Boh, nie ich učiteľ. 

  Hra: Jedno dieťa bude predstavovať mladý stromček. Schúli sa. Ostané deti prídu k učiteľo-
vi po jednom. Učiteľ im pošepká potichu, ako sa majú o stromček starať. (Polievať, okopať, ostrihať, 
atď.) Ostatné deti hádajú. Postupne stromček rastie viac a viac. Prípadne ak sa deti nesprávne starajú o 
stromček tento môže zakrpatieť. 

  Strom: Spýtajte sa detí, ktorí z tých, čo sa starali o stromček, boli dôležití a prečo. Kto z nich 
bol najdôležitejší? Nebolo predsa ešte niečo viac dôležitejšie ako tí, ktorí sa starali o stromček? Odkiaľ 
mal strom živiny? Čo keby bolo príliš horúco, alebo chladno? Nezahynul by stromček? Najdôležitejšia 
bola zem a prostredie, v ktorom mohol strom rásť. Bez týchto dvoch vecí, by bola akákoľvek starostlivosť 
zbytočná a stromček by zahynul. 

 Už sme sa naučili, ako sa máme o stromčeky starať. Vedeli by ste mi zopakovať, ako? (deti odpo-
vedajú) Vieme však, že len sama starostlivosť o stromčeky nestačí? Čo ešte potrebuje stromček? (pôdu, 
živiny, vhodné poveternostné podmienky)
Deti a takto to je aj s nami. Aj my chceme, aby naša viera silnela, rástla. Chceme viac vedieť o Pánu 
Bohu. Chceme sa viac podobať na Pána Ježiša. Aj my chceme takto rásť. Volá sa to aj duchovný rast. A 
v tomto duchovnom raste nám pomáhajú naši rodičia, krstní rodičia, učitelia besiedky a náboženstva, 
pán farár. Oni sa starajú a snažia, aby sme takto rástli. A to je správne. Oni sú ako tí záhradníci, ktorí 
sa starajú o mladé stromčeky. Ale tento text z Biblie nám hovorí, že je tu ešte niečo dôležitejšie, ako títo 
ľudia, ktorí nám pomáhajú v duchovnom raste. 
 Ľudia v Korinte sa vystatovali, kto je ich kresťanským učiteľom. Jedni hovorili, „Sám apoštol 
Pavol ma učil viere.“, a druhý sa chvastali: „A nás učil Apollo a ten je lepší.“ Títo Korinťania boli veľmi 
namyslení a ešte aj zaslepení. Nevideli niečo dôležitejšie. Nevšimli si to, že Pán Boh bol ten, ktorý im dal 
rásť vo viere. Pán Boh im dal požehnanie, aby ich viera bola silnejšia, aby boli menení. Pán Boh bol tou 
zemou pre stromček – tým, komu mali vďačiť za svoju vieru. Títo Korinťania boli slepí, pretože zabudli 
Pánu Bohu ďakovať za svoju vieru a vystatovali sa tým, kto je ich učiteľ. 
 Deti, máte okolo seba ľudí, ktorí vám pomáhajú rásť duchovne. A to je veľmi potrebné. Poslú-
chajte ich rady a vedenie. Ale nezabudnite ďakovať Pánu Bohu, pretože to On zasial do vás semienko 
viery, to pán Boh vám dáva silu, aby vaša viera rástla a vy ste menili svoje konanie. 

  Deti môžu rozprávať o tom, kto im pomáha v ich duchovnom raste? Ako? Čo sa deti od nich 
naučili? Pomáhajú oni niekomu duchovne rásť? 
 
- za svojich duchovných učiteľov (rodičov, krstných, učiteľov náboženstva a besiedky, farárov), aby ve-
deli správne viesť a učiť Boží ľud. 
- ďakovať Bohu za to, čo sa už mohli naučiť a poznať. 

Kapucíni: Púčik 
D, A, G, D, C, G, D 
DSom malý Apúčik Gna viničnom Dkmeni, 
vykukám na Asvet, na Ckrásy, Gktoré Dmá.
DNesmelo Ahútam v Gškrupine, čo Dchráni,
Cčo čaká Gsa tam vonku odo Amňa.

Zlatý verš:

Cieľ:
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®: Ja túžim Drásť, Gó, ja túžim Drásť,
Czázračná Gsila ma tlačí kdesi Dvon.
Ja túžim Arásť, Hmimám však aj Estrach,
Dči nezhyAniem v Gtom svete neisDtom.

Som malý púčik a svet plný zrady,
zima i sucho a tiež mráz štipľavý.
Nebezpečný je, viem, že podľa rady,
ak nepôjdem, tak smrť mi pripraví. ®:

Som síce malý, ale sa nebojím,
život mi dáva pevný, silný kmeň.
Cítim, že iba v spojení s ním
bohaté plody ľuďom prinesiem. ®: 

...ja túžim rásť, už nemám strach,
Dči obstoAjím v Gtom svete neisDtom.
Či obstoCjíDm?
http://www.hudba.sk/akordy/piesen/1966

1.Čím sa vychvaľovali kresťania v Korinte?
2.Na čo ich upozorňoval apoštol Pavol?
3. Máme sa snažiť duchovne rásť?
4. Na čo by sme nemali zabudať, keď nás duchovne vedú naši učitelia vo viere?
5. Ďakuješ Pánu Bohu za to, že rastieš vo viere?

1. Nový Zákon – Biblia s aplikáciami pre život, Svornosť a.s., Bratislava 1999, ISBN: 80-7131-039-
5

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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5.4.  Lístie ešte nie je ovocie
Mt 21,18-22; Mk 11,11-14:20-26

   Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Jk 2,26

  Deti budú poznávať, že viera bez skutkov, je ako strom bez ovocia, ktorý namiesto osvieženia 
prináša sklamanie.

 Prečo Ježiš preklial figovník? Nebol to nepremyslený a v hneve vykonaný čin, ale názorné po-
dobenstvo. Ježiš dal najavo svoju zlosť na náboženstvo bez ducha. Práve tak ako figovník, ktorý sa zdla z
diaľky dobrý, ale z blízka nemal žiadne ovocie. Tak aj chrám sa zal byť z diaľky posvätný, ale jeho obete 
a ďalšie činnosti boli prázdne, pretože sa nevykonávali v úprimnej úcte voči Bohu.Ak iba pôsobíte do-
jmom, že máte vieru, ale nenechávate ju pôsobiť vo svojom živote, podobáte sa figovníku, ktorý vyschol
a odumrel preto, že neniesol ovocie. Úprimná viera znamená niesť ovocie pre Božie kráľovstvo. 
Mt 21,22 nie je zárukou, že môžeme dostať všetko čo chceme jednoducho tak, že budeme prosiť Ježiša. 
Boh nesplní žiadosti, ktoré by škodili nám alebo ostatným, alebo znesvätili Jeho vlastnú podstatu alebo 
vôľu. Ježišov výrok nie je nevyplnená poukážka. Ak naše modlitby budú v súlade s Božou vierou, Boh 
nám ich vyplní. Pros Boha o pomoc, aby si prinášal ovocie pre Jeho kráľovstvo.

  Strom: Aké ovocné stromy poznáš? Vieš aké ovocné stromy rastú v krajine kde žil Ježiš? (Datle, 
figy, granátové jablká, vlašské orechy, gaštany, pistácie, mandle, kokosové orechy)

  Hra: Učiteľ si vopred pripraví sáčky pre každé dieťa jeden. 75% sáčkov bude obsahovať ovocie a 
25% len listy. Poviete, že máte pre deti malé osvieženie. Inštrukcia: Bez slova otvor sáčok a osviež sa.

 Osviežili ste sa trošku? Prečo sú niektorí nespokojní? Vy ste nemali žiadne ovocie len listy? Už 
ale žiadne ovocie nemám. Tak tentokrát sa neosviežite. Sklamaní?
 Bolo ráno. Ježiš s učeníkmi vstupovali do Jeruzalema. Ježiš bol hladný. Popri ceste rástol figov-
ník – strom osvieženia. Ježiš bol tomu rád. Ako sa asi cítil, keď namiesto fíg – šťavnatého a osviežujúceho 
ovocia našiel na strome len listy?! Bol sklamaný. Načo bol taký strom? 
 Ani ty, ani ja tu nie sme náhodou! Boli sme stvorení z lásky a aby sme prinášali ovocie – ro-
bili dobré veci ľuďom naokolo. Aj my sme akoby také stromy. Môžeme druhým ľuďom prinášať v ovo-
cí osvieženie, energiu = pomoc, povzbudenie, pochopenie,... Alebo môžeme byť ako ten figovník bez
ovocia – myslíme len na seba, nepomáhame, ba naopak, nepomáhame, ohovárame, vyčleňujeme dru-
hých,...
  Ježiš povedal figovníku: „už nikdy na tebe neporastie ovocie“ a na veľké prekvapenie učeníkov,
strom vyschol! Ako to Ježiš urobil? Ježiš hovorí (Mk 11,23-26), modlitba s vierou má veľkú moc! Pán 
Boh je živý a počuje a odpovedá na každú našu modlitbu. No nie na všetky odpovedá áno. Možno to, 
za čo prosíš môže ublížiť tebe alebo niekomu inému. Vtedy odpovedá Pán Boh nie. Niekedy ťa chce učiť 
trpezlivosti, tak odpovedá počkaj. A niekedy, keď chceš svojou modlitbou pomôcť – nemyslíš len na 
seba – odpovedá áno. Pán Boh môže cez teba robiť veľké veci. 
Ľudia sa dnes  často ženú za povinnosťami a trápia ich ťažkosti. Buď pre nich stromom osvieženia. Ako 
by sa to mohlo stať? Modli sa za nich, pomáhaj im, rozprávaj im o Ježišovi.

- za viac lásky k druhým ľuďom
- aby sme videli potreby druhých ľudí
- aby sme boli ako osviežujúci strom plní ovocia
- aby sme boli ochotní pomáhať

- Pozoruj ľudí vo svojom okolo a všímaj si kto je ako strom plný ovocia. Nabudúce o ňom na besiedke 
porozprávaš. 
- Deti budú tajne niekomu pomáhať. O týždeň bez toho, aby prezradili meno dotyčného o tom zreferujú: 
čo im vyšlo/nevyšlo a prečo asi.

1. Muž múdry
2. Klop, klop, kto na srdiečko klope
3. Keby som mal takúto malú vieru (Podhradská – Čanaky)

Zlatý verš:

Cieľ:
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1. Čo znamená veriť v Pána Ježiša? Ako sa taký človek správa? (Veriť v Ježiša znamená aj to, že 
aj keď Ho nevidím, verím, že existuje, rozprávam sa s Ním a verím, že počuje moje modlitby a odpo-
vedá na ne. Veriť v Ježiša tiež znamená – počúvať Jeho hlas – čítať Bibliu a žiť podľa toho, čo mi Ježiš 
hovorí.)
2. Prečo Pán Ježiš preklial figovník?
3. Ako Pán Boh odpovedá na naše modlitby?

1. Nový Zákon – Biblia s aplikáciami pre život, Svornosť a.s., Bratislava 1999, ISBN: 80-7131-
039-5

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:

Obrázok: 
Figovník 

z čias 
Pána 
Ježiša
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6.  Strom má prinášať ovocie - Ovocie Ducha

6.1.  Láska – priateľstvo
1S 18,1-5

   ..si ho zamiloval ako seba samého. 1S 18,1

  Deti by mali vedieť, že priateľom nám nie je ten, kto dobre a atraktívne vyzerá, ale ten, kto je 
ochotný pri nás stáť za každých okolností a obetovať za nás to najcennejšie, čo má. Mali by vedieť, že ak 
chcú u druhých vidieť lásku, mali by ju sami šíriť, pretože sú obrazom Božím.

 Saul bol prvým izraelským kráľom. Za kráľa bol pomazaný prorokom Samuelom. Úlohou 
kráľa nebolo len chrániť a spravovať krajinu, ale poslúchať a slúžiť Hospodinu. Toto sa Saulovi nie vždy 
darilo. Keďže bol neposlušný voči Bohu, Boh si vyhliadol nového kráľa.
Dávid bol práve Saulovým nástupcom. 
 Len čo sa objavil na kráľovskom dvore, obľúbil si ho Jonatán – najstarší Saulov syn. Toto pria-
teľstvo je o to viac udivujúce, že ako kráľovský prvorodený syn mal dedičské právo na trón. Tým, že bol 
za kráľa pomazaný niekto iný, o toto právo prišiel. Pri Dávidovi stál aj v časoch, keď ho jeho otec Saul 
nenávidel, hoci to znamenalo, že si pohnevá otca.
 Dávid bol najmladší z ôsmich bratov. Bol to pravnuk Rút. Pracoval ako pastier. Spočiatku hrá-
val Saulovi na harfe, keď zmalomyseľnel. Bol dobrým bojovníkom a stratégom, čo pomohlo Izraelcom 
podmaniť si okolité národy, ktoré ich často napádali. Asi najznámejší je jeho boj s obrom Goliášom. 
Ani on sa nevyhol hriechu, keď sa mu zažiadalo ženy iného muža – svojho vojaka Urijáša Chetejského, 
ktorého poslal na istú smrť, aby mohol žiť s jeho ženou. Za jeho vlády bol Izrael v rozkvete. Po ňom 
vládol jeho syn Šalamún.

  Strom: Dobré, zdravé stromy, prinášajú dobré ovocie. Toto ovocie radi konzumujeme. Je zdro-
jom množstva vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú dôležité pre naše zdravie. Nie každé ovocie, 
ktoré sa dá kúpiť u nás v obchodoch, sa dá u nás aj vypestovať. Poznáme napr. ovocie tropické, alebo 
citrusy, ktoré sa u nás nepestujú a napriek tomu si ich môžeme v obchode kúpiť. Ochutnali ste už aj 
nejaké z týchto druhov ovocia? Chutili vám? Teraz si vyskúšame, ako sa vyznáte v ovocí.
Deti rozdelíme do dvoch skupín. Ak je detí viac, môžeme vytvoriť aj viac skupín. Na taniere si pripra-
víme očistené a nakrájané kúsky ovocia. Tanierov musíme mať toľko, koľko je skupín. Každá skupina si 
vyberie jedného zástupcu. Tomu zaviažeme oči a dáme mu ochutnať po kúsku z každého ovocia. Za-
značíme si, koľko ktorá skupinka uhádla, aby sme vedeli určiť víťaza. Ostatné ovocie môžeme nakrájať 
na tanieriky a ponúknuť všetkým deťom na zjedenie.

  Hra: Aký je môj najlepší priateľ?: Deťom rozdáme papiere a perá. Ich úlohou je opísať aspoň 
piatimi, max. desiatimi slovami ich najlepšieho priateľa. Po dokončení vyzveme deti, aby tieto opisy 
postupne čítali.

 Skúsme si teraz predstaviť, že náš priateľ stojí vedľa nás. Odlišuje sa niečím od nás? Je rovnako 
vysoký ako my, rovnako starý, má rovnaké vlasy, váhu, čo robia jeho rodičia? Myslím, že určite nájdeme 
niekoľko rozdielov medzi nami. Toto sú však nie veľmi dôležité veci. Podstatné je, aký je ten náš priateľ 
vo svojom vnútri. A o tom hovoria tie vlastnosti, ktoré ste napísali. Môžeme si ich teraz zhrnúť.

 Prečítame si biblický text, ktorý hovorí o priateľstve dvoch mužov. Tiež to boli veľmi rozdielni 
ľudia. Jonatán bol kráľovský syn – bojovník, bohatý, mohol byť otcovým nástupcom na trón. Dávid 
bol pastier. Bol najmladší vo svojej rodine. Na inom mieste v Biblii sa spomína, že to bol červenolíci 
chlapec. A predsa keď sa tento chlapec objavil na kráľovskom dvore, vybral si ho Jonatán za priateľa. V 
Biblii sa píše, že si ho zamiloval. Pre Jonatána nebolo totiž dôležité to, ako Dávid vyzerá, ale to, aký je 
vo svojom vnútri. Podľa Dávidovho správania a reči bolo jasné, že v jeho srdci prebýva Boh. Dávid bol 
veľmi láskavý, trzpezlivý, múdry a statočný. Hoci bol už pomazaný za kráľa, nijako sa nepovyšoval nad 
Jonatána, ani nad jeho otca Saula, ktorý bol jeho predchodcom na tróne. Dokonca v časoch, keď Saula 
trápili duševné problémy, ho Dávid upokojoval hrou na harfe. Bol aj veľmi statočný a nebál sa ísť do 
boja s nepriateľmi. Vždy všetko, čo chcel robiť, predkladal v modlitbách Bohu a ten ho viedol. 
Aj v nás prebýva Boh a z nášho správania by to malo byť poznať. Sme totiž Božím zrkadlom. Keď sa 
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pozeráme do zrkadla, vidíme v ňom svoj obraz. A tak keď sa na nás pozerajú druhí ľudia, malo by byť z 
nás vidieť Boha. Keď v nás prebýva Boh, určite sa v našom srdci nachádza láska. 
Boh nás má všetkých rád. Ako to vieme? Každodenne sa o nás stará. Dal nám celé stvorenie, aby sme ho 
spravovali a aby nám slúžilo. A dal nám to najdôležitejšie, a to je život. Určite máte vo svojich izbičkách 
aspoň jednu vzácnu vec – nejakú hračku, knihu, oblečenie, niečo, čo je pre vás veľmi cenné. Vedeli by ste 
to nezištne dať svojmu priateľovi? Pre Jonatána bolo veľmi dôležité jeho oblečenie a jeho zbrane. Lebo 
práve toto charakterizovalo kráľovského syna. Podľa oblečenia každý vedel, že je kráľovský syn a jeho 
výzbroj mu slúžila vo vojnových výpravách. Bez toho to ani nebol Jonatán. A on neváhal, a toto všetko 
daroval svojmu priateľovi Dávidovi. Dokázal sa toho vzdať.
Aj Boh má niečo veľmi cenné a blízke. Je to Jeho syn Ježiš Kristus. A On ho obetoval, aby zomrel za nás. 
Tak veľmi nás miloval. Taká veľká je jeho láska k nám. Dokázal sa vzdať svojho syna. Vedeli by sme sa aj 
my niečoho vzdať kvôli našim priateľom?

 Porozmýšľajte, čo by ste zo svojho života vedeli obetovať pre svojho priateľa. Nemusí to byť 
nejaká hmotná vec, hračka, kniha, žiaden predmet. Niekedy to môže byť váš čas, ktorý s ním strávite, 
môžete ho niekam pozvať, poslať mu pozdrav, modliť sa za neho, s niečím mu pomôcť. Ukázať mu, že o 
neho stojíte, že ho máte naozaj radi. Na budúce si túto úlohu vyhodnotíme.

- za deti, ktoré žijú v chudobe
- za choré deti
- za deti bez rodičov
- za dostatok lásky a porozumenia pre druhých

1. Boh je láska – mládežnícky spevník
2. Božia láska je ako slnko – mládežnícky spevník
3. Má Pán Ježiš, má mňa rád – detský spevník

1. S kým sa spriatelil Jonatán?
2. Čo mu venoval Jonatán na znak priateľstva?
3. Čo je dôležitejšie v našich životoch – náš vzhľad, alebo naše vnútro?
4. Čím sme pre ľudí?

Použitá literatúra:
1. Nový Biblický slovník, Návrat domú, Praha 1996 
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Pracovný list: Vymaľuj obrázok
  Tajnička - viď wordová forma lekcie
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6.2.  Radosť
L 24,13-35

  Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? L 24,32

 Deti by sa mali vedieť potešiť z rôznych maličkostí, žiť v nádeji aj v ťažkých chvíľach.

 Emaus – mestečko ležiace západne od Jeruzalema. Tým, že učeníci odchádzali z Jeruzalema, 
vzďaľovali sa od jadra veriacich, ktoré bolo práve v tomto meste.
 Záchranca – pod týmto pojmom si židia predstavovali politického a vojenského záchrancu, 
ktorý ich zbaví rímskej nadvlády a nastolí v krajine poriadok. Keď sa Ježiš vyhlasoval za záchrancu, 
neprijímali Ho. Čakali bohatého kráľa, ktorý bude mať moc a rešpekt. Učeníci, keďže boli tiež pôvo-
dom židia, boli ovplyvnení týmito očakávaniami a židovským učením.

  Strom: Sú stromy, ktoré majú tiež plody, hoci tieto ľuďom nechutia. Za to sú dobrým pokr-
mom pre zvieratká. Tie si ich často zbierajú aj do zásoby – napr. veveričky, divé prasatá, vtáky. Sú to 
rôzne oriešky, bukvice, žalude, jarabina, šušky. Tieto sú potrebné na ich prežitie. Môžeme priniesť 
obrázky týchto plodov, prípadne aj ozajstné počas sezóny.

  Hra: Čo nám prináša radosť a čo smútok? Doma si zo šupiek z vlašských orechov vyrobíme 
malé „domčeky“. Teraz v nich nebudú bývať orechy, ale slová – situácie, alebo veci. Do polovičky šup-
ky z orecha vložíme lístok s heslom a zlepíme dokopy s druhou polovicou. Takto vzniknuté „orechy“ 
vložíme do košíka a deti si budú postupne po jednom vyberať. Ich úlohou bude rozlúsknuť orech a 
dané heslo zatriediť do skupiny Radosť alebo do skupiny Smútok. Tabuľu si rozdelíme na dve časti a 
podľa zadelenia detí budeme heslá triediť do týchto dvoch skupín. Heslá môžu byť slová ako napr. 
čokoláda, búrka, zmrzlina, výlet, smrť, zubár, choroba.... Čím viac hesiel budeme mať, tým lepší obraz 
o tom, z čoho máme strach a čo nás teší si urobíme.

 Náš život je veľmi rozmanitý. Denne zažijeme toho strašne veľa. Čas plynie veľmi rýchlo a my 
s každou minútou zbierame rôzne zážitky. Niekedy sú tieto zážitky príjemné, niekedy nie. Často sa 
nám stane za deň aj veľa zlých vecí – napr. ráno zaspíme, zmeškáme autobus, zabudneme si desiatu, 
pomôcky do školy, ušpiníme si šaty a tak. Ľudia často hovoria takémuto dňu čierny. Všetko vidia príliš 
tmavo, smutno a sú nešťastní. Takto nešťastní boli aj učeníci z dnešného biblického príbehu. prečíta-
me biblický text
 Predstavte si tú beznádejnú situáciu. Aj my sme mali v našich orieškoch smrť. Je to udalosť, 
ktorá nikoho neteší. A učeníci zažili smrť svojho Majstra. Lenže to ešte nebolo všetko. Oni Ho pocho-
vali a teraz bol hrob prázdny! Vôbec nevedeli, čo sa stalo a nerozumeli, ako mohlo telo ich Majstra 
zmiznúť. Boli plní strachu, sklamania a smútku z týchto udalostí. Presne tak, ako my, keď máme čierny 
deň.
 No pozrime sa na tento čierny deň ešte raz. Určite sme v ňom zažili aj niečo príjemné, dobré. 
V škole nás učiteľ za niečo pochválil. Naši rodičia nám kúpili nejakú drobnosť. V telke hrali niečo 
obľúbené. Na oblohe vyšlo slniečko a von spievajú vtáčiky. Niekto sa vie radovať aj z dažďa, či snehu. 
A zrazu vidíme, ako spod tých čiernych mrakov sa predierajú slnečné lúče. Lúče nádeje. Vidíme, že 
všetko nie je až také zlé a čierne. Niekedy máme takú pokazenú náladu, že nedokážeme tieto radostné 
momenty vidieť. Naše srdiečko je také smutné a unavené, že sa ani nevládze a nevie radovať. 
 No v každej situácii, aj v tej najhoršej, aká len môže byť, je s nami Boh. Aj s učeníkmi, ktorí 
sa vracali do Emaus bol Pán Ježiš. On nezostal niekde oddychovať po vzkriesení a nezabudol na ľudí. 
Ani ich neznenávidel preto, čo mu urobili. On im chce pomôcť z toho ich trápenia. Vidí, akí sú zničení 
zármutkom, ako ich nič nebaví. A toto nechce. On chce, aby sme sa tešili. Aby sme sa radovali, pretože 
najhoršie zlo, ktoré nás mohlo stretnúť – smrť už nie je. On Ho prekonal. Chce, aby sme Ho poznali a 
aby sme sa radovali. Učeníci, keď zistili, že je Ježiš s nimi, že On žije, veľmi sa tomu potešili. Ich srdcia 
žiarili, horeli radosťou. Tak ako bol Pán Ježiš s nimi, je aj s nami. Je s nami každý deň a v každej situ-
ácii, hoci nám sa ten deň nezdá až taký krásny. Každú chvíľku, každú vec, človeka a všetko okolo nás 
dáva, aby sme sa mohli radovať. Dáva nám život a čo môžeme chcieť viac? Máme sa z neho tešiť a žiť 
ho naplno ako Božie deti.
 Náš život je niekedy tvrdý ako oriešok. Šupka navrchu je tvrdá – prináša aj ťažké a smutné 
chvíle. No vo vnútri je výborný plod. Tým plodom je život plný radosti z Božej lásky.

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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Aktivita: Na konci každého dňa si skúste spomenúť na tri veci, ktoré vás v ten deň potešili. Možno to 
budú úplné maličkosti, no nezabudnite, že aj koláč sa skladá z množstva malých odrobiniek a tie nako-
niec tvoria lahodné sústo.

- za každý nový deň, ktorý môžeme žiť
- za našich najbližších
- za radosť, za tých, ktorí ju prinášajú

1. Keby som bol... – detský spevník
2. Toto je deň – mládežnícky spevník

1. Odkiaľ sa vracali učeníci?
2. Kam smerovali?
3. O čom im hovoril Ježiš?
4. Podľa čoho spoznali, že je to On?
5. Čo robili, keď ich ovládla radosť?

1. Nový zákon, Biblia s aplikáciami pre život, Medzinárodná Biblická spoločnosť

Pracovný list č. 1:

Osemsmerovka:

K  O   L   Á   Č   V   E   M   S   Ú P 

Ú  T  O  K   R  Š  E  R  G  E  O                   
      
P  O  T   O  K  A  D  O  R  Ú  R            

E  A  O   K  D  C  A  Y  Ú  U  I                       

Ľ   J   S   S   E  T  E   H  R  S  A

A  K   O  L   E  S  O  V  Y  Ž  D                   
     
D   B  B   D  N  Á  V  O G  R  O

Y  Y   A  K  Ž  E   B  O  L  O  K  

 egreš, koláč, koleso, kolobežka, kryha, kúpeľ, lotos, ľady, orgován,  osoba, pery, poriadok, 
potok, rúry, skok, soby, srdce, úroda, úsmev, útok

Tajnička má 13 písmen.

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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Pracovný list č. 2: Pospájaj body.
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6.3.  Dobrotivosť
Ž 107

  Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu. 
           Ef 4,32
          Deti by mali porozumieť Božej dobrotivosti, tomu, ako sa Jeho dobrotivosť prejavila voči nám.

 Dobrotivosť – v dnešnom jazyku málo používané slovo, dnes by sme ho vedeli preložiť ako 
láskavosť, štedrosť. Je to ochota dávať, láska k blížnemu. Opakom štedrosti je lakomstvo. Štedrosť alebo 
ochota prispieť či podeliť sa nemá súvis s bohatstvom, ale s tým, ako to dávame. Podstata tejto Božej 
vlastnosti je v tom, že Boh vo svojej nekonečnosti je aj nekonečne dobrý a štedrý.
 Všetkých nás ovláda nejaká vonkajšia sila. Ak nás ovláda zákon, sme odsúdení za našu neschopnosť ho 
dodržiavať. Ak nás ovláda hriech, ničia nás naše vlastné zlé skutky. Ak nás ovláda Duch Svätý, prináša 
do nás vlastnosti – ovocie Ducha. Dovoľme, aby nás Duch Svätý ovládal. Duch v nás vypestuje isté cha-
rakterové znaky, nie konkrétne činy. Tie sú v Kristovi. K tomu musíme viesť aj naše deti.

 Rozdelíme deti do štyroch skupín. Každej skupine dáme na papieriku napísanú skupinu ľudí 
a každá skupina dostane jeden veľký papier, /formát A3, A4, baliaci papier... je to jedno/, fixu/pero
(proste niečo na písanie). Úlohou detí je charakterizovať danú skupinu ľudí. Tie charakteristické črty 
nech potom samostatne napíšu na papier. Nechajme deti, aby mohli uplatniť svoju vlastnú fantáziu. Ak 
máme v skupine staršie deti, môžu sa pokúsiť zahrať danú skupinku ľudí formou scénky. Môžu si sami 
vymyslieť, čo sa im asi prihodilo, keď sa zrazu ocitli v danej situácii. Nechajme deťom čas, aby mohli 
premýšľať a tvoriť – približne 10 minút, potom nechajme deti, aby predstavili svoju vlastnú skupinu. 
Kto si pripravil divadlo, nech ho zahrá, ostatné deti môžu napr. hádať o koho sa jedná. Táto aktivita by 
nemala aj s vysvetlením a predvádzaním celkom zabrať viac ako 20 minút.
- zajatci 
- väzni 
- blázniví ľudia 
- ľudia, ktorí boli zmietaní na mori/stroskotanci.

 Viete, čo mali všetci títo ľudia spoločné? O všetkých sa píše v Biblii v jednom žalme. Konkrétne 
v Žalme 107. Žalmista nás hneď na začiatok vyzýva k tomu, aby sme boli vďační. Čítame – Ďakujte 
Hospodinu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Žalm107,1. Mali však títo ľudia dôvod k vďač-
nosti? Situácia ich bola dosť zložitá. Poďme sa pozrieť, čo o nich je napísané v Biblii. Skúste pozorne 
počúvať a nájdite jednu spoločnú vec, ktorú urobili v tej ktorej situácii boli. 
 Prvou skupinou boli zajatci, ktorí sa ocitli pod vládou cudzieho panovníka. Ďalej o nich číta-
me, že boli na púšti, blúdili na nej, nevedeli nájsť cestu, boli hladní, smädní... Asi nemali veľa dôvodov 
k vďačnosti. Ale, títo ľudia urobili jednu vec – vo svojej situácii, uprostred toho všetkého volali k Hos-
podinu, Bohu. A On ich zachránil.  Našli cestu, boli nasýtení, už netrpeli smädom... Prečo, lebo vedeli, 
že On je dobrý Boh, lebo On je s človekom, kdekoľvek sa nachádza a vždy, keď k Nemu človek volá, On 
ho počuje.
 Druhou skupinou boli väzni, ktorí sedeli v tme, temnote. Tiež nemali veľa dôvodov k vďač-
nosti. Ale, v. 13 - vo svojom súžení volali k Hospodinu – On ich zachránil. On bol aj v tejto situácii 
pre Nich pomocou. Boh vypočul ich prosbu, lebo On je dobrý. Pán Boh je ten, ku ktorému môžeme 
prichádzať so všetkým. Možno v tvojom živote prídu ťažké veci, situácie, v ktorých si nebudeš vedieť dať 
rady. Pamätaj, že Boh je ten, ku ktorému môžeš volať, nech si kdekoľvek, alebo robíš čokoľvek. Nech sa 
nachádzaš v akejkoľvek situácii, žiadna nie je príliš ťažká, aby ju Boh nedokázal zvládnuť. 
 Treťou skupinou boli blázniví ľudia. A čo myslíte, čo robili, keď sa ocitli na dne, keď už viacej 
nevedeli ako ďalej. Áno, aj oni volali k Bohu a On ich vypočul. Lebo On je dobrý, On nejedná s nami, s 
tebou tak ako by sme si to zaslúžili. Títo všetci ľudia sa ocitli v ťažkých situáciách preto, lebo nerešpek-
tovali pravidlá. Vo v.11 čítame, že priečili sa rečiam Božím,... Ale Boh nekoná podľa toho, ako sa my k 
Nemu správame, lebo On je dobrý – to je Jeho podstata. Boh vo svojej dobrote urobil ešte viac. Nielenže 
pomohol všetkým týmto ľuďom, vypočul ich, keď k Nemu volali. Jeho dobrota bola najviac preukázaná 
vtedy, keď obetoval svojho Syna. Boh dal svojho Syna za Teba i za mňa, hoci my sme Mu nedali žiadny 
dôvod k tomu, aby tak konal. Už si Mu za to poďakoval? Keď sa budeme na konci modliť, môžeš Mu v 
modlitbe ďakovať za Jeho dobrotivosť voči nám, voči Tebe. 
 Poslednou skupinou ľudí boli ľudia, ktorí boli zmietaní na mori. Prišla veľká búrka, prudké 
vlny. Ale aj vtedy volali k Bohu a On utíšil víchricu a premenil ju na tichý vánok /v.29/. Boh ich doviedol 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Výklad:
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bezpečne do vytúženého prístavu /v.30/. 
Naše situácie niekedy vyzerajú úplne beznádejne. Ale ťažkosti nás učia, aby sme sa spoliehali na Boha a 
volali k Nemu – tak ako to robili všetci títo ľudia. Potom porozumieme a poznáme, že Boh vie preme-
niť zlé veci na dobré. Tí, ktorí prešli veľkým utrpením, získali skúsenosť Božej pomoci v súžení, hlbšie 
zakúsili Jeho lásku a viedlo ich to k oslave Boha.
Ale to nie je všetko. Ak vo svojom živote dôveruješ Bohu, On od nás očakáva, že budeme voči druhým 
ľuďom prejavovať Jeho dobrotivosť. Ako sa to môže diať? Napr. budeš ochotný podeliť sa s druhými o 
niečo, čo patrí len tebe, nebudeš sa tlačiť, keď sa bude niečo rozdávať, aj keď budeš možno riskovať to, 
že práve tebe nič neostane. Pamätaj Boh ti dáva oveľa viac, než si dokážeme vôbec predstaviť. A podelil 
sa o to najcennejšie s nami – so svojím vlastným Synom. 

- za prejav Božej dobrotivosti voči nám, keď poslal Svojho Syna
- prosiť o to, aby sme aj my dokázali byť dobrotiví k iným ľuďom

1. Dobrý, dobrý, dobrý je Boh
2. Dobrý je Boh /môže sa spievať vo viacerých jazykoch/
3. Čisto umyť nádoby...

 Návrh kvízu: Do jednej obálky vložíme niekoľko papierov, na ktorých sú napísané rôzne hod-
noty, napr. 10, 55, -30, ... (na počet 20 hodnôt je vhodné napr. mať 5-6 RISKOV). Na niekoľkých z 
nich môže byť napísané slovo RISK. Deti sa striedajú v odpovediach na otázky z príbehu. Keď správne 
zodpovedia na otázku, môžu sa rozhodnúť, koľkokrát budú ťahať papieriky z obálky (maximálne však 
trikrát). Koľko bodov vytiahnu, tie sa im postupne sčítajú, prípadne odčítajú. Keď však v jednotlivých 
kolách vytiahnu papierik, na ktorom je napísané RISK, všetky body, ktoré získali v danom bode stráca-
jú. Ak hneď pri prvom raze si vytiahnu papierik s RISKom, strácajú automaticky možnosť ťahať ďalšie 
papieriky.
1. Z akej biblickej knihy je dnešný príbeh, ktorý sme si hovorili? (Žalmy)
2. O akej Božej vlastnosti sme sa dnes mohli spoločne učiť? (Boh je dobrotivý)
3. O akých štyroch skupinách sme si dnes rozprávali? (zajatci, väzni, blázniví ľudia, stroskotanci 
– ľudia zmietaní na mori)
4. Aký bol ich problém? (dostali sa do veľkých ťažkostí)
5. Čo bolo spoločné, čo všetci robili? (keď boli na konci svojich síl, volali k Bohu)
6. Čo urobil Boh? (pomohol im)
7. Čo to znamená, že Boh je dobrotivý k nám ľuďom? (dáva nám mnoho vecí, ktoré si vôbec 
nezaslúžime, aj keď nerešpektujeme Jeho pravidlá, vždy, keď k Nemu voláme, On počuje naše modlit-
by...)
8. Ako sa asi najviac prejavila Božia dobrotivosť voči nám? (tým, že poslal Boh svojho Syna, hoci 
Jeho záchranu sme si vôbec nezaslúžili)

1. Nový biblický slovník
2. Průvodce životom – Žalmy
3. Biblia
4. Biblická konkordancia
5. Biblický slovník

Modlitby:

Piesne:

Otázky na opa-
kovanie:

Použitá litera-
túra:



68

6.4.  Vernosť  
2Kron 19 kap

  Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. 2. Tim. 2:13  

  Deti by mali naučiť sa byť verné vo svojom slove, v tom, čo povedia, malo by to aj platiť. 

 Vernosť – v starom zákone toto slovo znamenalo tiež byť pevný, spoľahlivý, pravdu hovoriaci, 
poctivý... ale tiež vo význame verný človek môžeme chápať to, že niekto je dôveryhodný v Božích oči-
ach, očakávajúci na pomoc od Boha, poslušný Bohu. 
Ak sa hovorí o Bohu, že je verný, znamená to, že je ručiteľom všetkých náboženských a mravných hod-
nôt, dodržuje všetko to, čo povedal, plní svoje zasľúbenia a môžeme sa teda na Neho spoliehať. 
 Jóšáfát – jeho meno znamená Hospodin je spravodlivý. Bol judským kráľom v rokoch 837 
– 849, synom a nástupcom kráľa Ása. Na trón nastúpil ako 35ročný a panoval 25 rokov. V Biblii je o 
ňom vydané dobré svedectvo – upevnil svoje kráľovstvo, opravil mnohé mestá, skazil modloslužbu a 
opäť začal s vyučovaním Zákona Hospodinovho. Jeho moc uznávali aj Filištínci. Uzavrel spolok so se-
verným kráľovstvom – kráľom Achabom, no neprinieslo to veľký úspech. Vo vojne utrpeli spolu veľkú 
porážku a on zostal pokorený, napomínaný prorokom Jehu, ktorý mu vyčítal, že sa spojil s bezbožným 
kráľom. 
Definícia slova vernosť: presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov; oddanosť; pravdivé zobra-
zenie, presnosť

 Stalo sa ti, že ti niekto niečo sľúbil? Ako si sa cítil, keď nedodržal svoj sľub? Čo vtedy, keď si 
opäť potreboval niečo od toho človeka? Mal si problém ísť opäť za tým istým, človekom, keď v niečom 
zlyhal, keď niekoľkokrát nedodržal svoj sľub?

  Hra:
 Zahrať sa nejakú jednoduchú hru. Dohodnúť si vopred nejaké pravidlá a potom ich úmyselne 
zmeniť a upraviť počas hry. 
Opýtať s detí: Ako si cítil pri tom, keď niekto zmenil pravidlá? Bolo to správne? 

 Kráľ Jóšafát bol Judským kráľom. V 2 Kron 18 kap. čítame, že bol veľmi bohatý a mnohí ľudia 
ho mali veľmi radi. Ale tu najdôležitejšiu vec z jeho života čítame ešte o kapitolu skôr: Hospodin bol s 
Jóšafátom...neuctieval Baalov ale Boha svojho otca, chodil v Jeho prikázaniach. Aké nádherné vyzna-
nie o takom významnom kráľovi. Bol verný Pánu Bohu, nielen o Ňom hovoril, ale bola to aj pravda v 
jeho živote.  Boh očakáva, aj od teba, že Mu budeš verný. Túži po tom, aby si nielen rozprával o tom, 
že veríš vo svojom živote Pánovi Ježišovi, ale aby to bola aj pravda v tvojom živote. 
 Ďalším prejavom vernosti kráľa Jošafáta bolo to, že bol verný v tom, čo Mu Boh hovoril, v 
práci, ktorú mal konať pre Boha. Vo verši 4, 19. Kapitoly čítame, že kade chodil, povzbudzoval ľudí k 
tomu, aby boli verní Pánu Bohu. Potom Ho Boh viedol k tomu, aby ustanovil sudcov v krajine. Bolo to 
kvôli tomu, aby mu pomáhali riešiť niektoré dôležité veci. Byť sudcom bola veľmi zodpovedná úloha. 
Jošafát im prikázal: Všímajte si toho, čo robíte, lebo nesúdite za človeka ale za Hospodina, ktorý je s 
vami pri súdnom výroku. Jošafát im zdôrazňuje to, že ich pozícia nie je byť vládcami nad ľuďmi, ale 
vlastne tým, ako vynášajú súd, zastupujú Boha na zemi. Majú byť verní v svojej službe ľudu, nemajú v 
nej presadzovať svoje vlastné názory, určovať vlastné pravidlá.  
 Nech teda príde na vás bázeň pred Hospodinom. Dajte si pozor, čo robíte, lebo u Hospodina, 
nášho Boha, niet neprávosti ani uprednostňovania osôb ani úplatkárstva. Jošafát vyzýval sudcov, aby 
boli verní, aby zvažovali to, čo robia, aby mali na pamäti, že na to všetko hľadí Pán Boh. Nech On je pre 
nich vzorom v tom, ako sa majú správať k druhým ľuďom. Ako je to u teba? Si verným? Vo všetkom?  
  Ako je to s tvojou vernosťou voči Pánu Bohu? Spomeň si na situácie, v ktorých to tak 
nebolo. Kedy si bol neverný – možno tvojmu spolužiakovi, keď si nedodržal slovo, svojim rodičom, 
keď si nasľuboval „hory – doly“, len aby si dostal to, po čom si tak veľmi túžil. A keď si to už konečne 
mal, bolo po všetkých sľuboch. Našiel si sa? Mrzí ťa to? Mám pre teba dobrú správu. Boh je úplne iný 
k nám. On sa úplne inak ku nám správa. Dnešný text, ktorý sme sa budeme učiť naspamäť, nesie veľkú 
pravdu: Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. 2. Tim. 2:13 
Aj napriek tomu, že si mnohokrát zlyhal v tejto oblasti, že nenesieš ovocie vernosti v tvojom živote, 
Boh je ten, ktorý ostáva verný. Môžeš počítať s Jeho vernosťou v celom tvojom živote. To je Jeho pri-
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rodzená vlastnosť – byť verný. Ale to nie je všetko. Svoju nevernosť potrebuješ priniesť Bohu, potrebuješ 
to vyznať ako hriech v svojom živote. Môžeš Ho v modlitbe prosiť o odpustenie, že si nebol v mnohom 
verný Jemu a zároveň ho prosiť o to, aby si bol predovšetkým verný Jemu, Jeho slovu ale aj verný voči 
ľuďom okolo seba, voči svojim rodičom, priateľom,...

- za vernosť voči Pánu Bohu
- za vernosť voči ľuďom

1. Pre Krista v boj /K trónu slávy – č. 345/
2. Verím, že Pán Boh /K trónu slávy – č. 41/
3. Ty si tak predivný Boh /K trónu slávy – č. 101/

 Predstavte si, že ste na súde a máte rozhodnúť o danej veci, že či je pravdou, alebo nepravdou. 
Deti rozdeľte do skupín /dvoch, troch, záleží od počtu detí/ Môžete zhotoviť pre každú skupinu dve 
tabuľky, na ktorých je napísané: pravda – nepravda. Deti naraz zo skupín odpovedajú a keď správne 
rozhodnú, dostávajú bod pre svoju skupinu.
1. Kráľ Jošafát bol izraelským kráľom (nepravda)
2. Jošafát bol verný v tom, čo mu Boh hovoril (pravda)
3. Jošafát rozhodoval o všetkom sám, lebo iba on vedel, čo je dobré a čo nie. (nepravda)
4. Sudcovia mali na starosť, aby ich ľudia dobre počúvali a robili presne podľa nich. (nepravda)
5. Kráľ Jošafát mal byť pre sudcov príkladom vernosti (nepravda)
6. Aj napriek našim mnohým zlyhaniam zostáva boh verný. (pravda)

1. Nový biblický slovník
2. Průvodce životom – Žalmy
3. Biblia
4. Biblická konkordancia
5. Biblický slovník
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6.5.  Krotkosť 
Iz 53,7;  Mt 27,27-31     

  Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci.  
          Matúš 11,29
  Deti by mali prehodnotiť svoje reakcie na problémové situácie, ktoré sa im stávajú v bežnom 
živote a prosiť o silu Ducha Svätého, aby v nich vypôsobil ovocie krotkosti.

 Pri vyučovaní tejto lekcie by som nakreslila veľký strom a na ňom by bolo jednotlivé ovocie 
napr. len jabĺčka alebo aj rôzne ( viď obrázky na internete v google obrázky Spirit of fruit ) a pri vyučo-
vaní jednotlivého druhu ovocia  by som pripínala jednotlivé ovocie a aj zopakovala predchádzajúce. 
Dnes budeme hovoriť o ovocí Ducha ktoré sa volá krotkosť.
      
 Deti, chcela by som vám položiť niekoľko otázok. Chcem, aby ste určili prvú alebo druhú mož-
nosť a uvážili, aká by bola vaša reakcia.
1. otázka: Pani doktorka povedala, že ti bude musieť zobrať krv na vyšetrenie. Ty sa ale veľmi 
bojíš. Čo urobíš?
A: nepôjdeš na vyšetrenie
B:  budeš sa modliť a prosiť, aby ti v tom Pán Boh dal silu a odvahu
      C:  budeš nadávať na sestričku, budeš plakať a vzpierať sa 
2. otázka:  Do vašej triedy prišla nová žiačka. To dievča nie je veľmi pekné ani v učení                        a jej 
veľmi nedarí. Keď prídeš domov, čo o nej povieš mame?
       A:  som rada, že nevyzerám tak, ako ona
       B: máme nové dievča v triede, nedarí sa jej veľmi dobre, potrebovala by pomoc,            môžem ju 
zavolať k nám na návštevu ?
1. otázka:  Jeden chlapec v škole sa ti stále posmieva. Dnes ti dokonca zobral perečník a hádzal si 
ho po celej triede. Nakoniec ho hodil do koša. Ako budeš reagovať na jeho nesprávne správanie.
A: zoberieš si svoje veci  a nebudeš si ho všímať a doma o tom povieš rodičom
B: poriadne mu vynadáš a ešte ho aj zbiješ
 Vo všetkých týchto situáciách je potrebné, aby sa riešili s krotkosťou a pokorou. Aj Pán Ježiš sa 
pred ukrižovaním nachádzal vo veľmi ťažkej situácii, ale reagoval krotko a pokorne. Keď Ho dal Pilát 
zbičovať, prevzali Ho vojaci a zhromaždili sa okolo Neho. Bolo ich tam veľmi veľa. Vojaci boli krutí 
a suroví a Pán Ježiš bol veľmi vyčerpaný. A keď videli, že majú Ježiša v moci začali sa mu posmievať, 
pľuvali na Neho a  ponižovali ho. Vyzliekli Ho a dali Mu červený plášť ako nosia králi a posmešne sa 
Mu klaňali. Do ruky Mu dali trstinu a bili Ho po hlave. Trpel nielen na tele, ale aj na duši. Pán Ježiš len 
tichučko trpel a mlčal. Nikomu sa nevyhrážal a nehrozil, nenadával a nechcel sa pomstiť. Vedel, že Jeho 
Otec Boh to všetko vidí. 
 Možno aj ty sa často nachádzaš v situácii, keď sa ti kamaráti posmievajú, berú ti veci a hovoria 
ti rôzne ponižujúce  prezývky. Pán Ježiš ti rozumie a chce ti pomôcť správne reagovať. V Jeho sile mô-
žeš byť pokorný a krotký. Vtedy bude oslávený On na tvojom živote. Veď On hovorí : Učte sa odo mňa, 
lebo som krotký a pokorný v srdci. Mt 11,29
 Nech deti hovoria o situáciách, ktoré sa im stali napr. v škole a nech vysvetlia, ako reagovali a 
ako sa pri tom cítili.

- aby sme vedeli reagovať na  konfliktné situácie v pokore a  krotkosti
- aby nám Pán Boh dal silu reagovať správne, aby bol On oslávený cez naše životy      

1. Pane chcem byť dobrý kresťan
2. Vďaka za toto nové ráno

1. O akom ovocí Ducha sme dnes hovorili?
2. Čo urobili vojaci s Ježišom, keď im ho Pilát vydal do rúk?
3. Ako Pán Ježiš reagoval ?
4. Ako môžeš ty reagovať na ťažké situácie?
5. Kto ti môže dať silu, aby si reagoval správne ?
6. Povedz verš, kde Pán Ježiš hovorí, aby sme boli krotkí ?

1. Materiál DM Living Gods way 
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6.6.  Zdržanlivosť alebo sebaovládanie
1S 26, 1- 12 

       Oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti  pravdy.  Ef. 4,24 Ten-
to verš by som deťom vysvetlila tak, že ako si dokážeme obliekať čisté šaty Boh svojim deťom dáva nový 
odev v podobe svätosti a pravdy a On nás uschopňuje prinášať ovocie Ducha.
 
  Deti by mali premýšľať nad tým aké dôležité je sa ovládať a konať premyslene a zdržanlivo.
 
 Na stôl pred deti by som dala niečo skutočne dobré na zjedenie. Výbornú čokoládu alebo výbor-
ný koláč. Niekedy pri slávnostných príležitostiach máme takéto dobroty aj doma. Ale mamička ti povie, 
že teraz to nebudeme jesť  až keď prídu ďalší hostia, tí však akosi nechodia a ty máš na to ohromnú chuť. 
Pokušenie je veľké, tak by si si dal a tak sa musíš ovládať, aby si to hneď nezjedol. Potrebuješ zdržanlivosť, 
aby si dokázal urobiť, čo je správne a poslúchnuť.
 Aj dnešný príbeh nám hovorí o mužovi , ktorý sa musel veľmi ovládať, aby urobil, čo je správe. 
Bol to Dávid. Niekoľko rokov sa musel skrývať a utekať pred  kráľom Saulom, ktorý ho prenasledoval a 
chcel ho zabiť. Aj teraz keď sa Saul dozvedel, kde Dávid je poslal za ním tritisíc vybraných vojakov . Keď 
to Dávid zbadal, poslal tam vyzvedačov, aby zistil či Saul naozaj prišiel. A Dávid videl miesto na ktorom 
táboril Saul aj so svojim vojskom. Saul sa uložil na spánok uprostred svojho vojska medzi vozmi. Dávid 
zišiel v noci do Saulovho tábora aj so svojim sluhom Abišajom. Všetci na okolo tvrdo spali,  aj Saul. 
Kopiju mal zapichnutú v zemi hneď pri hlave. Vtedy povedal Abíšaj Dávidovi: Boh ti vydal dnes tvojho 
nepriateľa do rúk, chcel by som dnes zabiť Saula. Ale Dávid odpovedal: Nenič ho, veď kto môže beztrestne 
siahnuť na pomazaného Hospodinovho? To znamenalo, že Saula ustanovil za kráľa Boh a On rozhodne 
o tom kedy jeho kraľovanie skončí.  Dávid ešte povedal: Hospodin ma uchovaj, aby som siahol na poma-
zaného Hospodinovho. 
 Dávid mal možnosť zbaviť sa svojho  trápenia, mohol zabiť človeka, ktorý ho nenávidel a veľa 
rokov prenasledoval, ale on to neurobil. Boh mu dal  zdržanlivosť a sebaovládanie a múdrosť urobiť tú 
správnu vec. Vedel, že v Boží zákon hovorí Nezabiješ a že Pánu Bohu by sa to nepáčilo. Dávid bol Boží 
muž a chcel poslúchať Pána Boha a Boh mu dal silu a múdrosť robiť tie správne veci. Dávid povedal 
svojmu sluhovi: Vezmi kopiju pri jeho hlave a krčah na vodu a poďme preč. Potom odišli a nikto ich 
nevidel, nikto nespozoroval, nikto sa neprebudil, ale všetci spali, lebo tvrdý sen od Hospodina zaľahol na 
nich. Čo môžeš robiť ty, aby si robil správne rozhodnutia a jednal zdržanlivo? Sú v našom živote situácie 
kedy sa potrebujeme ovládať a nekonať pod vplyvom hnevu a pomsty, ale konať zdržanlivo a premyslene. 
Pod vplyvom hnevu a pomsty môžeme urobiť veci, ktoré by sme mohli neskôr ľutovať.
1. Volaj k Bohu a modli sa . Pros Pána Boha o to , aby ti dal zdržanlivosť On ti môže dať silu, aby si 
zvíťazil nad pokušením byť netrpezlivý. On ti chce pomôcť a dať ti zdržanlivosť.
2. Buď vďačný za to, čo ti dáva Boh. On nám hovorí: Nikdy ťa neopustím ani nezanechám.  Židom 
13,5.  Ďakuj Mu za to, že On je vždy s tebou a chce ti požehnať .On je mocný ti požehnať, aby si prinášal 
ovocie Ducha na Božiu slávu.
 
 Hra na hudobné stoličky. Vyrob si z papiera ovocie Ducha (jablká , pomaranče , slivky,..)                                                
každé po dvakrát Jedno z ovocia Ducha nalep na zadnú stranu stoličky potom hrá hudba a keď zmĺkne 
deti si sadnú a ty vyberieš z krabičky ovocie tá stolička na ktorej je to ovocie vypadáva. 

Pane Ježiši modlíme sa za to:
- aby si nám pomáhal sa ovládať v situáciách, kedy je to potrebné                                                                                     -      
aby sme ti boli poslušní
-  aby si bol oslávený v našich životoch skrze to, že budeme prinášať ovocie Ducha

1. Už som nové stvorenie 
2. Vezmi Pane život môj

1. Prečo sa musel Dávid skrývať pred kráľom Saulom?
2. Čo urobil Saul, keď zistil, kde sa Dávid nachádza?
3. Prečo poslal Dávid vyzvedačov, aby išli do Saulovho tábora?
4. Čo bolo pri Saulovej hlave?
5. Prečo Dávid nezabil kráľa Saula, keď mal k tomu príležitosť?
6. Ako vedel Dávid čo je správne urobiť v tejto chvíli? 
7. Čo máš robiť ty keď máš pocit, že nemáš dostatok zdržanlivosti a sebaovládania?
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6.7.  Pokoj  
Sk 16,16-40

 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech sa vám srdce nestrachuje.

  Deti by sa mali naučiť, že u Boha možno nájsť pokoj , ktorý nie je závislý od vonkajších okolnos-
tí a vo všetkých ťažkostiach sa môžeme obrátiť na Neho.

 Obdobie – druhá misijná cesta apoštola Pavla.
 Sílas – člen jeruzalemského zboru a blízky Pavlov spolupracovník.
 Filipis – najdôležitejšie mesto východnej Makedónie. 
 Veštecký duch – doslovne „duch pythonov“ poukazuje na vzťah k delfskému orakulu, ktoré bolo 
podľa povesti strážené drakom Pythonom. Pôvod tohto ducha nie je z Boha, ale od diabla
 Žalárnik – ručí za väzňov svojím životom. Často tento úrad zastávali vyslúžilí rímski vojaci.

  Strom: Skús nájsť na obrázku (príloha 1) postavičku, ktorá prežíva pokoj. Ktorá asi prežíva ne-
pokoj?
  Hra: Namiesto hry možno nacvičiť hebrejskú pieseň s tancom Hevenu shalom. Shalom zname-
ná pokoj, Židia sa takto zdravili pri vzájomnom stretnutí. Vďaka Ježišovej obeti na kríži a vzkrieseniu aj 
my môžeme prežívať a navzájom si priať pokoj. Melódia a slovenský text je v Evanjelickom spevníku č. 
656/17. Tanec je úplne jednoduchý. Stojíme v kruhu a chytíme sa za ruky. P znamená krok doprava, Ľ 
krok doľava.
Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, 
  P     P      Ľ                         P   P       Ľ                        P    P      Ľ                        P  
shalom shalom aleichem.
 P          P           Ľ

 Petra je smutná. Z písomky dostala štvorku, hoci sa na ňu poctivo učila a modlila sa, aby to dob-
re dopadlo. Spoliehala sa na Božiu pomoc, ale nedopadlo to podľa jej predstáv. Takto to niekedy býva. Aj 
kresťania sa dostávajú do ťažkostí, a niekedy aj napriek tomu, že sa snažia žiť tak ako to od nich chce Pán 
Boh. Aj Pavel so Sílasom sa dostali do ťažkostí, hoci robili iba to, čo od nich chcel Boh. Boli na druhej 
misijnej ceste, išli tam, kde ich viedol Duch Svätý, aby tam hlásali evanjelium – správu o tom, že vďaka 
Pánovi Ježišovi a Jeho obeti na kríži, môžu byť ľudia spasení, zachránení od moci hriechu. Inak tomu 
nebolo ani vo Filipách, v meste vo východnej Macedónii. 
 Žila ta vtedy jedna otrokyňa, ktorá mala schopnosť veštiť a vďaka tejto schopnosti prinášala 
svojim pánom zisk. Túto svoju schopnosť však nemala od Boha, ale od toho zlého. Keď videla Pavla so 
Sílasom, prehlasovala: „Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha a zvestujú cestu ku spáse.“ Niekto by sa 
možno takej reklame a v skutočnosti aj pravdivej potešil, ale Pán Ježiš takú reklamu nepotrebuje. Pavel v 
Ježišovom mene tohto vešteckého ducha z otrokyne vyhnal, ale to sa vôbec nepáčilo jej pánom. Im nezá-
ležalo na otrokyni, ich trápilo to, že prišli o zisky. A preto proti Pavlovi  a Sílasovi poštvali ľudí z mesta. 
Nechali ich predviesť pred mestskú radu, pred vtedajší súd. Neprávom ich obvinili a dali ich zbičovať a 
zatvoriť do väzenia. Aj tebe sa môže stať, že keď budeš druhým hovoriť o Ježišovi, vysmejú ťa alebo inak 
potrestajú. Nedaj sa tým odradiť od toho, čo je správne.
 Pavel so Sílasom skončili s rukami i nohami v kladách, chrbty boľavé od bičovania, temné po-
nuré väzenie. Aj napriek tomu si však nezúfajú, lebo Pán Boh im dal pocítiť, že je s nimi, že On ich aj 
napriek nepriaznivým okolnostiam neopustil. A tak okolo polnoci sa vo väzení neozývajú výkriky zú-
falstva, ale spev. Pavel a Sílas chvália Boha a spievajú. Zrazu sa niečo deje, zem sa trasie a dvere väzenia 
s a otvárajú. Pán Boh si použil zemetrasenie, aby otvoril dvere väzenia. Keď to videl žalárnik, chcel si 
zobrať život, veď za útek väzňov by ho čakal prísny trest. Ale Pavel so Sílasom neutekajú. Hovoria mu: 
„Neubližuj si, veď my sme tu.“ Vtedy si žalárnik uvedomil, že Pavel a Sílas majú niečo, čo on nemá a tak 
sa ich pýta: „Čo robiť, aby som bol spasený?“ A oni mu odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty 
aj tvoj dom.“ Ukazujú mu pravý pokoj pre život a to je pokoj s Bohom. Toto je pokoj, ktorý svet nemôže 
dať, iba Pán Ježiš. Iba On môže dať radosť z odpustenia hriechov a zmierenie s Bohom. A je to Boh, ktorý 
môže dať pokoj do každej situácie, aj vtedy keď to z ľudského pohľadu vyzerá beznádejne. Aj keď nás 
trápi choroba, aj keď nám zomrie niekto blízky. Boh je vždy s nami a chce nám dať svoj pokoj. Niekedy 
naša situácia môže vyzerať hrozivo, ale s odstupom času možno pochopíme, aký to malo zmysel. Keby 
Pavel a Sílas neboli vo väzení, žalárnik by nepočul evanjelium. Pán Boh žiadne svoje dieťa neopustí, ale 
drží ho vo svojej dlani.
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 Vyrobíme si väzenský múr s padacou bránou. Deti si vystrihnú postavy a bránu s mrežami. 
Postavy nalepia na múr. Múr pozdĺž oblúka rozrežeme na zasunutie brány.
- Vďaka za Pána Ježiša a pokoj, ktorý nám ponúka skrze vieru
- Prosba za to, aby sme sa v každej situácii utiekali k Bohu
- Prosba za kresťanov, ktorí sú kvôli svojej viere prenasledovaní
1. Viem že Pán Boh o mne všetko vie
2. Ovečkou že Božou som
3. Dobrý je Boh 
4. Kráľovi kráľov
5. Baránku Boží
1. Aké poslanie mali Pavel a Sílas na svojej misijnej ceste?
2. Koho stretli vo Filipis?
3. Ako pomohli otrokyni?
4. Prečo ich dali predviesť pred mestskú radu?
5. Aký trest im tam určili?
6. Ako sa Pavel a Sílas správali vo väzení?
7. Čo sa stalo o polnoci?
8. Čo chcel urobiť žalárnik a prečo?
9. Ako môže byť človek spasený?
10. Kedy môžeme prežívať pokoj?

1. Jungová M.; Objevujme Bibli se školáky 9, Tim2,2 Praha 2003

Pokoj  - Pracovný list č.1
Doplň správne slová a vyjde ti tajnička.

1.
2. 

3. 
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11. 

12.
13.

14.

1. Apoštol, ktorý je jednou z hlavných postáv dnešného príbehu.
2. V meste bola služobná dievka, ktorá mala schopnosť _________________.
3. Žena, ktorá prinášala svojim pánom zisky bola _____________________.
4. Za to, že Pavel a Sílas pomohli žene, ich uvrhli do __________________.
5. Hoci boli Pavel so Sílasom v žalári, predsa chválili Boha a _______________.
6. Aj vo väzení cítili, že je tam s nimi ich __________.
7. Keď sa strhlo zemetrasenie, bola práve ___________.
8. Pavlov spolupracovník sa volal _______________.
9. Ježišovi nasledovníci môžu aj napriek ťažkostiam prežívať___________________.
10.  Pavel a Sílas na svojej ceste zvestovali ľuďom _________________________.
11.  Vo väzení ich strážil a neskôr vďaka nim uveril _____________________.
12. Všetko  v dnešnom príbehu sa odohralo v meste ______________.
13. Pokoj po hebrejsky sa povie _______________ (píš ako počuješ)
14. Evanjelium je _______________ správa o spasení v Kristu.
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6.8.  Zhovievavosť  
Mt 18, 21 - 36

      Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.  Ef 4,32

 : Deti by mali:    1. pochopiť, v čom spočíva ich dlh voči Bohu.
                               2. pochopiť veľkosť Božej milosti, ktorá sa prejavuje v odpustení hriechov
                              3. naučiť sa odpúšťať tým, ktorí mu ublížili tak ako Boh odpustil nám

 Odpustiť – prepáčiť dlh, zakryť ho
 7x77 ráz – nejde tu o presný počet, ale o vyjadrenie toho, že miera odpúšťania je medzi Ježišo-
vými učeníkmi neobmedzená.
 Sumy 10 000 talentov a 100 denárov – 1 denár bola denná mzda robotníka. Na to, aby zarobil 1 
talent, musel nádenník pracovať asi 20 rokov. 10 000 talentov je teda nereálne vysoký obnos, neporov-
nateľný s dlhom druhého dlžníka. 10 000 talentov je približne 360 000kg striebra, na porovnanie ročný 
príjem Herodesa Antipasa bol približne 200 talentov, teda asi 10 800kg striebra. 
 Dať do väzenia – prvý dlžník nemôže voči chudobnejšiemu použiť hrozby predaja do otroctva, 
pretože cena jedného otroka bola 500 až 2000 denárov. Výnos by bol vyšší ako dlh, preto ho dáva do 
väzenia, čo bol bežný spôsob jednania v Oriente, aby dostal peniaze od príbuzných a priateľov.
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte... – Boh očakáva, že všetci, ktorí patria do Jeho 
kráľovstva, budú odpúšťať. Inak budú potrestaní.

  Strom: Skúste nájsť čo najviac rozdielov a podobností medzi jabloňou a vianočným strom-
čekom. Niektorí ľudia sa podobajú vianočnému stromu – ovešajú sa dobrými skutkami a napohľad 
vyzerajú pekne, ale kresťan sa má podobať ovocnému stromu, koreňmi byť spojený s Kristom, z neho 
čerpať živiny a prinášať ovocie. Toto je ovocie Ducha Svätého, keď Boh Duch Svätý žije v nás, prúdi cez 
nás ako miazga stromom.

  Hra: Deti sedia v kruhu a jedna stolička je tam navyše. Každému dieťaťu priradíme číslo 
(skontrolovať či si ho pamätajú). Ten kto má po svojej pravici voľnú stoličku, zavolá nejaké číslo. To 
číslo sa snaží čo najrýchlejšie dostať na voľnú stoličku, pretože sused z ľavej starny ho môže zastaviť, ak 
ho ťapne po kolene skôr ako sa stihne postaviť. 

 „Už toho mám dosť! Vždy mi všetko rozbiješ!“, kričí Peter na svojho mladšieho brata. „Prosím, 
odpusť mi, ja som to neurobil naschvál.“ „No určite, stále len odpusť mi. To mi vôbec nepomôže. Vy-
padni!“
 Je vám podobná situácia povedomá? Aké to je, keď máte znovu a znovu odpustiť tomu istému 
človeku? (Priestor na odpovede detí.) Je to naozaj ťažké odpustiť zase to isté. Učeník Peter to asi tiež 
vedel a preto sa raz Pána Ježiša spýtal: „Koľkokrát mám odpustiť bratovi, keď sa voči mne previní? Až 
sedemkrát?“ Peter zrejme čakal, že ho Ježiš pochváli a povie mu: „Peter, ty si naozaj veľkorysý, keď 
odpustíš svojmu bratovi až sedemkrát.“ Vtedy Židov ich učitelia učili, že majú odpustiť trikrát, takže 
Peter chcel odpustiť viackrát ako bolo bežné. Namiesto toho mu Pán Ježiš povedal: „Nehovorím ti, že 
sedemkrát ale sedemdesiat krát sedem ráz.“ Nepomýlil sa? Naozaj až tak veľa? (Skúsme si to vypočítať 
na tabuľu.) Čo asi chcel Pán Ježiš povedať týmto vysokým číslom? Aby to Peter, ale aj my, dobre pocho-
pil začal rozprávať jeden príbeh - podobenstvo.
 Bol raz jeden kráľ, ktorý mal sluhov – správcov. Mal veľké kráľovstvo, na ktoré nevládal do-
hliadať sám a tak každému správcovi dal nejaké územie, o ktoré sa mal starať. Nepatrilo správcovi, to 
nie. Mal sa oňho iba starať najlepšie ako vedel. Ale jeden za správcov sa správal nie ako sluha, ale ako 
kráľ. Keď mu niekto zaplatil daň, mal ju odovzdať kráľovi, ale on si to dal o svojho vrecka. A takto to 
robil mnoho a mnoho rokov a zdalo sa mu, že kráľ o ničom netuší. Až v jeden deň... Kráľ sa rozhodol 
vyúčtovať so svojimi sluhami a na toho nášho nepoctivého sluhu – správcu prišiel. Jeho dlh bol veľmi 
veľmi vysoký – 10 000 talentov. Na to, aby zarobil jeden talent, by musel pracovať 20 rokov. Na celý 
dlh 200 000 rokov! Bola to jednoducho nepredstaviteľne vysoká suma. Sluhovi sa od hrôzy podlomili 
kolená. „Predajte ho aj s jeho ženou a deťmi do otroctva!“, počul hlas kráľa. Vtedy sluha pred ním padol 
na kolená a prosil ho: „Milosť, milosť! Kráľu, zmiluj sa nado mnou!“ Kráľovi bolo ľúto jeho sluhu a tak 
mu celý dlh odpustil. Myslím, že tomu sluhovi spadol kameň zo srdca. To bola úľava! Jeho obrovitánsky 
dlh bol zrazu preč a bol veľmi šťastný. 
 Cestou od kráľa stretol iného sluhu, ktorý mu dlhoval 100denárov. Bola to malá sumička, ktorú 
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mu ten druhý sluha mohol splatiť za krátku dobu. Ako sa zachová? Predstavte si, čo sa píše v Biblii – on 
ho chytil pod krk a kričal: „Vráť mi, čo dlhuješ!“ Ten druhý sluha mu padol k nohám a prosil: „Poz-
hovej mi a dlžobu ti vrátim.“ Ale on nechcel a uvrhol ho do žalára. Len teraz mu bolo odpustené, len 
nedávno zažil kráľovo milosrdenstvo, ale k druhému sluhovi sa správa úplne bezcitne. Jeho správanie 
však videli iní sluhovia a išli o tom povedať kráľovi. Keď sa kráľ o tom dopočul, dal si znovu predvolať. 
„Ty zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojím 
spolusluhom?“ A rozhnevaný ho vydal mučiteľom. Jeho trest ho neminul. Ako si to len potom musel 
vyčítať, mohol som byľ voľný, keby som aj ja odpustil. Prečo som len bol taký bezcitný a zlý? 
 Tento príbeh, toto podobenstvo však hovorí aj o tebe a o mne. Kráľom je Boh. Každému z nás 
toho zveril dosť veľa: život, zdravie, silu, čas, rozum, silu, súrodencov, niekomu aj dom a peniaze. My 
sme len správcovia a Boh nám hovorí: „Dávajte pozor, ako s tým všetkým zachádzate. Mne budete 
skladať účty.“ Mnohí ľudia sa však správajú nerozumne tak ako ten správca. Tvária sa akoby Boh nee-
xistoval a robia si, čo sa im páči. Ale deň zúčtovania príde. Všetko vyjde najavo. Všetko zlé, čo si kedy 
spravil, povedal, dokonca aj to, čo si si myslel. Možno si klamal- to je ako dlh možno vo výške 100 Eur. 
V hneve si udrel kamaráta. Ďalších 100 eur. Možno si nadával...  A tvoj dlh voči Bohu je čoraz vyšší a 
vyšší. Svätý a spravodlivý Boh by nás musel trestať bez prestania. Veď koľko zlého pri nás vidí len za 
jeden jediný deň!
 Ale Pán Boh je milostivý. On poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby On sám zaplatil náš 
dlh. A tak, keď mi voláme Odpusť nám naše viny, On to môže urobiť. Ale od nás chce, aby sme boli 
milosrdní k iným ľuďom a odpúšťali tak ako on odpúšťa nám. Keď ti niekto ublíži, vždy si spomeň na 
to, že jeho vina oproti tvojej voči Bohu je ako 100 Eur ku miliarde. Odpúšťaj znova a znova tak ako Boh 
odpustil tebe. 

       Vyrábame ozdobný strom.Potrebujme: ploský kameň, medený drôt, lak na nechty na listy stromu.

- Prosba za poznanie vlastného hriechu i poznanie Božej milosti.
- Vďaka za nesmiernu Božiu milosť. 
- Prosba za ochotu odpúšťať a o to, aby ľudia mohli v cirkvi nachádzať Božiu milosť a odpuste-
nie.
1. Je veľký náš Boh
2. Boh je láska
3. Baránku Boží
4. Skrýša

1. Koľkokrát mal človek odpustiť svojmu bratovi podľa Petrovej otázky?
2. Aká bola Ježišova odpoveď?
3. Akú sumu dlhoval sluha kráľovi?
4. Ako ho chcel kráľ potrestať?
5. Prečo mu potom kráľ dlh odpustil?
6. Koľko sluhovi dlhoval iný sluha?
7. Čo urobil sluha so svojim dlžníkom?
8. Ako sa kráľ dozvedel o jeho správaní?
9. Čo sa stalo potom?
10. Koho predstavuje kráľ v podobenstve?
11. Čo predstavuje dlh človeka voči Bohu?
12. Kedy sa podobáme nemilosrdnému sluhovi?
13. Koľkokrát máme niekomu odpustiť ten istý priestupok?

1. Fankhauser G.; Príbehy Novej zmluvy dodnes živé, Vivit Kežmarok 2003
2. Rienecker F.; Wupertálska študijná Biblia Evanjelium podľa Matúša, Creativpress Bratislava 
1992
3. Jungová M.; Objevujme Bibli se školáky 1, Tim2,2 Praha 1998
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Zhovievavosť   -  Pracovný list č.1
 
 Na dlžobný úpis napíš to, čo dlhuješ Bohu. Napíš, čo ťa ťaží, čím si sa previnil. Pri spoločných 
modlitbách potom môžeš vyznávať svoje hriechy a potom svoj dlžobný úpis roztrhnúť, pretože toto 
robí Pán Boh s našimi hriechmi. Môžeš sa o tom rozprávať aj s Pánom Bohom doma alebo na inom 
mieste. Nezabudni, že presne tak ako nám Pán Boh odpúšťa sa máme správať aj my voči iným ľuďom 
– nerobiť si zoznamy, čím všetkým nám ublížili, ale odpúšťať.
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Zhovievavosť - Obrazová príloha k časti Motivácia 1 - Strom.



78

6.9.  Nežnosť 
2 Samuelova 9.kap.

     Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristu. Efez 4,32
alebo: Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. 1 Kor 10,24

 Deti by mali naučiť ochote k službe blížnym. 

Nežnosť – priateľskosť, tichosť, ochota k službe, milostivosť, láskavosť.

  Strom: Deti čo myslíte, koľko druhov ovocia existuje na svete?(čas na odpoveď)Áno, je veľmi 
veľa druhov ovocia a zrátanie by nám zabralo určite veľa času. Pán Boh je veľkým Bohom a dáva nám 
množstvo darov na každý deň. 

  Hra: Hra biblický futbal, s tým, že deti môžu hovoriť, len rôzne druhy ovocia.

 Ďalším ovocím Ducha Svätého (teda to,  čo Duch Svätý v nás, v našom srdci koná)  je aj než-
nosť. Nežnosť znamená byť jemný, láskavý a plný citu. Možno sa pýtaš čo znamená byť nežný a plný 
citu. Keď sa vysmievaš spolužiakovi  alebo niekoho kritizuješ a vyčítaš mu jeho chyby, alebo presadzu-
ješ svoju vôľu bez ohľadu na názory iných. Myslíš, že si vtedy plný citu a láskavosti? Nemyslíš vtedy len 
na seba? Dnešný príbeh je o láskavosti a nežnosti voči blížnemu.
 Dávid sa stal konečne kráľom celého Izraela. Boh mu k tomu dopomohol a veľmi ho požehnal. 
Iste sa z toho veľmi tešil a prežíval obrovskú radosť, ale zároveň bol aj smutný. V boji stratil svojho 
veľmi dobrého priateľa, Jonatána. Ešte pred jeho smrťou si sľúbili, že ak by niektorý zomrel v boji, ten 
druhý sa postará o jeho rodinu. Prešiel už istý čas a Dávid veľmi často myslel na priateľstvo s Jonatá-
nom  a chcel svoj sľub splniť. Dávid bol ochotný prijať kohokoľvek z Jonatánovej rodiny a preukázať 
mu tak milosrdenstvo a nežnosť. Pán Boh aj nás učí ,aby sme si preukazovali láskavosť a nežnosť. 
Pán Ježiš je nám najlepším príkladom láskavosti k ľuďom. Keď žil na tejto zemi učil svojich učeníkov 
vzájomnej láske, ochote slúžiť svojim blížnym a vzájomnej pomoci. Možno aj teraz sú vôkol nás ľudia, 
ktorí potrebujú naše láskavé slovo, citlivé povzbudenie, pochopenie a vcítenie sa do situácie. Môžeš 
prosiť Pána Boha, aby ti takého človeka ukázal a skrze Ducha Svätého, ktorý nás učí, môžeš byť aj ty 
užitočný, pomocný Božiemu dielu. Možno je to tvoj spolužiak, ktorý potrebuje pomôcť s matematikov, 
alebo v tvojej obci žije niekto sám a iste sa poteší chvíľam, keď sa bude môcť s niekým porozprávať. 
 Dávidovi služobníci zistili, že  žije ešte jeden Jonatánov syn, Mefibóšet. Hneď sa preňho vybra-
li, aby ho doviedli k Dávidovi. Keď sa Mefibóšet dozvedel, že kráľ Dávid chce, aby k nemu prišiel, iste
bol prekvapený, ale aj sa veľmi obával. Vybral sa na dlhú cestu za kráľom, počas ktorej isto premýšľal 
čo od neho môže sám kráľ môže chcieť, veď patril do nepriateľskej rodiny. Neurobil nič preto, aby ho 
Dávid prijal vľúdne. Dávid ho však chcel prijať s láskou, kvôli priateľstvu s jeho otcom Jonatánom a 
sľubu ktorý si dali navzájom. Aj nás Pán Boh prijíma z lásky . Tak veľmi nás miloval, že poslal na tento 
svet svojho syna, Pána Ježiša, aby za nás zomrel na kríži. Pred mnohými rokmi to zasľúbil a svoj sľub 
aj naplnil. My sme neurobili nič preto, aby nás Pán Boh prijal vľúdne, práve naopak urobili sme veľa 
zlých a nesprávnych vecí, za ktoré si zaslúžime trest. Hriech je to čo nás oddeľuje od Pána Boha. Božia 
láska je však obrovská a preukazuje nám ju každý deň. 
 Aj Dávid chcel ukázať a prejaviť lásku a nežnosť synovi svojho priateľa Jonatána. Mefibošét
sa veľmi obával stretnutia s Dávidom, celý sa triasol od strachu. Dávid ho však chcel uistiť o tom, že 
nemá v úmysle mu ublížiť a láskavo načiahol k nemu ruku a povedal: neboj sa, Mefibošét. Bolo to pre
Mefibošéta veľmi milé a láskavé privítanie. Dávid pokračoval: určite ti chcem preukázať milosrdenstvo
pre tvojho otca Jonatána a budeš jedávať trvale pri mojom stole. Chcem, aby si mi bol synom. Dávid 
daroval Mefibošétovi jedlo na každý deň, sluhov a pôdu , ale ho aj prijal za svojho syna. Aj napriek
našej hriešnosti nás Pán Boh prijíma s veľkou láskou. Svoju lásku nám Pán Boh preukazuje aj tým, že 
nám odpúšťa každodenne hriechy a naše previnenia. Chce, aby sme boli jeho dietkami. Jeho synmi a 
dcérami. Chce, aby si aj ty patril do Božej rodiny a dokázal slúžiť svojim blížnym s láskou a ochotou. 
Tým, že budeš slúžiť ľuďom v svojom okolí dokazuješ svoju lásku k Bohu a k ľuďom. Pán Boh ťa bude 
požehnávať v tvojej ochote a láske. 
 Mefibošét určite nečakal toľko milosti a nehy od Dávida. Určite si to nijako nezaslúžil. Dávid
ho prijal do svojej rodiny. Zariadil všetko tak, aby mal Mefibošét na celý život postarané o seba. Mefi-
bošét mal veľmi rád Dávida a ostal mu verný. Miloval ho nielen preto, že mu daroval pôdu, živobytie 
a že ho prijal za svojho syna, ale aj preto, že bol k nemu láskavý a dobrý. Ak patríš do Božej rodiny, 
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buď verný a ďakuj Pánu Bohu za to čo od neho každý deň prijímaš . Ďakuj mu za Jeho veľkú milosť 
a dobrotu.  Za to, že ťa s láskou prijíma aj napriek tvojim hriechom každý deň. Ďakuj mu za to, že si 
spoznal Jeho veľkú milosť vo svojom živote a za to, že si jeho dieťaťom. 

- za lásku k blížným
-za ochotu slúžiť
-za priateľov a rodinu

1. Galilejský rybári
2. Je veľký náš Boh

1. Aký sľub si dali Dávid a Jonatán? 
2. Kto je nám najlepším príkladom láskavosti? 
3. Kto prežil s Jonatánovej rodiny? 
4. Ako preukázal Dávid lásku a nežnosť Mefibošétovi?
5. Ako nám Pán Boh preukazuje svoju lásku?  
 
1. Dúha, marec 2006, 
2. Život Dávida, Detská misia
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7.  Pre koho prichádza ovocie? 

7.1.  Ovocie pre núdznych
L 10, 25 - 37

 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho 
blížneho ako seba samého. L 10, 27

 Deti by si mali uvedomiť, že viera v Pána Boha sa prejavuje konkrétnymi činmi – pomocou 
blížnemu, ktorý je v núdzi. Nestačí o láske k blížnemu len hovoriť, ale je potrebné aj konať.

zákonník – študovaný znalec Božieho zákona
Samaritáni – židmi opovrhovaný národ; boli v očiach židov menejcenní, nesmeli sa s nimi zhovárať, 
dokonca ani prejsť cez ich územie
levíta – pomocník v chráme

 Strom: Pripraviť si do košíka rôzne druhy ovocia. Medzi zdravé ovocie zamiešať aj také, ktoré 
je čiastočne hnilé. Každému dieťaťu rozdať 1 ovocie a sledovať, ako sa budú tváriť deti, ktoré dostanú 
poškodené ovocie. Spýtať sa ich, čo sa im nepáči na ovocí, ktoré dostali. Ich reakcie potom zopakovať 
a vysvetliť im, že ovocie sa môže aj poškodiť. Podobne je to aj s ľuďmi. Nie každý človek je ako zdravé 
ovocie. Niekedy sa nám môže niekto zdať ako hnilé jablko, ale aj napriek tomu ho máme mať rovnako 
radi ako toho, kto nám je sympatický. Deti samozrejme nebudú hnilé ovocie jesť, ale majú si uvedomiť, 
že každý človek bez ohľadu na to, aký je, je náš blížny.

 Hra: Povedz mi: „Koho máš na svete najradšej?“ Vyberieme 3 – 5 detí a pošleme ich za dvere. 
Dnu ich budeme volať po jednom a položíme im otázku: Povedz mi: „Koho máš na svete najradšej?“ 
Otázku správne zodpovie ten, kto povie: „Koho máš na svete najradšej?“

 Pred chvíľou niektorí z vás odpovedali na otázku: koho máš na svete najradšej? A práve touto 
otázkou začneme dnešnú tému. Koho máš rád? (vypočuť si niekoľko odpovedí) Máte radi len tých, ktorí 
majú radi aj vás, ktorí vám pomáhajú, sú k vám dobrí? Alebo máte radi aj niekoho, kto vám nie je cel-
kom sympatický, kto vás možno ohovára alebo vám inak škodí? Dnes budeme hovoriť o tom, čo je dobré 
robiť, keďže sme veriaci a chceme sa páčiť Pánu Bohu.
 Za Pánom Ježišom prišiel raz jeden muž, ktorý bol zákonníkom, to znamená, že bol študovaný 
a dobre poznal vtedajšie zákony a nariadenia, ako má žiť. Spýtal sa Pána Ježiša: „Čo mám robiť, aby som 
mohol mať večný život?“ (Večný život je život s Pánom Bohom po smrti.) Pán Ježiš mu pripomenul pri-
kázanie, ktoré je najdôležitejšie a ktoré máme všetci dodržiavať. Znie takto: „Milovať budeš Pána svojho 
Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (L 10, 
27) Keď to tento muž počul, prišla mu na um otázka: Kto je vlastne môj blížny?
Premýšľali ste už nad tým, kto je váš blížny? Sú to rodičia, súrodenci, starí rodičia, susedia, kamaráti... 
Ale to nie je všetko. Pán Ježiš na vysvetlenie povedal príbeh o mužovi, ktorí cestoval z mesta Jeruzale-
ma do Jericha. Po ceste ho však napadli zlodeji, tí ho okradli, doráňali a nechali polomŕtveho na ceste. 
Po krátkom čase išiel okolo kňaz, ktorý keď ho uvidel, obišiel ho. Potom šiel tade levíta (pomocník v 
chráme), ten urobil podobne. Prišiel však k nemu aj Samaritán a keď ho uvidel, zľutoval sa nad ním. 
Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich oleja a vína (teda inak povedané mu poskytol prvú 
pomoc) a zaviezol ho do hostinca (samozrejme nie sanitkou ani svojím luxusným autom, ale na vtedaj-
šom bežnom dopravnom prostriedku: somárovi alebo hoviadku). Mali ste už niekedy príležitosť nieko-
mu pomôcť? Ako ste sa zachovali? Obišli ste toho človeka ako kňaz a levíta? Alebo ste mu poskytli „prvú 
pomoc“, teda ste sa oňho postarali, samozrejme v rámci svojich možností?  Pán Boh nám dal ruky, nohy, 
uši, ústa a tiež rozum a srdce, aby sme ich využívali na to, aby sme poskytovali „prvú pomoc“ ľuďom, 
ktorí to potrebujú.  Možno si poviete: ja som ešte malý/á a nemám k tomu také možnosti, ako dospelí. 
Ale predsa len môžeme urobiť aspoň niečo: môžeme privolať pomoc niekoho dospelého, môžeme po-
môcť prejsť cez cestu niekomu, kto zle vidí, ísť nakúpiť niekomu, kto je chorý alebo starý a nemá mu kto 
pomôcť...
 Keď Pán Ježiš skončil rozprávať príbeh, spýtal sa zákonníka: kto bol blížny človeku, ktorý padol 
zlodejom do rúk? Viete, kto to bol? Bol to Samaritán. Teda ten, kto mu preukázal milosrdenstvo. Nebol 
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to teda kňaz, ktorý bol až taký „duchovný“, že zabudol byť ľudský. Nebol to levíta, ktorý sa zachoval 
podobne. Ale bol to samaritán, teda človek, ktorého židia nemali radi, pretože samaritáni boli v tej 
dobe pre židov niečo menejcenné, boli nepriateľmi, neznášali sa. A práve tento samaritán – teda „ne-
priateľ“, bol skutočným priateľom.  Preukázal milosrdenstvo – skutok lásky. Dokázal, že veriť v Pána 
Boha treba nielen ústami, ale aj konkrétnymi činmi.
Nestačí teda, drahé deti, o láske k Pánu Bohu len hovoriť či spievať, ale je potrebné milovať aj svojich 
blížnych. Nielen tých, ktorí nás majú radi, ale aj svojich „nepriateľov“, tých, ktorí nám ubližujú alebo 
sa nám zdajú byť nie príliš milí. Pretože kto miluje Pána Boha, miluje aj svojho blížneho.

 Detí rozdeliť do 2 – 3 skupín. Každej skupine dať na lístočku napísané veci, ktoré majú čo 
najrýchlejšie priniesť (napr. 3 listy zo stromu, 3 kvety, 3 kamene, 3 perá, 3 zošity... – podľa toho, či 
sa aktivita koná dnu alebo von). Za prinesené 3 veci dostanú časť zlatého textu, ktorý si vopred pri-
pravíme na toľko lístočkov, koľko vecí dáme priniesť deťom. Keď prinesú všetky veci, dostanú všetky 
časti zlatého textu, ktorý potom majú spoločne v skupine poskladať a naučiť sa ho naspamäť. Vyhráva 
skupina, ktorá ho prvá poskladá a všetci jej členovia ho povedia naspamäť.

-  ďakovať Pánu Bohu za všetkých, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás
- prosiť, aby sme dokázali pomôcť v správny čas na správnom mieste tomu, kto je v núdzi, bez 
ohľadu na to, kto to je

1. Boh ťa miluje
2. Boh je láska

1. Čo sa spýtal zákonník Pána Ježiša?
2. Ako mu Pán Ježiš odpovedal?
3. Kto zachránil polomŕtveho človeka?
4. Kto je tvoj blížny?
5. Ako konkrétne môžeš niekomu pomôcť?

1. Biblia
2. Biblia s aplikáciami pre život
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7.2.   Pre vystrašených
Mt 14,22-33

 „Pane, zachráň ma! Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho.“ Mt 14, 30b-31a

  Deti by sa mali naučiť, že Ježiš je vždy nablízku, keď kedykoľvek budú potrebovať pomoc. Je 
potrebné hľadať ju jedine u Pána Ježiša, ktorý reaguje ihneď.

 Lode – tieto lode sa považujú za Galilejské člny, ktoré zvyčajne používali k rybolovu alebo 
k preplaveniu sa na druhý breh. Lode neboli veľké, vošlo sa do nich iba zopár ľudí. Ich výbavou boli 
samozrejme plachty, taktiež každá z nich mala veslá, aby sa nimi dala ovládať ako v bezvetrí, tak i v 
prudkých búrkach, ktoré sa niekedy spustili ponad jazero. 
 More – v Biblii symbol mora často býva použitý k znázorneniu sily, nebezpečia, rozdelenia a 
bezbožnosti. 
 Vietor – Židia si predstavovali, že počasie ovplyvňujú štyri druhy vetrov zo štyroch svetových 
strán. Podľa toho odkiaľ vietor prichádza, môže byť zdrojom požehnania, alebo kliatby. Severný vietor 
– býva chladný a je priaznivý pre rastlinstvo, často prináša vlahu, niekedy je však búrlivý a je bez daž-
ďa.  Južný vietor – je horúci a vysušuje úrodu. 
 Východný vietor -  suchý vietor z púšte, silný a nárazový, prináša hrozné dusno.
 Západný vietor – sa arabsky označuje ako „otec dažďa“. Prináša rosu a vlahu. Vo všeobecnosti 
vietor je symbolom ničoty, pominuteľnosti človeka, ale používa sa aj v súvislosti s Duchom Svätým.
  Strom: V prílohe sú pripravené šablóny rôznych častí stromu (korene, kmeň, koruna, ovocie). 
Nech si deti vyberú časti stromu, ktoré chcú, vyfarbia si ich a vystrihnú. Potom nech napíšu aspoň 
jedno „nebezpečenstvo“, ktoré ohrozuje život a rast ich vybratej časti stromu. Táto aktivita je na zamys-
lenie k nasledovnej téme o tom, ako si máme dávať pozor v rôznych situáciách života, pretože nikdy 
nevieme, čo nám môže poškodiť náš vzťah a dôveru s Pánom Ježišom. 
  Hra: Majte pripravený zoznam vecí, ktorých sa deti zvyčajne môžu báť. Ak sa boja, nech sa 
postavia. Napr.: tmy, búrky, hromu a bleskov, strašidiel, netopierov, myší, pavúkov, hadov, včiel, školy, 
áut... Táto hra pripravuje deti naladiť sa na pocit, akí mali učeníci v dnešnom texte. 

 Dievčatá a chlapci, kto z vás už bol na kúpalisku alebo pri nejakom jazere, či mori? (necháme 
deti povedať kde boli a prípadne aj čo videli) Vieme, že ak sme pri vode tak, budeme mokrí. Okrem 
toho vieme, že ak sme sa nenaučili plávať, tak je potrebné si so sebou vziať na kúpalisko aj plávacie ko-
leso. A ja mám pre vás dnes jeden príbeh o človeku, ktorý mal veľkú odvahu, ale aj strach. Ten človek si 
trúfol ísť do vody bez plávacieho kolesa, i keď nevedel plávať. Keby tam nebol Záchranár, tak neviem, 
neviem, ako by sa to skončilo. Čo si myslíte, je rozumné niekedy riskovať a prekonať svoj strach?
 Pred chvíľou sme videli, že všetci poznáme strach. Stalo sa vám niekedy deti, že sa vám už pre-
to niekto vysmial, pretože sa bojíte a máte strach? Ak nie, tak to som len rada. Ale keď áno, tak chcem 
vám iba povedať, že nie ste sami. Dokonca aj ja sama poznám strach. Dôležité je vedieť, čo máme robiť 
v tých situáciách, na koho sa môžeme obrátiť s dôverou bez toho, aby nás vystrašil. Už tušíte o akom 
Záchranárovi si dnes povieme? Áno máte pravdu. Je to Pán Ježiš. 
 Život nás niekedy udrie z mnohých strán. Veľakrát sa to deje tak rýchlo, ako blesk z jasného 
neba. Práve preto potrebujeme byť dobre zakorenení vo viere Pána Ježiša! Pán Ježiš nám nikdy nechce 
spôsobovať bolesť, ani naháňať strach – ak sa to stane, je to len súčasťou života, kde v tomto svete vlád-
ne aj satan. Na rozdiel od Pána Ježiša, satan bohužiaľ, využíva ťažkosti na to, aby nás dostal. Preto je 
dôležité vyzbrojiť sa a obliecť sa do výzbroje Božej, aby sme odolali všetkým nebezpečenstvám. Čo si 
myslíte, čo všetko nám môže našepkávať satan počas ťažkých okolností? (Napr.: Keby ťa Pán Ježiš milo-
val, tak by nedovolil, aby sa ti to stalo; modlil si sa k Bohu? Ak áno, tak Pán Boh ti hneď neodpovedal, 
pretože On nepočuje a vôbec Ho nezaujímaš; Pán Ježiš neexistuje!)
 Už keď pre nič iné, tak jediným dôvodom, kvôli čomu sa oplatí mať silnú vieru, je existencia 
satana. A práve preto musíme poznávať Pána Ježiša na osobnej úrovni. Musíme sa učiť ako sa s Ním 
rozprávať (modliť) a hlavne mať vieru k načúvaniu Jeho odpovedí na naše potreby. Musíme Mu dôve-
rovať a veriť, že On nám na ne odpovie v správnom čase. Ak sa na toto nepripravíme, satan využije 
úplne každú príležitosť k tomu, aby vstúpil do nášho života a vniesol do nášho srdca strach a nedôveru. 
(teraz nasleduje aktivita po nej bude pokračovať príbeh)
 Pán Ježiš povedal Petrovi, aby mal odvahu. Ježiš rýchlo siahol po Petrovej ruke a priniesol ho 
do bezpečia. Práve to isté musíme urobiť aj my. My sa nachádzame v mori hriechu, kde sa z každej 
strany na nás valia rôzne útoky a problémy. Pán Ježiš čaká iba na jedno. Chce od nás počuť slová: 
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„Pane, zachráň ma!“ To ostatné už On vykonal za nás, aby nás vytiahol z mora hriechu, keď zomrel za 
každého z nás. Pozorne si všimnime v texte, že Pán Ježiš bol ten, kto prvý vystrel ruku a zachytil ruku 
prosiaceho. To isté platí aj pre nás. Teraz sa všetci postavme a vystrime svoje ruky k plafónu, tak ako 
by sme sa topili v hlbokej vode, kde nohami nedosiahneme na dno. Veríme, že Pán Ježiš žije a berie 
našu ruky, aby nás vytiahol a zachránil? Pán Ježiš utíši búrku v našom živote, tak ako ju utíšil aj pri 
učeníkoch na lodi.

 Pomôcky: maliarska zakrývacia fólia – more, 2 stoličky, plachta, velikánska krabica – loď;
Deti sa rozdelia do dvoch skupín, okrem dvoch, ktorí budú hrať Pána Ježiša a Petra. Prvá skupina 
– deti budú vytvárať silný vietor fúkaním do fólie, ktorá bude uprostred mať otvor pre vloženie 1 
stoličky, tú 2. umiestnime blízko „lode“. Druhá skupina – deti budú predstierať ustrašenosť v rozko-
lísanej loďke (je tam i Peter), ktorá je na rozbúrenom mori. Po krátkom čase, dieťa, ktoré hrá Pána 
Ježiša je učupené na stoličke – má na sebe plachtu, sa zrazu pomaly postaví čelom k deťom, ktoré sú 
na lodi.
Rozprávač: „Keď učeníci videli niekoho chodiť po mori, predesili sa a od strachu kričali.
Všetci na lodi zdesene od strachu kričia: To je prízrak! To je prízrak! To je prízrak!
Rozprávač: „Pán Ježiš však hneď prehovoril k nim.“
Pán Ježiš: „Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!“
Peter: „Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode.“
Pán Ježiš: „Poď!“
Rozprávač: „I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, (deti opäť 
začnú silnejšie fúkať do fólie) preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol...
Peter: „Pane, zachráň ma!“
Rozprávač: „Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu...“
Pán Ježiš: „Ó, maloverný, prečo si pochyboval?“
Rozprávač: „Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.“ (Deti prestanú fúkať a hýbať s fóliou)
Je potrebné, aby obe stoličky boli blízko lode.
Dôraz nech je na strach, ktorý sa prejavuje dvojakým spôsobom. Strach, ktorý neovplyvníme – silný 
vietor a strach, ktorý si spôsobujeme samy. S deťmi si tak prejdeme skoro celý text. Je potrebná do-
máca príprava, aby sme si to vedeli prispôsobiť vlastným podmienkam. 

 Drahý Pane Ježiši, vezmi moju ruku, drž ju pevne, aby som sa nestratil a neutopil v tomto 
mori hriechu. Veď ma svojimi cestami. Pomôž mi mať odvahu, ale i vieru, že Ťa potrebujem vo svoj-
om živote. Utišuj moje životné búrky. Amen.
Môžu sa prečítať niektoré verše z 23. Žalmu.
- prosby o vieru, že Pán Ježiš zachraňuje z neistoty a strachu
- pomenovať svoje strachy a dôverovať Pánovi Ježišovi, že On ich premohol
- vedieť vystrieť ruky k Pánovi Ježišovi a rátať s Ním vo svojom živote
1. Keď vietor fúka
2. Galilejskí rybári
3. Tak spomeň si (spevník Slnečnice č.12)

1. Čo robili učeníci, keď Pán Ježiš k nim prišiel po mori?
2. Za čo alebo koho pokladali učeníci Pána Ježiša?
3. Ktorý z učeníkov si žiadal dôkaz o tom, že je skutočne tým, za ktorého sa vyhlasuje? A aký 
dôkaz?
4. Čo na to Pán Ježiš povedal učeníkovi?
5. Kedy mohol učeník chodiť po mori, a kedy sa zrazu začal topiť?
6. Akú modlitbu vyriekol učeník túžiac po záchrane?
7. Ako sa zachoval Pán Ježiš?
8. Čo robíme my, keď si nevieme rady?
9. Veríme aj dnes, že Pán Ježiš zasahuje ihneď? Nech deti povedia, kedy sa im tak stalo.
10. Prečo je viera potrebná v dnešnom svete?

1. BIBLIA – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1978 
2. Douglas  J. D.: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domu, 1996
3. Novotný A.: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1992
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7.3.  Ovocie pre neposlušných
J 8, 1 - 11

  „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi 
našom.“ R 6, 23

  Deti by sa mali naučiť odpúšťať druhým a neodsudzovať blížnych preto, že sú väčší hriešnici. 
Hriechy odpúšťa len Pán Boh a len On má právo súdiť.

 Pretože žena bola pristihnutá priamo pri cudzoložstve, farizeji už porušili zákon tým, že nepri-
viedli aj muža, s ktorým ju pristihli. Zákon požadoval, aby oboch previnilcov ukameňovali (3 M 20,10; 
5 M 22,22). Farizeji použili tú ženu ako návnada, aby mohli Ježiša nachytať. Keby Ježiš povedal, že 
ženu nemajú ukameňovať, zatkli by Ho za porušovanie Mojžišovho zákona. Keby im však kázal, aby ju 
popravili, odovzdali by Ho Rimanom, pretože podľa rímskych zákonov Židia nemohli sami vykonávať 
rozsudky smrti. 

 Hra:   Zahrať známu hru: „Kubo velí...“ Keď povieme: Kubo velí: postaviť sa na pravú nohu, deti 
urobia, čo im povieme. Keď povieme len: Postaviť sa na pravú nohu a niektoré dieťa to urobí, vypadáva 
z hry. Platí len to, čo začína slovami: „Kubo velí...“

 Vytvoriť dvojice a jednému v dvojici zaviažeme oči. Jeho úlohou bude pohybovať sa v miestnos-
ti alebo v určitom priestore vonku tak, aby nepadol. Úlohou druhého v dvojici je navigovať kamaráta 
tak, aby nepadol, nenarazil a splnil zadanú úlohu (napr. dostať sa von z miestnosti, nájsť Peťa, Moniku..., 
prípadne nejakú vec)

 V hre „Kubo velí!“ sme sa učili plniť príkazy druhého, samozrejme že aj s menšími chytákmi. 
Keď však sme niečo urobili inak, ako to malo byť,  tak sme museli niesť následky: vypadli sme z hry. 
Vo dvojiciach sme si zase precvičili dôveru a to, že máme poslúchať rady druhého (choď rovno, pozor 
schod, zaboč doprava...), lebo inak sa stalo, že sme minuli cieľ, padli sme a pod. To však samozrejme 
boli iba hry, ale vieme, že v živote je to niekedy tiež podobne. 
Pán Boh dal nám ľuďom pokyny, pravidlá, podľa ktorých máme riadiť svoj život. Viete čo to je? 10 
Božích prikázaní. Keď sa budeme vo svojom živote držať týchto príkazov a budeme sa ich snažiť do-
držiavať, náš život bude krajší a menej bolestný, pretože sa budeme tak vyhýbať pádom. Je však podľa 
vás možné, že by sme počas celého života dodržiavali všetky Božie prikázania? Nie. Pretože každý z nás 
je hriešny. To znamená, že konáme niečo zlé. Hrešiť môžeme konkrétnym skutkom, ale tiež aj slovom 
alebo myšlienkou. Čo sa však stane s nami potom, keď neposlúchneme niektoré Božie prikázanie a 
urobíme si po svojom? Padneme tak, ako by sme mohli padnúť v predchádzajúcej hre. 
Každý z nás však je niekedy neposlušný. Raz nepočúvneme rodičov a neurobíme, čo je potrebné. Inoke-
dy možno oklameme učiteľa v škole, možno ohovoríme kamaráta pred niekým druhým atď. To všetko 
sú hriechy, ktoré robíme každý deň. A tak sme neposlušní. A vy iste viete, ako to končí s neposlušníkmi. 
Prídu rodičia a keď zistia, čo sa stalo, čaká  nás trest (napomenutie, zopár zaucho, zákaz ísť von...). To 
však rodičia urobia preto, že nás majú radi a chcú z nás vychovať dobrých, slušných, ale najmä Pánu 
Bohu poslušných ľudí.
 A ako je to s neposlušnosťou voči Božím prikázaniam? Pán Boh tiež trestá hriech. Ale trest je 
naozaj hrozný: smrť. Božie slovo hovorí: „Lebo odmena za hriech je smrť...“ (R 6,23a) Smrť čakala aj 
ženu z biblického príbehu z Jánovho evanjelia, ktorú pristihli pri hriechu, keď robila, čo nebolo správne. 
Bol to hriech, za ktorý bola smrť ukameňovaním. Takže keď niekoho prichytili pri cudzoložstve, mali 
právo ho ukameňovať (hádzať doňho veľké kamene a tak ho vlastne zabiť). Hrozná smrť! Taký bol však 
zákon. Spomínanú ženu prichytili pri cudzoložstve a spýtali sa Pána Ježiša, čo s ňou majú urobiť, keď v 
zákone je príkaz také ukameňovať. A viete čo sa stalo?
 Pán Ježiš vedel, že títo muži Ho chcú len prichytiť pri niečom, za čo by Ho mohli odsúdiť na 
smrť. Jeho reakcia bola celkom iná, ako všetci očakávali. Najprv Pán Ježiš mlčal. Nič nehovoril a písal 
niečo v piesku. Možno to robil aj preto, že niekedy je pre nás ľudí tiež lepšie chvíľu počkať, premyslieť si 
a až potom reagovať na to, keď vidíme, že niekto robí zle. Nie je správne hneď niekoho odsúdiť a vyniesť 
nad ním rozsudok (aj keď možno spravodlivý). Pretože nesmieme zabudnúť, že Pán Boh je jediný Sudca 
a nie my!
 Keďže boli títo mužovia neodbytní, Pán Ježiš zareagoval na ich otázku. Povedal: „Kto z vás je 
bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.“ Pán Ježiš teda vyzdvihol dôležitosť súcitu a odpustenia. 
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On nevyniesol rozsudok hneď. A stalo sa niečo nečakané. Muži začali postupne odchádzať. Každého 
z nich zrejme zabolelo svedomie: „veď aj ty robíš zle a nie si bez hriechu. Tak prečo súdiš túto ženu?“ 
Ako reaguješ ty, keď vidíš, že niekto hreší, robí zle? Si hneď pohotový odsúdiť ho a vykričať to do celého 
sveta? Nezabudni, že aj ty robíš zle a teda nemáš právo súdiť druhého. Súdiť bude Pán Boh.
 Tento biblický príbeh však pokračuje ešte ďalej. Keď všetci muž odišli zostal tam len Ježiš a 
žena cudzoložnica. Pán Ježiš sa jej spýtal: kde sú? Nikto ťa neodsúdil? A ona odpovedala: nikto. Pán 
Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ Pán Ježiš ju tiež neodsúdil. Ale 
na druhej strane sa netváril, že o jej hriechu nevie alebo že mu je jedno, že hreší. Vyzval ju, aby viac 
tento hriech nerobila, aby nehrešila. 
 Aj ty sa možno niekedy stretneš s niekým, kto robí zle. Nie je správne mu to hneď vykričať, ale 
ani sa tváriť, že nič nevidíme. Nezabudni na to, že len Pán Boh spravodlivo rozsúdi. On odpúšťa a preto 
odpusti aj ty, keď ti niekto ublíži. Zároveň však môžeš kamaráta upozorniť, keď robí zle. Nie s hnevom 
a krikom, ale pokojne, ako to urobil aj Pán Ježiš. Potom budeš prinášať ovocie aj pre neposlušných (teda 
odpustenie, napomenutie k dobrému) a tiež sa môžeš stať ešte viac poslušným Pánu Bohu.

 Zopakovať si 10 Božích prikázaní, ktoré deti dostanú v skupinách napísané na lístočkoch bez 
poradového čísla. Ich úlohou je ich usporiadať v správnom poradí.

- Prosiť Pána Boha, aby sme videli nielen hriechy druhých, ale v prvom rade vlastné, aby sme sa 
nestali sudcami druhých
- Ďakovať Pánu Bohu za Jeho lásku a milosť, že nám odpúšťa naše hriechy, ak ich oľutujeme 
- Prosiť o silu polepšiť svoj život a nežiť v hriechu

1. Odpusť, že dnes tak ako včera
2. Len milosťou môžeme vstúpiť

1. Koho priviedli k Pánovi Ježišovi a čo od Neho chceli?
2. Aká bola Jeho reakcia?
3. Čo nám chcel Pán Ježiš ukázať tým, že hneď nezareagoval?
4. Koľko ľudí hodilo kameňom do ženy?
5. Čo povedal Pán Ježiš žene, keď všetci odišli?

    (Opakovať môžeme aj formou „papierovej gule“. Na lístoček napíšeme otázku a doňho zabalíme 
cukrík. Potom ho zabalíme do väčšieho papiera a pridáme tam ďalší lístoček s cukríkom, až z toho 
vznikne veľká guľa. Deti sedia v kruhu a podávajú si guľu, pričom hrá gitara. Keď gitara prestane hrať, 
dieťa ktoré má v ruke guľu, rozbalí vrstvu papiera, aby našlo otázku. Keď na ňu správne zodpovie, nechá 
si cukrík, ktorý bol v nej. A guľa koluje ďalej.)

1. Biblia
2. Biblia s aplikáciami pre život
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7.4.  Pre prenasledovaných
J 15,18-27

  A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, 
čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Rim 12,2

  Deti by sa mali naučiť rozpoznávať čo je pre nich dôležité v živote s Pánom Ježišom, aby ne-
podľahli tlaku sveta, či svojim kamarátom.

 Prenasledovať – chodiť za niekým, neustále ho sledovať, naháňať; v NZ ide predovšetkým o 
prenasledovanie kvôli náboženskému presvedčeniu. Pán Ježiš to veľmi často hovoril svojim učeníkom, 
že to ich čaká. Nesmie ich to prekvapiť, ale práve naopak. Majú sa na to pripraviť, aby to mohli prijímať 
ako skúšku ich vernosti k Pánovi Ježišovi. 
 Nenávidieť – je to protiklad slova milovať; zvolím si skôr niekoho iného mať rád, ako človeka, 
ktorý mi určitým spôsobom ubližuje; uprednostňujem niekoho iného, kto mi je sympatický;
 Protiviť sa – osočovať, vzoprieť sa, vzbúriť sa, byť odporcom niekoho - niečoho, papuľovať 
– odvrávať;

 Strom: Ak môžeme poďme s deťmi von a nájdime si najbližší strom. Vezmime si zo sebou aj 
bublifuk. Ak sa nebude dať ísť von, majme pripravený obrázok stromu aj s koreňmi. Požiadajme deti, 
aby fúkli do paličky s bublifukom. Hneď na to im dajme fúknuť do stromu. Môžu tým stromom aj za-
triasť, alebo ho ťahať. Spýtajme sa ich, aký je rozdiel medzi bublifukom a stromom pri fúkaní. Bubliny 
odletia, strom stojí na jednom mieste pevne zakorenený.  
 
  Hra:    Pomôcky: 2 rovnaké plechovky od Coca-Coly alebo iného nápoja
Vyberte si 2 dobrovoľníkov. Jednu plechovku vyprázdnite tak, že urobíte na dne dierky. Tú 2. nechajte 
v pôvodnom stave. Obe musia na pohľad vyzerať ako nové. Úlohou dobrovoľníkov je čo najviac ple-
chovku stlačiť rukami.  
 Čo sa stalo s plechovkou? Tá plná, ktorá mala v sebe pôvodný obsah, ostala bezo zmeny. Hor-
šie to dopadlo s tou prázdnou plechovkou. Zdeformovala sa a zmenila svoj tvar. Prispôsobila sa tlaku, 
ktorý bol na ňu vydaný. Kto z vás dievčatá a chlapci pozná jedno zviera, ktoré sa dokonale prispôsobuje 
prostrediu v ktorom žije? (necháme deťom priestor na odpovede) Správne, je to chameleón. Čo si mys-
líte kvôli čomu sa tak prispôsobuje? Pre chameleóna je to určitý druh ochrany a bezpečia. Nechce aby 
si ho niekto všimol a zároveň si môže v pokoji loviť potravu pre seba.
 Niečo podobné hovoril aj Pán Ježiš svojim učeníkom, keď im začal vravieť, že  svet a ľudia v 
ňom ich budú nenávidieť. Učeníci z toho veľmi osmutneli, pretože je to náročné byť ponižovaní a zos-
miešňovaní. Ale Pán Ježiš im pripomenul, že On vie o čom hovorí. On bol skôr nenávidený inými ľuď-
mi ako oni. Kto z vás mi povie, akým spôsobom si prešiel Pán Ježiš prenasledovanie? Viete, čo znamená 
slovo prenasledovať?  Nasledovať niekoho, znamená ísť za niekým a opakovať všetko po ňom, pretože 
sa vám to páči a chcete sa na niekoho podobať. No a prenasledovanie je skôr sledovanie s úmyslom 
špehovať, aby som to mohol neskôr zneužiť proti niekomu ako použiť v jeho prospech. Môže to byť 
„bonznutie“ alebo zosmiešnenie pred ostatnými kamarátmi. Stalo sa vám to už niekedy? Niekto sa vám 
napr. posmieval v triede, že chodíte do kostola, či na detskú besiedku. Je to veľmi nepríjemné a niekedy 
vás to môže aj odradiť, aby ste pokračovali v nasledovaní Pána Ježiša. 
 Pán Ježiš veľmi dobre vedel, že toto sa bude diať aj neskôr, a preto povedal, svojim učeníkom, a 
verím, že aj nám to hovorí: Ak vás nenávidia, nebojte sa ich, radšej si spomeňte na to, ako mňa nenávi-
deli. Ja vám dám silu, odvahu, ale i vieru, aby ste vytrvali žiť v tomto svete. Chcem, aby ste stále hovorili 
o mne, čo znamená mať vzťah so mnou a rátať so mnou na každom kroku. Pretože, ak toto dokážete Ja 
- Ježiš budem s vami a ani vlas na hlave sa vám neskriví. Len mi dôverujte a nedovoľte prenasledovaniu, 
výsmechu, pomste, nepriateľstvu, aby vás ukrátili o radosť so mnou s vašim Pánom. 
 Tak ako sme to robili v prvej aktivite, keď ste mali fúkať do bublifuku a do stromu. Ak budete 
mať každodenné stretnutie s Pánom Ježišom cez modlitbu, tak nikto s vami ani len nepohne. Neho-
vorím, že nebudete poznať samotu, neprijatie a výsmech, ale hovorím, že i keď toto sa vám bude diať, 
Ježiš je verný a prizná sa k nám, ak mi sa nebudeme hanbiť za Neho.
 Je to tiež na nás ako sa budeme správať v tomto svete. Buď sa prispôsobíme každému vo svete, 
aby sme s nimi splynuli – ako chameleón, alebo pôjdeme cestou, na ktorú nás pozýva Pán Ježiš a bu-
deme Jeho svedkami lásky. Čo to znamená byť svedkom Jeho lásky? Robiť to, čo by urobil Pán Ježiš na 
ich mieste. Vie niekto z vás ako sa bránil Pán Ježiš voči svojim nepriateľom? Láskou. Miloval ich ešte 
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viacej ako tých, ktorí Mu boli priateľmi. Dokonca aj svojim učeníkom povedal pravidlo podľa ktorého 
majú žiť: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás 
nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ Mt 5,44
 Máte nepriateľov? Ak áno, tak sa pokúste povedať, kto sú a akí sú. Vymenujte aspoň 3 veci, 
ktoré môžete urobiť pre nich. Ak deti nevedia ako príklad uvádzam: (modliť sa za nich, odpustiť im 
a začať odznova, nikdy nehovoriť zle o nich, pomôcť im, hovoriť im o Pánovi Ježišovi, ktorý ich tiež 
miluje.) Jedine takto budeme kráčať cestou lásky, ktorou kráčal aj sám Pán Ježiš. Učme sa prijímať pre-
nasledovanie a výsmech ako súčasť našej viery, ktorá len posilňuje náš živý vzťah s Pánom Ježišom. 

 Urob tabuľku, kde na jednej strane bude: Čo urobíš ty? A na druhej: Čo by urobil Pán Ježiš. 
Maj pripravené kartičky, na ktorých budeš mať napísané rôzne situácie. Úlohou deti je popremýšľať, čo 
by urobili oni a čo by asi urobil Pán Ježiš na ich mieste. 
Napr.: situácie – otec s mamou ti kážu ísť si písať domáce úlohy a učiť sa na zajtra
Ja – odvrávam 
PJ - poslúchal svojich rodičov
Deti, ktoré sa ti vysmievajú ťa presviedčajú, aby si sa im prispôsobil a začal nadávať a hrešiť ako oni
Ja – prečo nie, aspoň budem niekam patriť
PJ – vyberal si sám s kým sa chce kamarátiť

-  prosiť o silu odolávať rôznym tlakom sveta, ale aj kamarátov
- ďakovať za to, že Pán Ježiš nám pomáha ustáť rôzne nástrahy a prenasledovania
- ďakovať za netradičný spôsob overovania si svojej viery v Pána Ježiša cez  prekážky

Piesne:
1. Rozhodol som sa
2. Moje malé svetielko
3. Choď povedať to všetkým (Chváľte Pána Ježiša I)

1. Čo hovorí Pán Ježiš o prenasledovaní svojim učeníkom?
2. Kto môže prenasledovať nás?
3. Prečo je ťažké ostať pri Pánovi Ježišovi?
4. Máte nepriateľov? Koho?
5. Ako sa máme správať k tým, ktorí nám ubližujú?
6. Je pomsta spôsob, ako si vyriešime problémy s nepriateľmi?
7. Môže pomsta zmeniť človeka?
8. Kto môže zmeniť srdce zlého človeka?
9. Ako sa správal Pán Ježiš k tým, ktorí ho prenasledovali?
10. Ako sa môžeme nehanbiť za Ježiša?

1. BIBLIA – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1978
2. Douglas  J. D.: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domu, 1996
3. Novotný A.: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1992
4. Revil P.: Programový manuál Rock Solid klubov – rok 1,  Prešov: MPK, 1996
5. Náš život v Kristovi (trojročný učebný program pre detské besiedky) časť: učiteľská príručka, 
Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2002, ročník 2., diel tretí

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá litera-
túra:



88

7.5.  Pre chorých a zomierajúcich
J 11,1-44

  „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel...“ J 11,25

  Deti by sa mali oboznámiť so skutočnosťou, že choroba a smrť je súčasť života. Zároveň sa 
majú naučiť dôverovať Pánovi Ježišovi, ktorý má moc aj nad chorobou, aj nad smrťou. 

 Betánia - dedinka, asi 3km vzdialená od Jeruzalema pri ceste vedúcej do Jericha, na východ-
nom úpätí Olivového vrchu. Bývali tu Mária a Marta, kde Pán Ježiš viackrát prenocoval.
 Choroba – nemoc, slabosť, nedostatok. Ešte pred narodením Pána Ježiša si Židia mysleli, že 
choroba je trestom Božím pre neposlušných a hriešnych ľudí. Ale Pán Ježiš povedal svojim učeníkom 
aj iný názor. Okrem skôr spomenutej mienky, poukazoval na chorobu, ako aj na prirodzenú príčinu, 
ktorá nemusí byť podmienená hriešnosťou. Tiež hovoril, že choroba môže slúžiť ako Boží prostriedok 
výchovy a spoliehania sa na Neho.
 Smrť – ľahšie definovateľná je smrť fyzická, kedy človek prestáva dýchať, srdce mu netlčie, telo
chladne, už nič nevidí, nič nepočuje a nič nerozpráva. Mŕtvy človek už nie je schopný pohybu. Zvyčaj-
ne sa hovorí, že iba starí alebo chorí ľudia zomierajú. Nie je to pravidlo. Existuje aj niekoľko výnimiek, 
keď nám zomrie niekto mladý, či kamarát zo školy, či z detskej besiedky.  Inou smrťou je smrť duchov-
ná. Túto už tak ľahko nerozoznáme. Voľným okom nemôžeme spozorovať, či niekto je duchovne živý, 
či duchovne mŕtvy. Môžeme javiť známky fyzického života, ale naše srdce môže byť mŕtve. Znamená 
to, že sa vôbec nespoliehať na Pána Ježiša. Ide o to, že náš vzťah s Pánom Ježišom je narušený a existuje 
medzi nami priepasť. No Jeho ukrižovanie a smrť nám poskytuje duchovný život.
 Vzkriesenie – prísť k životu po smrti, ožiť.
  Strom: Ak je už strom starý, nerodí už veľa ovocia, tak zvyčajne ho vytneme, zrežeme. Jedno-
ducho aj strom zomiera. Dôležité je poukázať na to, čo všetko priniesol taký obyčajný strom. Každo-
ročne ovocie, a teraz je jeho čas u konca, čo všetko sa ešte dá z neho vyrobiť, a ako sa dá použiť. Nechajte 
deti premýšľať, poprípade môžeme im priniesť aj názorné pomôcky: drevené výrobky, varechy, vešiak, 
stoličku, husle, poleno z drevárne – drevo na oheň, ktoré aj keď zhorí dáva úžitok tepla a svetla. Smrť aj 
keď sa zdá, že je márna a zbytočná, tak s Pánom Ježišom môžeme nájsť v nej nájsť novú formu života a 
využitia.
  Hra:  Prineste si rôzne pomôcky z klasickej lekárničky prvej pomoci: obväz, gáza, leukoplast, 
pinzeta, nožničky, sterilné rúško, trojrohá šatka, termo-prikrývka, .... Nechajte deti, nech povedia, čo 
sa kedy používa. Všetky veci necháme na stole, a potom ich vyzveme, aby sa na ne pozreli a zapamätali 
si, čo je kde uložené. Hneď na to, ich požiadame, aby sa všetci otočili, zatiaľ čo mi ukryjeme niekoľko 
predmetov z lekárničky. Čím viac predmetov, tým je to zábavnejšie. Deti musia presne povedať, čo 
zmizlo a kde to bolo uložené. Môžeme to opakovať aj viackrát.
 Chlapci a dievčatá, kto z vás už bol aspoň raz chorý? Čo vám bolo? Ako ste sa vtedy cítili? Urči-
te sa o vás mama s ockom starali a snažili sa robiť všetko pre to, aby vás to veľmi nebolelo. Niektorí z vás 
sa možno aj tešili, že nemusia ráno vstávať do školy a môžu pozerať rozprávky. Pre iných to možno bolo 
ťažké, pretože vám chýbali vaši kamaráti. Aj my dnes si povieme jeden príbeh o chorom človeku. Volal 
sa Lazar. Žil v Betánii a mal dve sestry. Máriu a Martu. Obe sa o svojho brata strachovali a nevedeli, čo 
majú robiť. No obe vedeli, že existuje ich veľmi dobrý priateľ, ktorý už vyliečil mnoho chorých ľudí. A 
preto sa rozhodli poslať pre neho. Kto z vás tuší kto to bol? Áno, bol to Pán Ježiš. Čo si myslíte, lieči a 
uzdravuje chorých Pán Ježiš aj dnes? Ja verím tomu, že áno. Viete čo bolo zvláštne na tom, keď sa Pán 
Ježiš dozvedel, že Jeho priateľ Lazar je chorý? Ostal pri ňom ešte dva dni. Niekedy aj samotná prítom-
nosť niekoho, koho máme radi lieči a uzdravuje. Preto ak viete, že niektorí z vašich kamarátov je chorý, 
je dobré, ak si pre neho nájdete čas a prídete ho navštíviť. Poprípade, ak máte niekoho v nemocnici, 
tak mu môžete nakresliť pekný obrázok. Aj takéto gesto je prejavom záujmu o človeka, na ktorom nám 
skutočne záleží. 
No týmto sa náš príbeh nekončí. Je oveľa smutnejší ako by sme čakali. Totižto náš hlavný hrdina Lazar 
sa nemohol vyliečiť. Bol vážne chorý. A niekedy sa stáva, že nevyliečiteľne chorí ľudia aj zomierajú. 
Stretli ste sa už so smrťou? Zomrel vám niekto blízky? Napr.: obľúbené zvieratko, stará mama, starý 
otec, mama, ocko, braček, sestrička? (necháme priestor pre deti, ktoré chcú hovoriť o svojom zážitku) 
Ak áno, tak určite viete, ako vám ešte aj dnes príde niekedy smutno. Jednoducho chýba vám niekto, 
na koho ste si už zvykli. Chcem vám iba povedať, že plakať za niekým, kto už nežije s nami, nie je nič 
čudné a zvláštne. Veď aj v dnešnom príbehu počujeme, že sestry veľmi plakali nad smrťou svojho brata 
Lazara. A neboli samé. Dokonca aj Pánovi Ježišovi prišlo ľúto a zaplakal nad svojim priateľom Lazarom, 
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ktorého miloval. Zvyčajne keď niekto zomrie, tak my sme z toho zarmútení. 
Viete, kde sa pochovávajú mŕtvi ľudia? Do hrobu. A ako sa volá miesto, kde je viacero hrobov? Cin-
torín. Boli ste už niekedy na cintoríne? Čo tam všetko vidíme? Boli ste už na pohrebe? 
V našom príbehu Marta Pánovi Ježišovi začala vyčítať, že prišiel neskoro. Lazar bol už v hrobe. Ako 
to mohol len dopustiť, že im ich priateľ, Ježiš nepomohol? Prečo dovolil, aby ich jediný brat zomrel? 
Iným pomáhal, uzdravoval ich, ale Lazara nie. Prečo? Prečo? Prečo? Tak častá otázka pri smrti. Avšak 
aj za touto veľkou bolesťou a pochybnosťou s mnohými otázkami sa ukrývala viera sestry Marty, ktorá 
dodala, že Boh Otec môže urobiť čokoľvek, o čo Ho Jeho syn Pán Ježiš požiada. Toto je pre nás príkla-
dom, ako máme dôverovať Pánovi Ježišovi a to aj vtedy, keď ani len netušíme dôvod prečo Boh necháva 
zomierať ľudí, ktorých mi máme radi. Na túto otázku, ani ja sama nemám odpoveď. Ale verím, že i keď 
Pán Ježiš nevylieči všetky naše bolesti a choroby, tak sa o nás stará a nikdy nás neopustí. Na toto potre-
bujeme do svojich sŕdc vieru. Bez nej môžeme ostať sklamaní a môžeme sa vzdialiť od Pána Ježiša. Keď 
Ježiš túto vieru videl u Marty, tak jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ 
A skutočne Pán Ježiš spravil zázrak. To čo povedal, spravil. Rozkázal, aby odvalili kameň od hrobu a na 
Lazara zakričal: „Poď von!“ Hoci Lazarovo telo už zapáchalo, lebo bol už 4. deň mŕtvy, vstal, vyšiel von 
a Pán Ježiš prikázal, aby ho rozviazali, lebo mal plátnom zviazané nohy a ruky a na hlave mal šatku. 
Môže dnes niekto vstať z mŕtvych? Ako je to možné? Čo to znamená? Tu sa zvyčajne myslí na druhý 
príchod Pána Ježiša na túto zem. Fyzicky zomrieť musíme. Každý jeden z nás zomrie. No nebudeme 
sami. Pán Ježiš je vždy pri nás aj v chorobe aj pri zomieraní, keď sa k Nemu modlíme. Pán Ježiš hovorí: 
„Ja som vzkriesenie a život, - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky, kto žije 
a verí vo mňa.“ J 11,25-26b Ja verím tomu, že ani smrti sa nemusíme báť, pretože Pán Ježiš hovorí, že 
po smrti sa stretneme s Ním v nebi, a to čo sa o Ňom učíme, budeme môcť prežívať v Jeho blízkosti. 
Dokonca Pán Ježiš hovorí, že v nebi už nebude bolesť, plač ani choroba.
 Obväzové preteky – Vytvoríme dva tímy. Každému tímu dáme dostatočné množstvo nesteril-
ného obväzu na obviazanie rúk a nôh, k tomu im pridelíme jednu starú plachtu. Každý tím si vyberie 
zástupcu, ktorý bude fingovať chorého a nevládneho. Bude ležať – najlepšie na karimatke a bude obvä-
zovaný. Úlohou tímov je čím skôr, najlepšie ako vedia, obviazať a rozviazať dotyčného dobrovoľníka. 
Po ukončení tejto aktivity ich vyzveme k tomu, aby povedali, aké to pre nich bolo – hlavne dobrovoľ-
ník, ktorý predstieral chorého.   
 Ak máme možnosť, tak je dobré ísť s deťmi na návštevu do nemocnice, avšak len na oddelenie, 
kde nám to povolia. (počet návštevníkov je obmedzený, a preto to môžeme urobiť na viackrát) 
Tiež by sme mohli ísť spoločne na cintorín a voľne sa rozprávať o veciach, ktoré sú viazané k tomuto 
miestu. Je to súčasť života a mnohokrát deti berú smrť oveľa prirodzenejšie ako sa mi obávame a radšej 
mlčíme a vyhýbame sa ich otázok. Hovorme to bez strachu a obáv. Nebojme sa im povedať aj neviem 
odpoveď na tvoju otázku.
- ďakovať za zdravie a viacej si všímať ľudí, ktorí sú chorí
- modliť sa za tých, ktorí sú v nemocnici
- prosiť za smútiacich, ktorí stratili svojich blížnych
- ďakovať Pánovi Ježišovi, že je Víťazom aj nad chorobou, aj nad smrťou 
1. Tu u nás býva vždy veselo (spevník Slnečnice č.1)
2. Čo nám budúcnosť (spevník Slnečnice č.11)
3. Kráľovi Kráľov, Pánovi Pánov

1. Ako sa volali sestry Lazara?
2. Kvôli čomu prišiel Pán Ježiš navštíviť Lazara?
3. Kde bol Lazar, keď sa Pán Ježiš vrátil z Judska do Betánie?
4. Na čo slúžia hroby?
5. Prečo Mária a Marta plakali pred Pánom Ježišom?
6. Čo povedal Pán Ježiš o sebe v súvislosti so smrťou?
7. Čo urobil Pán Ježiš, keď videl smútok sestier Lazara, ale i iných?
8. Aké slová povedal Pán Ježiš Lazarovi?
9. Je to možné, aby mŕtvy ožil? Ako?
10. Môžeme aj my dnes byť vzkriesení (oživení) po smrti? Kým?

1. BIBLIA – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1978 
2. Douglas  J. D.: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domu, 1996
3. Novotný A.: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1992
4. zdroj dostupný na: http://www.sermons4kids.com/index.htm  - 25.júla 2009, 11:25 
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7.6.  Ovocie pre neveriacich
(misia v rodine a v škole)

Joz 24 kap.

   „Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.“ (Joz 24,15)

 Deti by mali byť motivované k misii – zvestovaniu Pána Ježiša vo svojich rodinách a tiež kama-
rátom či spolužiakom v škole. 

 Strom:  Zoberieme do ruky niekoľko druhov ovocia a ukážeme ich deťom. Budeme o nich roz-
právať, o tom, aké sú krásne, zdravé, bohaté na vitamíny, akú majú farbu, chuť, vôňu... Deti motivujeme 
k tomu, aby dostali chuť na toto ovocie. Ale nikomu z neho nedáme. Ukončíme slovami: Škoda, že si 
nedáte.  � A ovocie položíme na viditeľné miesto.

 Ako sa cítite vo chvíli, keď vám niekto niečo krásne ukáže a potom vám to nedá? Je to podobne 
ako s malým dieťaťom, ktorému keď niečo ukážeme, tak to ihneď chce. A bude plakať dovtedy, kým to 
nedostane do ruky. Dnes máme hovoriť o tom, že my kresťania máme prinášať ovocie pre neveriacich 
– konkrétne pre svojich najbližších (rodičov, súrodencov...) a tiež aj pre svojich kamarátov či spolužia-
kov v škole.
 Pretože veriť v Pána Ježiša to neznamená len to, že sa budeme modliť, čítať si Bibliu, chodiť do 
kostola či na detskú besiedku. Aj keď samozrejme je aj to nesmierne dôležité. Ale to nestačí. Je potrebné 
svoju vieru odovzdávať ďalej. Tak ako nestačilo, keď ste videli nádherné ovocie, hovorili sme o ňom, ale 
nič viac. Mojou úlohou bolo vám urobiť chuť na toto ovocie, aby sme si povedali: Mňam, tak z toho by 
som si dal. Tak to máme robiť aj my. Aj my máme žiť a konať tak, aby ľudia okolo nás videli, že sme veri-
aci a aby tiež „dostali chuť“ na vieru v Pána Ježiša. Pretože inak pre nich to naše „ovocie viery“ nebude 
mať žiaden význam. Tak ako pre vás nič neznamená, že som vám ukázala ovocie a nič viac. Doteraz sa 
na ne môžete len pozerať.
 Máte už nejaké konkrétne skúsenosti so svedectvom – teda o vyznávaní Pána Ježiša niekomu 
známemu? Ak áno, bol to niekto z vašej rodiny alebo kamarát? Ako ste sa pritom cítili? Bolo pre vás 
ľahké o tom hovoriť alebo ste sa skôr báli? Pretože jedna vec je to, že vieme, čo máme robiť. Ale druhá 
vec je to naozaj tak aj konať. A vydávanie svedectva neveriacim je naozaj ťažké. Pretože niektorí ľudia 
nechcú počuť o Pánu Bohu a možno nás aj odmietnu alebo nás pošlú preč. Aj to sa môže ľahko stať. Ale 
aj napriek tomu to nesmieme vzdať a nemá nás to odradiť. 
 Ako konkrétne môžeme vydávať svedectvo vo svojich rodinách? V prvom rade je to vlastný 
príklad. Naši najbližší nás najlepšie poznajú a preto práve vo vlastnej rodine je to najťažšie. Oni totiž 
vidia náš každodenný život, poznajú naše reakcie, odpovede, každé naše slovo. Vedia, či sme konali 
správne alebo sme napríklad odvrávali, boli sme leniví, len sme vysedávali pred televízorom či pri po-
čítači namiesto toho, aby sme pomohli s nejakou prácou. Naši najbližší majú na nás vidieť, že nás Pán 
Ježiš zmenil, že zmenil naše zmýšľanie, našu slovnú zásobu (teda sa budeme vyjadrovať slušne a nie 
hrubo či vulgárne), naše konanie. A keď toto na nás uvidia, potom sa nám bude ľahšie hovoriť o Pánu 
Bohu. Snažme sa teda svoju vieru dokázať najprv konkrétnym činom a potom, keď si na nás niekto 
všimne zmenu, tak mu môžeme porozprávať o Pánovi Ježišovi a o tom, ako nás zmenil. Rodičov môže-
me pozvať do kostola, aby sme tam nemuseli ísť sami, aby napríklad videli, aké pásmo na sviatky sme 
nacvičili. Môžeme ich tiež poprosiť, aby sa spolu s nami pomodlili, keď máme nejaký problém a pod.
 A čo kamaráti? S nimi je to podobne. Aj tu platí, že príklady tiahnu. Niekedy je lepší jeden 
skutok či prejav lásky a pomoci, ako tisíc slov. Naši kamaráti si tiež veľmi všímajú ako žijeme. A oni si 
všimnú, ak nastane v našom živote zmena, ak sa nás dotkne Pán Ježiš. Snažme sa svojim kamarátom 
pomáhať, byť k nim milí, súcitní, vypočuť ich, keď to potrebujú, poradiť im. A tak im môžeme pri-
niesť zvesť o Pánovi Ježišovi. Nezabúdajme, že aj ich máme motivovať, navnadiť ich, aby sa chceli stať 
kresťanmi a nie byť násilnými do dotieravými. Pretože nasilu sa nič nedá. Pán Ježiš nám vieru v Neho 
ponúka, On sa nevnucuje. Tak sa nevnucujme ani my. Modlime sa za vhodnú príležitosť a Pán Ježiš nás 
určite povedie. Ukáže nám, čo je správne, kedy a ku komu máme ísť.
 Zlatý text, ktorý sa dnes budeme učiť, nám tiež hovorí o jednom mužovi – vodcovi Izraelské-
ho národa Jozuovi. Tento muž sa postavil pred Izraelcov tesne predtým, ako mali vojsť do zasľúbenej 
krajiny a vyzval ich, aby sa rozhodli, komu chcú slúžiť. „Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si 
dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou alebo bohom Amorejcov, 
v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.“ (Joz  24,15)  Jozue teda vyzval 
ľudí, aby sa rozhodli či chcú slúžiť Pánu Bohu alebo chcú slúžiť pohanským bohom. A sám im šiel prí-
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kladom. Povedal, že on a jeho domácnosť budú slúžiť Hospodinu. Nikoho však nenútil, len vyzval a 
povedal, komu bude slúžiť on. Ostatní sa mohli rozhodnúť.
 Tak aj my nesme ľuďom Pána Ježiša, šírme vôňu dobrého ovocia – kresťanstva okolo seba. Aby 
naši najbližší v rodinách, naši kamaráti v škole či na ulici dostali chuť tiež si „zahryznúť“, teda skúsiť to 
s Pánom Ježišom a s vierou v Neho.  Pán Ježiš nech nám v tom pomáha.

 Vybrať 2 dobrovoľníkov, 1 bude kresťan, 2. neveriaci rodič. Skúsia viesť diskusiu o tom, pre-
čo rodič neverí a prečo by mal veriť. Dieťa má za úlohu zvestovať mu Pána Ježiša, rodič má za úlohu 
obhájiť svoj postoj, poukázať na slabé stránky dieťaťa, aby podvrátil jeho slová. (učiteľ DB celý dialóg 
usmerňuje a deťom pomáha). Ako ďalšie môže byť podobný dialóg medzi 2 kamarátmi, z ktorých 1 je 
neveriaci.

- prosiť Pána Boha za odvahu pri misii a za spôsob, ako to máme robiť
- ďakovať za našich najbližších, ktorí sú veriaci a prosiť za tých, ktorí ešte v Pána Boha neveria, 
aby sme im mohli hovoriť o Pánu Bohu
- modliť sa za 1 kamaráta, na ktorom nám záleží a túžime, aby spoznal Pána Ježiša

1. Pane, vieru daj (K trónu slávy č. 197)
2. Ja vravím vtedy (K trónu slávy č. 215)

1. Ako môžeme zvestovať Pána Ježiša?
2. Komu je najťažšie svedčiť?
3. Ktorý vodca vyzval Izraelcov, aby sa rozhodli?
4. Akým spôsobom to urobil?

1. Biblia
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7.7.  Misia v zahraničí 
(Pavel nastupuje do práce pre šírenie evanjelia pohanom)

Sk 11, 24 - 26

 Choďte teda čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a 
učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Mt 28,19-20a

 Aby si deti uvedomili, že milosť, odpustenie láska živého Boha je tu pre všetkých – teda aj tých, 
ktorí Ho zatiaľ nepoznajú, pochybujú o Ňom alebo Ho zatiaľ  ignorujú. Všetci bez rozdielu majú túto 
možnosť aj bieli aj čierni a indiáni, aj divosi ešte neobjavených kmeňov. Povzbudiť deti, aby sa nebáli 
povedať iným o Pánu Ježišovi, tak, ako to robil Pavel.

 Saul najprv svojou zmenou vyvolával úžas vo veriacich /kresťanoch/. Lebo ten, ktorý ich prena-
sledoval, teraz neohrozene kázal Krista. Z Písma Starej zmluvy dokazoval Židom, že Ježiš je Kristus. Ten 
prorokmi predpovedaný Mesiáš, Spasiteľ sveta. Za to sa rozhodli Židia  Saula zabiť. Musel ujsť. V noci. 
Potajomky.
V Jeruzaleme mu učeníci /kresťania/ neverili, že je učeník Ježiša Krista.. Len vďaka Barnabášovi, ktorý 
sa ho ujal, prijali ho medzi seba. Nato strojili sa zabiť Saula helenisti /rodom a náboženstvom predtým 
Židia, ale rečou a výchovou Gréci, bývajúci mimo Palestíny/. Je to priam zarážajúce, že človek, ktorý sa 
stane novým stvorením v Kristu /veriacim/, nie je zbavený ťažkostí, problémov života. Lež práve naopak. 
Pri Saulovi sa zdá, že odkedy uveril a bol pokrstený, ťažkostí pribúdalo v jeho živote. Nebolo to náhodou. 
Pán Ježiš už Ananiášovi oznámil /keď sa zdráhal ísť za Saulom na ulicu Rovnú/, že  má so Saulom svoj 
zámer: aby niesol evanjelium pohanom, kráľom i synom izraelským.
Pán Boh má aj s nami, ako s novými stvoreniami svoj zámer. Pre každého iný. Ako Duch Boží komu dá 
svoje dary. Lebo jedných si Boh vyvolil za prorokov, iných dal dary uzdravovať, učiť ..../1K 12. kapitola/. 
Aby sa budovalo telo Kristovo. Aby sa evanjelium kázalo do všetkých končín zeme. Aby nikto nezahy-
nul, ale všetci boli spasení.
Pohania – podľa židovského chápania to boli všetci, ktorí v Boha neverili, neuctievali Ho ako Boha (ne-
znabohovia) 

  Hra:  Rybári a rybky. Pripraviť priestor pre pohybovú aktivitu rozdelením na tri časti. Podľa 
počtu rozdeliť deti tak, aby bol počet rýb väčší ako rybárov. Rybár(i) sa pohybuje(ú) v strednej časti 
priestoru a rybky prebiehajú z jednej strany na druhú cez rybársky priestor a rybár (i) ich ma(ju) uloviť. 
Ulovené rybky sa buď posadia na svoje miesta a pozorujú hru, alebo po ulovení sa stávajú rybárom a s 
pôvodným rybárom chytajú ostatné rybky v označenom priestore. Je na šikovnosti rybárov či budú loviť 
spolu (chytia sa ta ruky a vytvoria si sťa by sieť) alebo každý samostatne. Táto hra má motivovať detí k 
tomu, aby si uvedomili koľko je ešte veľa neulovených ľudí pre život s Pánom Ježišom v tomto svete. Ale 
aj k tomu, aby si skúsili ťažkú prácu rybárov – misionárov.

(môžete si ho vopred pripraviť na CD, alebo kazetu – poprosiť deti, aby si s vami vypočuli krátky príbeh 
dvoch detí.)
Stanka: „ahoj Marek, som ťa včera videla na hruške“
Marek: „hej, ma ocko poprosil, aby som mamke naoberal hrušky do koláča“  
Stanka: „joj to je dobrý koláčik. Nebál si sa ísť na tú vysokú hrušku“
Marek: „veď aj som sa dosť ponamáhal, kým som tie hrušky dočiahol, totiž boli také akurát zrelé len na 
vrchných konároch hrušky. A nedarilo sa mi nijako ich dočiahnuť, ale nechcel som to vzdať, keď mi ocko 
veril, že to dokážem“ 
Stanka: „si nemal rebrík“
Marek:„Mal len som už nemohol ísť ďalej lebo by som bol spadol a zasa na konáre sa postaviť tiež nie lebo 
hore sú už len tenulinké, by som ich polámal a možno aj ja by som sa polámal!“ (obaja sa zasmejú)
Stanka: „som chcela na teba zavolať, keď som ťa tam videla, ale nechcela som ťa rušiť a aj som sa bála, 
aby si nespadol.“ 
Marek: Mohla si mi prísť pomôcť
Stanka: Joj, veru nie ja sa bojím výšky – vieš nie každý má dostatok odvahy liezť tam kam ty.
Marek: Aj ja som sa bál, ale som veril že to dokážem, keď ma ocko poprosil
 
 Už sa vám stalo, že vás niekto poprosil, aby ste niečo pre neho chytili? Chlapci na rybačke chy-
tajú ryby, alebo ste chceli chytiť vtáčika, ktorý vám nechtiac vyletel s klietky, alebo sa vám nasťahovala 
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myška otvoreným oknom do izby a chceli ste ju chytiť, lebo vám nedala v noci spať. Dnešný text hovorí 
o love, ale nie preto aby sme zobrali slobodu, alebo ublížili ako sa pri love stáva, ale preto, aby ten kto 
sa nechá uloviť bol zachránený Pánom Ježišom. 
 Apoštol Pavel skôr než sa stal misionárom, tiež sa musel nechať uloviť slovom Božím, uveriť 
mu a to ho dramaticky zmenilo, sa stal kresťanom. Pán Boh ho oslepil a pomohol mu vidieť, že Pán Je-
žiš je jedinou cestou do neba. Keď sa Pavel stal kresťanom, bol taký natešený, že každému rozprával, že 
poznal dobré správy o Pánu Ježišovi. Mnohí ľudia nerozumeli, čo sa stalo s Pavlom. Oni len videli, že 
je úplne iný, ako ho poznali predtým. So zvestovaním evanjelia začína práve v Damasku. Pritom pre-
žíva práve to, čo on sám robil kresťanom: teraz je prenasledovaný on a musí z Damasku ujsť. Otázka: 
Čo vlastne toho človeka od základu zmenilo? (Pán Ježiš to tak chce aj dnes. Musíme rozpoznať, že sa 
nachádzame na zlej ceste (hriešnej) a svoje hriechy vyznať Pánu Ježišovi Kristovi. Potom začína nový 
život)
 Iba tak, že apoštol prežil obrátenie, zmenu svojho života  a že bol ulovený slovom Božím mo-
hol dostať úlohu Slovom Božím loviť ľudí, aby uveril v Ježiša Krista. Bez tejto zmeny, bez tejto životnej 
skúsenosti by ani nevedel a ani nemohol nikomu rozprávať o Božej milosti, láske a moci.
Ľudia s Pavlom diskutovali a hovorili, že Pán Ježiš nie je takým, ako Pavel tvrdí. Pavel im vždy ukazo-
val, že Pán Ježiš bol Božím Synom. To spôsobovalo, že títo ľudia boli veľmi nahnevaní. Až tak veľmi, 
že sa rozhodli Pavla ZABIŤ! Hľadali spôsob, ako by ho mohli prepadnúť.
 Tento ich plán neostal v tajnosti, Pavel sa o ňom dozvedel. Ale Pavel kvôli tomu nespanikáril. 
Vedel, že sa Pán Boh o neho stará. Nebál sa toho, čo by mu mohli urobiť ľudia. Pavel zistil, že s Pánom 
Bohom sa nemusí báť ľudí. Dôveroval Bohu. Preto mohol pokojne odísť do rodného mesta Tarzu a tam 
prežiť pár rokov kým ho nenašiel Barnabáš, aby spolu išli rozprávať o Bohu medzi pohanov. 
 Často môžeme mať obavy povedať kamarátom o tom, že Pán Ježiš chce aj im dať nový život 
a viesť ich do večného kráľovstva. Obavy z toho, že sa nám budú smiať alebo že sa potom prestanú s 
nami kamarátiť. Tu je priestor na to, aby ste sa mohli spolu s deťmi navzájom podeliť s tým, ako môže-
me s Božou silou, láskou a pomocou prekonať obavy.
 Barnabáš dôveroval Pánu Bohu a vedel, že Pán Ježiš zmenil Pavlov život. Vedel, že Pavel je na-
ozaj iný. Prijal ho a mal ho rád. Spolu s Pavlom potom začali v Antiochii rok príprav na misijné cesty. 
Pavel neprestával hovoriť o tom, ako Pán Boh zmenil jeho život. Vedel, že to je jeho úloha. A potom 
sa pustili spolu s Barnabášom na svoju prvú misijnú cestu. Boli tri misijné cesty na ktorých prešli veľa 
miest. Tam kde ľudia uverili Božiemu slovu vznikali cirkevné zbory.    
Zmenil Pán Boh tvoj život? Veríš Mu a poslúchaš Ho celým srdcom? Pán Boh chce, aby sme aj druhým 
ľuďom povedali dobré správy o Pánu Ježišovi. Robíš to aj ty? Môžeš povedať iným o Pánu Ježišovi a 
nemusíš sa obávať! Pamätaj – Pavel dôveroval Pánu Bohu a vedel, že On sa o neho postará, nech sa 
deje čokoľvek!
 Čo sa stane s ovocím na strome, keď je zrelé? (Oberieme, uložíme do pivnice, jeme, aby sme 
mali z neho vitamíny.) Čo sa stane s ovocím na strome, ktoré je zrelé ale neoberieme ho? (nikto z neho 
nebude mať vitamíny, prezreje a zhnije, zapácha.)
Pavel chcel toto zrelé ovocie Božej lásky a milosti priniesť všetkým, nie len tým u ktorých rástol strom, 
ale aj s tými, ktorí taký strom nemali a ovocie im mohlo priniesť záchranu. Nemohol inak, musel ísť do 
práce za hranice svojej vlasti, domova blízkych, aby úplne cudzím ľuďom neznámym priniesol ovocie 
(slovo Božie), ktoré ich môže zachrániť.  

 Pomocou slov biblického verša (každé napísané na samostatnom papieri) poskladať zlatý verš. 
Deti možno rozdeliť do dvoch (aj viac) skupín a odštartovať – kto skôr poskladá.
Nechať deti nech sa sami dobrovoľne rozdelia do dvoch  primerane silných skupín. Podľa toho, ktorá 
skupina bude mať najviac členov s topánkami na šnurovanie začína. Poviete meno, mesto, vec, alebo 
začiatok nejakej udalosti z preberaného učiva a oni musia dopovedať ak správne majú bod, ak nie majú 
príležitosť na druhej strane. (môžete si to aj napísať na papier a vyberať ako tabličky, alebo napísať na 
tabuľu – napr. napíšete Tarzus, alebo Pavel, alebo spasenie, pohania a pod. – deti povedia všetko, čo si 
z preberaného učiva zapamätali)   

- prosiť o odvahu hovoriť iným ľuďom o spasení
- prosiť, aby nám Pán Boh pomohol spoľahnúť sa na Jeho silu, aby sme neboli vystrašení
- prosiť o prácu misionárov tam, kde sú prenasledovaní a kde ešte neprišli 

1. Galilejskí rybári 
2. Náš Pán všetky deti ľúbi (Piesne pre deti č. 27)

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:
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3. Učiň ma Bože svetielkom

1. Ako sa volal muž, ktorý dôveroval Pavlovým slovám, že sa stal kresťanom?
2. Ako sa volal muž, ktorý Pavla vyhľadal v jeho rodnom meste?
3. Ako sa volalo Pavlovo rodné mesto?
4. Kam odišiel s Barnabášom?
5. Čo robili Pavel a Barnabáš v Antiochii?
6. Ku komu mal Pavel ísť zo zvesťou Božieho slova?

1. Biblia 
2. Nová zmluva – preklad s poznámkami, Kalich 1978
3. Príručka ku Skutkom apoštolov, Mailis Janatuines, Vivit 2006
4. Biblický slovník, Adolf Novotný,  Kalich 1956

Otázky na 
opakovanie:

Použitá litera-
túra:
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8. Zavŕšenie  života 

8.1.  Presadenie stromu do večnej Božej záhrady
Zjav 3,11–12

  Kto verí v Syna, má večný život. Ján 3,36

 Deti by sa mali naučiť, že Pán Boh nás veľmi miluje a pripravil večný domov v Nebi 
tým, ktorí Ho milujú a verne nasledujú. 

Večná Božia záhrada – Nebo, večný domov, kde vládne Pán Boh, večný život
Záhradník – Pán Boh
Hriech – nás oddeľuje od Boha, napríklad klamstvo, ohováranie, pýcha

  Strom:  Učiteľ si zadováži kvetináč s vyschnutou rastlinkou a živou rastlinkou. Ná-
sledne vyzve deti, aby hovorili o rozdieloch medzi rastlinkami. Spýta sa ich, prečo sa jednej 
rastlinke darí a druhej nie. Čo rastlinky k životu potrebujú?

  Hra:  Na remeselníkov. Učiteľ vyberie dvojicu z detí a pošepká im, aby zahrali pan-
tomímou prácu záhradníka. Ostatné deti musia uhádnuť, aké remeslo ich kamaráti ukazujú. 

 Porozprávam vám príbeh o stromčeku a záhradníkovi. Stromček z nášho príbehu 
rástol v záhradníctve, kde ľudia chodili a vyberali si rastlinky do svojich záhrad. Náš strom-
ček sa tešil na deň, keď si ho niekto všimne a zoberie do svojej záhradky. Ako tak dni ubie-
hali, stromov stále ubúdalo, no na neho nikto ani nepozrel. Stromček sa preto veľmi trápil. 
Jedného dňa mu jeden zo stromov povedal, že je veľmi škaredý a nikto si ho nikdy nezobe-
rie, jeho lístie už dávno nie je pekné zelené, je najmenší zo všetkých stromov a ešte nikdy 
nerodil ovocie. No kto by si už len takýto stromček zobral? Stromček si naozaj začal myslieť, 
že je škaredý a pomaličky uhynie. Dostal sa až do kúta záhradníctva, kde ho už nikto nemo-
hol vidieť. A tak sa trápil ešte viac. Jedného dňa, však prišiel do záhradníctva pán, ktorý si 
pozorne poprezeral všetky stromčeky, no žiaden ho nezaujal tak, ako náš smutný stromček 
v kúte. Hneď ako ho zbadal, zobral ho do náručia a odniesol si ho domov. Bol to záhrad-
ník, ktorý mal prekrásnu záhradku ovocných stromčekov. Náš stromček sa obával, ako 
bude medzi takýmito krásnymi zelenými stromami žiť. Veď on taký pekný nikdy nebude. 
No záhradník vedel, čo potrebuje. Presadil ho na slnečné miesto v záhrade, každý deň ho 
starostlivo polieval a dával mu všetko, čo stromček potreboval. Onedlho bol náš stromček 
najkrajší v celej záhrade, mal krásne zelené lístie a všetkým sa páčil. Záhradník mal z neho 
veľkú radosť a stromček sa mu odvďačil tým, že začal rodiť šťavnaté ovocie. 
 Tak, ako sa záhradník stará o svoju záhradku a všetko, čo v nej rastie, chráni strom-
čeky pred škodcami, opatruje ich a polieva, tak aj my ľudia potrebujeme k nášmu životu, aby 
sa o nás niekto staral. Tým naším dobrým záhradníkom chce byť Pán Boh. Chce, aby sme 
s Ním žili v Jeho večnej Božej záhrade – v Nebi. Pán Boh túži, aby sme tam boli s Ním, keď 
náš život tu na zemi skončí. V Nebi – vo večnej Božej záhrade je každý šťastný. Nie je tam 
žiadna bolesť ani smrť. Všetko je čisté a dokonalé. My ľudia sme však hriešni. Robíme veci, 
ktoré sa Pánu Bohu nepáčia. Sme neposlušní, klameme, ohovárame alebo sme napríklad 
pyšní, sebeckí. To všetko je hriech, ktorý je prekážkou, aby sme mohli byť v nebi. Hriech 
nás oddeľuje od Pána Boha. Ale sa teda môžeme do neba dostať? Je len jediná cesta, ktorá 
tam vedie. A tou cestou je Pán Ježiš Kristus. On povedal: „Ja som cesta... Nik neprichádza 
k Otcovi (k Bohu) ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14,6). Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži kvôli 
našim hriechom, aby nás priviedol k Bohu. Je to dar Boží, že môžeme získať odpustenie 
hriechov a žiť večne s Pánom Bohom v Nebi. 
 Tak, ako strom bez starostlivosti záhradníka hynie, tak aj my ľudia bez Boha zahy-
nieme, ak neprijmeme Pána Ježiša do svojho srdiečka ako svojho osobného Spasiteľa a Pána. 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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Pán Ježiš túži zachrániť aj teba. Tak, ako sa záhradník staral o náš stromček v príbehu, aj Pán 
Boh sa chce starať o teba. Pán Ježiš chce, aby sme Mu verili. Hovorí: „... verte vo mňa!“ (Ján 
14,1) Ak chceš nasledovať Pána Ježiša, môžeš mu to v modlitbe povedať. Ak veríš v Pána 
Ježiša, môžeš si byť istý, že si na ceste, ktorá vedie do Neba. V Biblii sa píše: „Kto verí v Syna, 
má večný život.“ (Ján 3,36). 
 Úlohou každého dobrého stromčeka je prinášať záhradníkovi radosť, napríklad tak, 
ako ovocné stromy rodia dobré ovocie. To platí aj pre nás – ľudí. Taktiež máme robiť Pánu 
Bohu radosť. Ako? Rozprávať sa s Ním – modliť sa, počúvať Ho, hovoriť o Bohu svojmu oko-
liu, oslavovať Ho, milovať Ho a žiť tak, ako to On od nás žiada. Pán Boh žije v každom, kto v 
Neho verí. Pomôže nám robiť to, čo je správne. A jedného dňa si nás zoberie do svojej večnej 
záhrady – do Neba, kde už nebude hriech. 
 Deti na veľký baliaci papier nakreslia, ako si predstavujú Nebo. Na malé farebné 
papiere obkreslia svoje ruky napíšu do nich svoje meno a prilepia ich na veľký papier, kde 
nakreslili Nebo, ako vyjadrenie, že chcú byť s Pánom Bohom v Nebi.

- ďakovať Pánu Bohu za to, že nás tak veľmi miluje
- ďakovať Pánu Bohu za to, že pripravil miesto v nebi tým, ktorí Ho milujú
- prosiť Pána Boha za odpustenie hriechov
- prosiť za ľudí, aby spoznali Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa 

1. Dobrý, dobrý, dobrý je Boh
2. Chcem vojsť do Pánových brán
3. Je veľký náš Boh
4. Či si veľký, či malý

1.  Kto sa stará o nás ľudí?
2.  Čo je večná Božia záhrada?
3.  Aká cesta vedie do Neba?
4.  Ako môžem robiť Pánu Bohu radosť?
5.  Porozmýšľaj, čo v Nebi bude a čo tam nebude.

Použitá literatúra:
1. BIBLIA, Slovenská evanjelická cirkev a.v., 1990

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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Presadenie stromu do večnej Božej záhrady
Pracovný list:

ZAKÓDOVANÁ ÚLOHA – ŠIFROVANÝ TEXT

Namiesto číslic doplň písmená podľa kľúča

A – 1,    B – 2,    C – 3,    D – 4,    E – 5,    F – 6,    G – 7,    H – 8,
CH – 9,    I – 10,    J – 11,    K – 12,    L – 13,    M – 14,    N – 15,
O – 17,    P – 18,    R – 19,    S – 20,    T – 21,    U – 22,    V – 23,
X – 24,    Y – 25,    Z – 26,    Á – 27,    Ž – 28,    Ý – 29,    Č – 30,
Š – 31,    Ť – 32,    Í – 33

21   29   14,       30   17

18   28   15   1            11   5   28   10   31   1

18   19   10   11   1    13   10,

4   1   13         14   17   3         20   21   1   32          20   1

4   5   32   14   10          2   17   28   33   14   10,

21   29   14,       30   17          23   5   19   10   1

23            11   5   8   17            14   5   15   17.

11   27   15        A,   K  

NAKRESLI OBRÁZOK

Nakresli ovocný stromček s ovocím, ktoré sa na ňom urodilo a vymaľuj ho.
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8.2.   Blahoslavený ( šťastný ) strom života
Zjav 22,14

  Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s 
nimi.... Zj 21,3 

  Deti by mali pochopiť, že na život v nebesiach sa má človek tešiť. Že je to miesto, kde sa bude-
me cítiť príjemne a kde sa budeme mať dobre. Je to niečo celkom iné, ako život tu na tejto zemi. Je pre 
nás iba veľmi ťažko predstaviteľný, pretože nemáme na to vhodné slová.

 Blahoslavený – šťastný, spokojný, vyrovnaný
 idenie – stav človeka, pri ktorom vníma Božiu prítomnosť; videnia mávali ľudia, s ktorými 
takto komunikoval Pán Boh, bolo to určité vytrženie a nebolo to iba v spánku
 Večnosť – to je čas, ktorý budú ľudia prežívať v Božej prítomnosti v spokojnosti a kľude, a ten 
čas nebude mať koniec
 Nepredstaviteľné ľudským rozumom – sú veci, ktoré človek nemôže pochopiť, ani prijať, ba 
dokonca ani si ich nevie predstaviť, pretože naše poznanie je veľmi malé a obmedzené
 Patmos –  je malý grécky ostrov v Egejskom mori a nájdeme ho medzi ostrovmi Leros a Ikaria. 
Na ostrove nájdeme významné starobylé pamiatky, nádhernú prírodu a krásne slnečné pláže. Patmos 
je významným pútnickým miestom. V roku 95. nl za vlády rímskeho cisára Domiciana bol na ostrov 
vypovedaný apoštol Ján. Bol autorom jedného z evanjelií a knihy Zjavenia. Na mieste jaskyne, kde vte-
dy prespával, stojí dnes chrám Apokalypsy. Jaskyňa sa zachovala v nezmenenej podobe, je v nej vidieť 
aj výstupok, kde Ján spával.

  Strom: Deti, viete o tom, že pred sto rokmi ľudia vôbec nevedeli, čo je to telefón, alebo tele-
vízor? Predstavte si, že by takýto človek z minulosti prišiel teraz sem do nášho sveta. Nikdy nevidel 
auto, nikdy nevidel lietadlo, digitálny foťák, notebook, počítač a všetky tie ďalšie moderné veci, ktoré v 
dnešnej dobe bežne používame. Skúste si predstaviť, že vy ste taký človek a mali by ste ľuďom vo svojej 
dedine vysvetliť, čo je to televízor.
Ide o to, aby sa deti pokúsili jednoduchou formou opísať niečo zo súčasnej doby spôsobom jednodu-
chých ľudí žijúcich v minulosti. Nemôžu použiť slovo anténa, zásuvka, vysielanie, program atď, atď. 
Táto hra ich má naučiť, že neviem opísať život v nebesiach slovami, ktoré poznáme na zemi.

  Hra: Jedno dieťa dostane do rúk papierik a na ňom bude napísaná nejaká vec, ktorú majú 
ostatní uhádnuť. Napríklad: Mobilný telefón. Má opisom a pripodobňovaním k niečomu, čo najviac 
priblížiť tento predmet. Môže použiť iba slová: podobá sa to na..., je to ako ...... Ostatné deti majú há-
dať, na čo myslí.
Deti majú pochopiť, že keď Biblia hovorí o večnom živote, hovorí v obrazoch, pretože to ľudskou rečou 
nevieme opísať. Aj keď sa o to Ján v knihe Zjavenia pokúsil. 

 To, o čom vám dnes chcem hovoriť, sa stalo veľmi dávno. Bolo to v čase, keď z učeníkov Pána 
Ježiša Krista žil iba jeden jediný muž. Bol z tých dvanástich najmladší a dožil sa vysokého veku. Volal 
sa Ján. Bolo to v čase, keď tých, ktorí verili v Pána Ježiša Krista, neveriaci ľudia prenasledovali, väznili, 
mučili a zabíjali. Bolo to za vlády jedného z najkrutejších rímskych cisárov, cisára Domiciána. Byť 
kresťanom v tej dobe bolo veľmi ťažké. Tak, ako je tomu aj dnes. Preto, že veríme v Pána Ježiša, sa nám 
niektorí môžu smiať a robiť nám preto zle. Ale treba vydržať, tak ako vydržal učeník Ján. 
Bol najmilším učeníkom Pána Ježiša, a keďže sa viery v Neho vzdať nechcel, tak ho, už ako starého 
muža, poslali do vyhnanstva. Musel odísť od svojich priateľov a známych a vojaci ho preplavili loďou 
na malý Grécky ostrov v Egejskom mori. Volal sa PATMOS. Urobili tak preto, aby sa k nemu nemohli 
dostať žiadni ľudia. Bolo to asi v roku 95. Nevieme, či sa k nemu nejaký kresťania dostali, ale vieme, že 
tam s ním bol aj Pán Ježiš Kristus. Pretože ten, kto v Pána Ježiša verí, nikdy nie je sám. Ani keď je to 
miesto veľmi strašné.
 Na ostrove Patmos mával Ján veľmi zvláštne videnia. A v tých videniach mu Pán Ježiš ukázal, 
čo všetko sa v budúcnosti stane. Čo všetko ešte má prísť. Ján vo svojich videniach videl aj veľmi strašné 
veci, ako sú vojny, v ktorých sa ľudia zabíjali, videl, ako si ľudia budú škodiť a ako budú ničiť aj zem, 
na ktorej teraz bývame. Ale to ešte nie je všetko. Pán Ježiš ukázal Jánovi aj nebeské kráľovstvo, teda 
miesto, kde je Pán Boh a Pán Ježiš teraz. V tých videniach videl miesta, kde budú žiť ľudia po smrti a 
kde aj my budeme raz žiť. Videl velikánske mesto, ktoré nazval nový Jeruzalem. Je nesmierne veľké a 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:
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má 12 veľkých brán. Videl množstvo Božích anjelov, videl aj ľudí, ktorí zomreli, pretože verili v Ježiša 
Krista. A tam ich videl živých stáť pred Božím trónom. Takéto miesto pre nás pripravil Pán Ježiš a cez 
Jána nám o ňom povedal.
Ale viete, s čím mal Ján najväčšie problémy? Nevedel to opísať. Nevedel, aké slová použiť na to, čo 
tam videl. Pretože na našej zemi nie je nič také krásne. A tak celá kniha Zjavenia je plná obrazov. Iný 
apoštol, apoštol Pavel, napísal, že ani oko nevidelo a ani ucho neslýchalo, čo Pán Boh pripravil pre 
tých, ktorí ho milujú.
Ale podľa toho, čo videl Ján na ostrove Patmos, vieme ešte jednu veľmi dôležitú vec. V tom novom 
živote nebude nič, čo spôsobuje človeku bolesť, plač a trápenie.
Kedy ste naposledy plakali? A prečo to bolo? Možno to bol výprask, možno to bolo za niečo, čo ste 
urobili zle. Možno vás niekto zbil, či urobil vám niečo zlé. Tak si pamätajte túto dôležitú správu. Toto 
už pred Pánom Bohom nebude. Ľudia tam nebudú plakať, lebo nebude prečo. Nikto nám tam nebude 
ubližovať, všetci budeme k sebe dobrí. Nič nás tam nebude bolieť, ani zuby, ani rozbité koleno, ani 
doškriabané ruky a nohy.
A ešte veľmi dôležitá správa. Na zemi sú ľudia najviac smutní, keď niekto zomrie. Musíme sa s tým 
človekom rozlúčiť navždy. A vieme, že sa už nikdy na zem nevráti. Možno ste takto stratili svojich 
starých rodičov, babku, či dedka. Ale ani toto už v tom Božom kráľovstve nebude. Nebude dôvod na 
plač, pretože tam už ľudia nebudú zomierať.
Bude to veľmi krásne miesto a Ján hovorí, že by sme sa všetci na to miesto mali tešiť. Pretože ho Pán 
Ježiš pripravil pre všetkých tých, ktorí v neho veria. Takže aj pre nás.

 Deti si zoberú farbičky a majú sa pokúsiť namaľovať nový Jeruzalem. Má to byť mesto, ktoré 
bude mať 12 velikánskych brán a ľudia v ňom budú žiť radostní a šťastní. Môže sa im vysvetliť, že tam 
nebude kostol, pretože Pána Boha už budeme môcť vidieť na vlastné oči a budeme sa môcť s ním 
rozprávať. 
- budeme ďakovať Pánu Bohu za miesto v nebi
- budeme ďakovať, že nám to miesto pripravil Pán Ježiš a že chce, aby sme sa tam všetci dosta-
li
- povieme mu, že sa na to miesto tešíme
- že sa tešíme aj na stretnutie s Pánom Bohom a Pánom Ježišom

1. Našiel som cestu do radosti.. (Chváľte Pána Ježiša I č. 23)
2. Ja striebra a zlata nemám... (Chváľte Pána Ježiša I č. 152)
3. Ľudia sa ma pýtajú.. (Chváľte Pána Ježiša I č. 112)

1. Kde máme nový domov?
2. Kto toto miesto už videl na vlastné oči a ako to bolo možné?
3. Čo nebude v tom novom domove, ktoré nám Pán Ježiš pripravil?
4. Vďaka komu sa do tohto nového domova môžeme dostať?
5. Čo by ste chceli, aby v tom novom domove určite bolo?

1. Biblia
2. Veľká kniha – škola hrou
3. Spevník: Chváľte Pána Ježiša I

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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9.  Témy k výročitým obdobiam cirkevného roka

9.1.  Adventná biblická lekcia
Iz 7,14; Iz 9,5-6; Iz 11,1-2; Oz 11,1; Mich 5,1; Lk 1,68-75

 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, 
Otec večnosti, Knieža pokoja. Iziáš 9,5

  Deti by mali porozumieť, že Boh robí rozhodnutia, ktoré my nevieme predvídať. Mali by po-
chopiť, že Boží ľud už dávno čakal na svojho záchrancu. Mali by si uvedomiť , že Boh má svoj plán pre 
záchranu každého hriešnika. Mali by prežiť radosť z príchodu Pána Ježiša.

  Strom:   Máte radi narodeninové prekvapenia?
Chcete vedieť čo vás v prekvapení čaká?
Čakáte radi či netrpezlivo?
Čo vtedy robíte?  
Aké stromy sa používajú ako vianočné stromčeky? 
Aké ovocie sa dá zavesiť na vianočný stromček?  /päť odpovedí detí/

 Hra:  Deti striedavo, aby sa vymenili viaceré, hrajú hru Pocity:
Jedno dieťa napodobňuje rôzne pocity. Ostatné hádajú, o aký pocit ide. Cieľom je vidieť a uvedomiť 
si pocit radosti z očakávania, z prekvapenia /pocity: radosť, smiech, smútok, úžas, bolesť, strach, hrô-
za.../.

 Predstavme si veľmi šikovného, múdreho človeka. Dlho pozná svojho Boha a tak vie, že si ho 
vybral. Do jeho srdca, myšlienok i úst vkladá zvláštne veci, ktoré sa ešte len stanú. Má svojho Boha veľmi 
rád, poslúcha každé Jeho slovo a snaží sa zapamätať si ho. Dáva pozor, aby na nič nezabudol. Vie, že je to 
veľmi dôležité. Ten jeho Boh nie je hocijaký- je to Stvoriteľ a Vládca všetkého, čo stvoril. Aj nás, deti. Aj 
mňa aj teba. Tento Boh je skutočný a živý. Je večný- je stále. Je svätý- nerobí nič zlé. Je spravodlivý. Pozná 
dobro a zlo, pravdu i klamstvo. Sme aj my takí? Aké výhovorky používame? /deti môžu porozprávať o 
svojich výhovorkách- max.3 deti/. 
 Boh naše výhovorky pozná. Tak nás však miluje, že nám pripravil prekvapenie, na ktoré radost-
ne čakáme. Je to prekvapujúce? /odp.2 detí/ Náš Boh sa rozhodol, že nám oznámi veľmi dôležitú správu. 
Náš človek to všetko zapísal, a aj on bol prekvapený. Bol to prorok. Ešte nevedel, kedy sa to má stať, ale 
skutočne je to ohromné a najkrajšie prekvapenie, na ktoré čakáme a v tomto období si ho pripomíname. 
Je to očakávanie narodenia Spasiteľa. Ó, aký dobrý je Pán Boh! Ako nás miluje! Poslal svojho Syna, Pána 
Ježiša na tento svet, aby zomrel za naše hriechy. A ako nás miluje Pán Ježiš! Bol ochotný ísť na kríž za 
nás. A teraz Boh dáva večný život každému, kto verí v Pána Ježiša. Budeme žiť s Ním naveky, milovať Ho 
a slúžiť Mu, a budeme šťastní.

 Pripravíme si vystrihnuté tváre ľudí z novín a časopisov. Deti majú za úlohu nájsť tváre, ktoré 
vyjadrujú radosť, pocit z narodenia Ježiša Krista. Potom si ich spoločne s deťmi nalepíte na veľký kartón 
(veľkosť podľa počtu obrázkov) do kruhu a do stredu medzi tieto tváre nalepíte obrázok narodeného 
Ježiša Krista. 

-    ďakovať za veľký dar – Pána Ježiša Krista
-    prosiť o pomoc, aby sme milovali svojho Pána
-    prosiť o pomoc, aby sme mu boli vždy vďační a spievali na Jeho chválu
-    vlastné modlitby detí

Piesne:
1. Pieseň č. 7, 1. a 3. verš (K trónu slávy)
2. Pieseň č. 38 (K trónu slávy)
3. Pieseň č. 39 (K trónu slávy)
 /Piesne možno využiť pri nácviku na vianočný program./

Zlatý verš:

Cieľ:

Motivácia 1:

Motivácia 2:

Výklad:

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:
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1. Aké je to prekvapenie, ktoré Boh pre nás pripravil?
2. Ako veľmi nás Boh miluje?
3. Koho nám Boh poslal?
4. Čo prišiel Pán Ježiš pre nás urobiť?
5. Ako môžeme vyjadriť vďaku Pánovi Ježišovi za to, čo pre nás urobil?

1. Gottfried Fankhauser: Príbehy Novej Zmluvy I. dodnes živé, Kežmarok 2003
2. M.M. Schoolland: Privádzajme deti k Bohu
3. Tranoscius: K trónu slávy
4. www.vira.cz

Adventná biblická lekcia
Pracovný list č.1

1. 
2. 

3. 
4.

5.
6.

7. 
8. 

1. Boží vyslanec...
2. Známy novozmluvný apoštol, ktorý napísal viacero listov v NZ...
3. Otec, mama a deti sú...
4. ...ale najväčšou z nich je...
5. Ľudia, ktorí zvestovali Boží plán...
6. Rozhovor s Bohom sa volá...
7. Dôvera v Boha je...
8. Ježiš je náš ...

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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Adventná biblická lekcia
Pracovný list č.2

Omaľovánka:
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Vystrihovačka – veľký Betlehem
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Vystrihovačka – malý Betlehem



107



108



109

9.2.  Vianočná lekcia
L 2,1-20

  .. ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši...R 6,23

 Deti by mali pomocou príbehu porozumieť tomu, ako veľmi nás Boh miluje. 

 kedy sa Ježiš narodil? – s istotou môžeme povedať: „Za dní judského kráľa Herodesa...“ (L 1,5); 
alebo podľa Matúša: „Za dní kráľa Herodesa...“ (Mt 2,1). 
 kde sa Ježiš narodil? – Ježiš sa narodil v maštali. Nie je to krásna maštaľ namaľovaná či znázor-
nená mnohými umelcami. Je to bydlisko zvierat, ktorá pracujú pre človeka. Betlehemská maštaľ – to 
boli iba štyri drsné múry so špinavou dlážkou a so strechou z hrád a dosák. Najšpinavšie miesto na 
svete bolo prvým bydliskom Božieho Syna. Nie náhodou sa Ježiš narodil v maštali. Už tu Boh dokázal, 
že svojho Syna poslal do najväčšej špiny a biedy sveta, aby túto špinu vyčistil a biedu človeka zmiernil 
svojou láskou. 
 kto boli pastieri? – pastieri z dávnych čias boli chudobní. Starali sa o svojich zverencov – zvie-
ratá. Boli ale aj tvrdí a drsní chlapi, ktorých len tak niečo neprekvapilo a nerozhádzalo. Napriek tomu 
sa vydávajú v noci do Betlehema, aby tam stretli svojho Spasiteľa. Neboli pyšní a neopovrhovali chu-
dobnými. Vedeli, že toto dieťa, narodené uprostred špiny a najväčšej chudoby, má byť Vykupiteľom 
ponížených, ľudí „dobrej vôle“, ktorým anjel privolával pokoj. 

  Hra:  hra na remeselníkov – deti v dvojiciach predstavujú bez slov rôzne profesie, ktoré si pri-
pravia vždy za dverami a potom ostatní hádajú o akú profesiu sa jedná. Hra je jednoduchá a pomáha 
deťom veľmi jednoduchým spôsobom vidieť rôzne zamestnania. 
obmena hry na remeselníkov – deťom sa rozdajú papieriky s názvami profesií tak, aby vznikli dvojice. 
Žiadne dieťa ale nevie, kto je jeho dvojica. Deti potom pomocou zvukov, ktoré sa pri danej profesii 
môžu vyskytovať, alebo pantomimickým znázornením, hľadajú svoju dvojicu. Vyhráva tá dvojica, kto-
rá sa prvá nájde. 
 
 Počuli ste už slovo hriech? Božie Slovo nám hovorí, že všetci ľudia na zemi zhrešili. Hriech je 
prestúpením Božej vôle, je to neposlušnosť voči Pánu Bohu. A preto by všetci ľudia mali byť potresta-
ní. Boh koná to, čo je dobré a správne. On nechce, aby sme my konali to, čo je zlé. Boh nás miluje aj 
napriek tomu, že sme hriešni. A preto sa rozhodol, že nás zachráni. Že urobí všetko preto, aby sme MY 
nemuseli byť potrestaní za hriech. 
Vieš, čo urobil Pán Boh preto, aby nás zachránil? Poslal svojho vlastného Syna, aby vzal náš trest na 
seba. Boh potrestal naše hriechy na svojom Synovi, keď zomrel na kríži. A teraz my, ak v Neho veríme, 
nemusíme už niesť za svoje viny vôbec nijaký trest!
Biblia nám hovorí, ako Pán Ježiš prišiel na zem. Prišiel ako malé dieťatko, ktoré sa narodilo v Betlehe-
me. Jeho matka, Mária, Ho uložila v jasliach. Jasle, to je taký drevený žľab, z ktorého sa kŕmi dobytok. 
Vo vrchoch, neďaleko Betlehema, strážilo v tú noc niekoľko pastierov svoje ovce. Náhle uvideli veľké, 
veľmi jasné svetlo. Bolo to svetlo z neba. Bol to žiariaci anjel, ktorý schádzal dolu na zem. Pastieri sa 
hrozne naľakali. Anjel im však povedal, aby sa nebáli. Povedal: „Nesiem vám radostnú zvesť! Lebo 
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!“ A potom uvideli pastieri veľký 
zástup anjelov. Títo anjeli spievali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 
Pastieri tam stáli, dívali sa a počúvali nádherný spev. Nikto ešte nikdy predtým nepočul taký zbor 
anjelov. Keď anjeli odišli späť do neba, pastieri sa ponáhľali do Betlehema. A prišli a našli tam Spasiteľa 
– maličké dieťatko v jasliach. A boli veľmi, veľmi šťastní. 
Pán Ježiš žil na zemi asi 30 rokov. Urobil mnoho dobrých skutkov. Uzdravoval nemocných. Otváral oči 
slepým. Všade, kam šiel, robil dobre. A potom – urobil ten najúžasnejší čin zo všetkých – obetoval sa 
a zomrel na kríži za nás. Zomrel na kríži, aby zaplatil za teba i mňa výkupné za naše hriechy. Vzal na 
seba trest, ktorým sme mali byť potrestaní MY. 
Aký dobrý je Pán Boh. Ako nás miluje! Poslal svojho Syna, Pána Ježiša, aby zomrel za nás. A ako nás 
miluje Pán Ježiš! Bol ochotný ísť na kríž za nás. A teraz Boh dáva večný život všetkým, ktorí veria v 
Pána Ježiša. Ak Mu veríš, budeš s Ním žiť naveky. Budeme Ho milovať a slúžiť Mu a budeme šťastní 
– stále šťastní. Amen. 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu: 

Motivácia :

Výklad:
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 Celá lekcia je rozdelená ma tri časti. V každej časti je kľúčovým jedno slovo: časť 1) – HRIECH; 
časť 2) – NARODENIE; časť 3) – ZÁCHRANA. Deti sa môžu rozdeliť na tri skupiny a potom v tých 
skupinách sa pokúsia znázorniť tieto slová. Nebudú už predstavovať remeslá, ako v úvodnej hre, ale 
predstavia to, ako vyzerá hriech, ako vyzeralo narodenie Božieho Syna a ako nás zachránil pred trestom 
za hriech.

- vyslovenie vďaky za to, že na našu zem sa narodil Pán Ježiš
- vďaka za to, že Pán Boh nás miluje aj napriek našej hriešnosti
- prosba o to, aby sme pevne verili v Pána Ježiša a tak mohli byť zachránení

1. Ježiš, Ty máš meno najkrajšie
2. Náš Pán všetky deti ľúbi...
3. Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal...
4. Klop, klop, klop....

1. Prečo musí byť hriech potrestaný?
2. Ako veľmi nás Boh miluje?
3. Kde sa narodil Pán Ježiš?
4. Prečo spievali anjeli, keď sa Pán Ježiš narodil?
5. Čo prišiel Pán Ježiš pre nás urobiť?

1. Schoolland Marian M., Privádzajme deti k Bohu
2. Papini Giovanni, Život Krista
3. Trilling Wolfgang, Hledání historického Ježíše
4. Biblia

Vianočná lekcia 
Pracovný list č.1

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:

Kódované heslo

 Odšifruj šifru majstra Cézara, ktorý tu zakódoval tri dôležité biblické verše. Pre odkódovanie použi 
jeho taktiku, keď všetky písmenká zašifroval tak, že každé písmeno nahradil písmenom, ktoré je v abecede o 
písmenko ďalej (napr. namiesto A napísal B). Dĺžne a mäkčene nepoužíval, bol Grék.

OBSPEJM TB XBN EOFT X NFTUF EBXJEPXPN TQBTJUFM LUPSZ KF LSJTUVT QBO

CPAJN EBSPN NJMPTUJ KF XFDOZ AJXPU X LSJTUPXJ KFAJTPXJ

TMBXB OB XZTPTJBDI CPIV B OB AFNJ QPLPK MVEPN EPCSFK XPMF

Popletený plot
 Pozri, Cézar nielenže hore všetko zašifroval, ale keď natieral latky na 
svojom plote a opravoval nápis na ňom, nevšimol si, že latky poprehadzo-
val. Daj ich, prosím, do poriadku. Očísluj ich, ako ich treba poukladať.

 
Osemsmerovku si nájdete vo wordovej podobe  pracovného listu!     
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Vianočná atmosféra

Vymaľuj si obrázok s narodeným Pánom Ježišom, potom ešte primaľuj Jeho rodičov. Vieš, ako sa volajú?
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Veľkonočná lekcia
Mt 27,31-28,10; Mk 15,20-16,8; Lk 23,26-24,12; Jn 19,16-20,18

        Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1Pt 3,18a.

  Deti by sa mali naučiť, že Pán Ježiš zomrel aj za ich hriechy a pri každom ďalšom pokušení na 
hriech by mali pamätať na Jeho utrpenie na kríži.

 Golgota – miesto lebiek (odvodené od aramejského „geulgueta“ – lebka) – pahorok neďaleko 
za mestskými hradbami
 Čas ukrižovania – šiesta hodina odpovedá nášmu poludniu (najväčšia žiara), deviata asi 15. 
hodine
 Pilát – rímsky miestodržiteľ v Judsku medzi rokom 26 a 32. Skoro po Ježišovej poprave bol 
odvolaný z úradu a poslaný do vyhnanstva.
 Stotník – bol zodpovedný za nerušený priebeh ukrižovania a velil vojakom
 Ocot – lacné, kyslé víno vojakov
 Chrámová opona – deliaci záves medzi svätyňou a svätyňou svätých. Skutočnosť, že sa „roztrh-
la odhora dole“ ukazuje na nadprirodzený dej. Boh tým ľuďom ukázal: cesta k Bohu je teraz voľná.
 Zapečatili kameň – Pečať je znakom úradnej autority. Má zaistiť, že nikto neoprávnený do hro-
bu nevstúpi. Svojvoľné porušenie pečate je stíhané trestom.

  Strom: Rozhovor s bábkami.
Monika: „Ahoj Zuzka, čo sa Ti stalo. Prečo tak plačeš?“
Zuzka: „Stala sa mi hrozná vec. Ako som utekala okolo stromu, nabúrala som do debničiek s čerešňa-
mi, ktoré sme doobeda s ockom oberali. Všetko sa vysypalo a pomiešalo. Ocko mi sľúbil, že ma zoberie 
do zoologickej záhrady, ale teraz to budem musieť všetko pozbierať a zoologickú záhradu určite ne-
stihneme.“
Monika: „Vieš čo, Zuzka. Ja to pozbieram za Teba a Ty utekaj za ockom, aby ste stihli zoologickú zá-
hradu.“
Zuzka: „Naozaj by si to pre mňa urobila?“
Monika: „Áno, naozaj. Včera som počula príbeh o Pánovi Ježišovi, o tom čo pre nás z veľkej lásky uro-
bil, a tak veľmi by som sa mu chcela aspoň trošku podobať. Rada Ti pomôžem.“
Zuzka: „Veľmi Ti ďakujem a budem rada, keď mi ten príbeh zajtra povieš.“
A čo Vy, deti, chcete počuť ten skutočný príbeh o Pánovi Ježišovi?

 Hra:  Zajac a lovec. Deti sa rozbehnú a na daný signál všetci stuhnú na mieste. Vyberte jedného hráča, 
ktorý na začiatku hry predstavuje zajaca. Ďalší hráč robí lovca.
Lovec musí naháňať zajaca okolo všetkých rozostavených hráčov. Zajac môže kedykoľvek ktorého-
koľvek stojaceho hráča plesknúť, po čom sa z hráča stáva zajac a musí utekať. Bývalý zajac pritom zostá-
va stáť v bezpečí na jeho mieste. Pokiaľ lovec prchajúceho zajaca zasiahne, stane sa zajac novým lovcom 
a vyberie sa nový zajac. Starý lovec sa pridá k hráčom rozostaveným po miestnosti.
Vysvetlenie hry: Zajace unikli preto, že ich miesto zaujal niekto iný. Ježiš zaujal naše miesto na kríži, 
aby nás smrť nedohonila. 
 Pred mnohými rokmi stál na jednom nádvorí v Jeruzaleme muž menom Ježiš Nazaretský. Prá-
ve bol odsúdený Pilátom na smrť ukrižovaním. Musel urobiť niečo strašne zlé, keď bol odsúdený takou 
strašnou smrťou. Ale nie, veď keď sa pozrieme do jeho srdca, je úplne čisté, nie je v ňom žiaden hriech. 
Tak prečo bol odsúdený? Dôvodom prečo bol Pán Ježiš odsúdený, sú naše hriechy. Pamätáš sa, keď si 
udrel svojho brata, keď si klamal mamke, že si už napísal všetky domáce úlohy, keď si opisoval v škole 
od spolužiaka, keď si tvrdohlavo kričal nie, nie a nie? Áno, práve pre tieto zlé veci, ktoré robíš, bol Pán 
Ježiš odsúdený na smrť. Bol to neobyčajný Boží plán našej záchrany od trestu za naše hriechy A Pán 
Ježiš ho poslušne dodržal. Preto aj teraz pokorne a pokojne vypočul svoj trest a trpel až do svojej smrti. 
Vojaci mu dali na plecia jeho kríž a on s ním kráčal. Až keď od únavy padol, vojaci prikázali mužovi 
menom Šimon z Kyrény niesť jeho kríž. Keď prišli na Golgotu, kopec, kde trestali zločincov, pribili 
Ježišovi ruky a nohy na kríž. Ako ho to muselo bolieť, ale On ani nezakričal, pokorne a ticho trpel. 
Pod Jeho krížom stálo množstvo tvrdých a bezcitných divákov. Ako dobre by Mu padlo jediné slovíčko 
lásky a súcitu! Počul však len výsmech a urážky, naťahovali sa k Nemu len zaťaté päste. Okoloidúci Ho 
urážali a vysmievali sa Mu. Akí zlí boli tí ľudia. Ale nemáme niečo z nich aj my? Nie ste aj Vy niekedy 
škodoradostní, keď sa tomu druhému vodí zle? Nemáme niekedy chuť odložiť Bibliu a nečítať alebo 

Zlatý verš:

Cieľ:

Vysvetlivky k 
textu: 

Motivácia :

Motivácia 2:

Výklad:
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nepočúvať Jeho slová? Je to presne to isté, ako keby sme Ním opovrhovali pod krížom. 
 Na krížoch po Jeho ľavej a pravej strane viseli dvaja zločinci. Oni tam boli zaslúžene. Robili zlé 
veci a boli odsúdení. Jeden z nich sa Ježišovi vysmieval tiež. Ale druhý videl, že Ježiš je iný, ako pokorne 
znášal svoj trest, ako ho ženy oplakávali, ako sa s láskou díval na svoju matku, ako sa modlil za ľudí 
okolo. S vierou prosil Ježiša „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“ A Ježiš mu 
odpovedal: „Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so Mnou v raji!“ Muž okamžite pocítil silu Jeho slov. Do 
srdca mu vstúpil pokoj a nádej. Keď nastalo poludnie, stalo sa niečo nečakané. Denné svetlo zbledlo a 
po celej zemi nastala tma. Tá tajuplná tma Ježišovu úzkosť a duševné utrpenie ešte viac vystupňovala. 
Boh, Jeho otec ho opustil. Aké to muselo byť preňho hrozné, keď ho opustil niekto, s kým bol vždy, s 
ktorým sa mohol rozprávať v modlitbe. Po šiestich hodinách utrpenia na kríži Pán Ježiš zomrel. Jeho 
utrpenie sa skončilo. Spomeň si na Jeho veľkú bolesť a utrpenie  vždy, keď Ťa bude Satan znovu a znovu 
pokúšať robiť hriech. Spomeň si naňho, keď budeš chcieť klamať, vziať niečo, čo nie je tvoje, ohovárať. 
Modli sa k Bohu, aby Ti dal silu odolávať tomuto pokušeniu.
 Po tom, čo Ježiš poslednýkrát vydýchol, neviditeľné ruky roztrhli chrámovú oponu pred Sväty-
ňou svätých od vrchného až po spodný okraj, zem sa zachvela, skaly pukali a padali dolu. Stotník, ktorý 
stál pod krížom a videl, ako Ježiš umieral, povedal: “To bol naozaj Boží Syn!“. Telo Ježiša pochovali 
Jeho milí a verní do pripraveného hrobu – skaly Jozefa z Arimatie, vznešeného muža. Akí boli smutní 
a nešťastní, veď ich Pán a Učiteľ zomrel a oni ostali sami. No na tretí deň, keď mohli ísť znovu k hro-
bu Pána Ježiša, aby ho natreli vonnými masťami, zbadali niečo zvláštne. Napriek tomu, že bol hrob 
zavalený obrovskou skalou, zapečatený a strážený mnohými vojakmi, našli hrob prázdny. Aké bolo 
ich prekvapenie, keď im anjeli povedali, že ich Pán znovu ožil. Aká bola ich radosť, keď naozaj uvideli 
vzkrieseného Ježiša. Naozaj, Boh urobil úžasný zázrak. Nijaké oko hriešneho človeka nebolo hodné to 
vidieť. Iba Boží svätí anjeli sa prizerali zázraku, ako na všemocné slovo znovu vstúpil do mŕtveho tela 
Duch Syna Božieho, a tak Ho oživil, aby pozemské telo bolo premenené na nebeské a aby Ježiš ušiel 
smrti a hrobu. Smrť bola porazená. Ak túžiš prísť do neba, na to najkrajšie miesto na svete k Bohu, tej 
najkrajšej bytosti, ver v Pána Ježiša, ver, že zomrel aj za Tvoje hriechy a pros ho, aby Ti odpustil každý 
Tvoj hriech, ktorý pošpinil Tvoje srdiečko. Jeho láska je nekonečná a On Ťa miluje tak veľmi, že bol 
ochotný za Teba zomrieť a trpieť.
 
 Deti si napíšu na papieriky svoje hriechy a spolu ich prilepíte na veľký kríž vyrobený z bieleho 
výkresu. Alebo na kríž napíšete priamo svoje hriechy a potom ho premaľujete červenou farbou na znak 
zahladenia našich hriechov krvou Pána Ježiša.

-    aby nám odpustil naše hriechy
-    aby nám dal silu odolávať pokušeniu robiť ďalšie hriechy
-    aby sme milovali svojich blížnych, tak ako miluje 0n nás
-    aby nám ukázal ľudí, ktorým máme hovoriť o Jeho veľkej láske
1. Skrýša 
2. Bol si tam (K trónu slávy, č.46)
3. Zaspievajme Pánu (K trónu slávy, č.187)
4. Baránok Boží (K trónu slávy, č.42)
5. Dávaj pozor (K trónu slávy č.208)

1. Ako sa volalo miesto ukrižovania?
2. Ako znášal svoj trest Pán Ježiš?
3. O čo prosil Pána Ježiša jeden zo zločincov?
4. Čo povedal stotník, keď Pán Ježiš zomrel, a prečo to povedal?
5. Prečo Pán Ježiš zomrel na kríži?
6. Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?
7. Ako sa učeníci dozvedeli, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?
8. Čo pre Teba znamená, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?

1. Gottfried Fankhauser, Príbehy Novej Zmluvy III. dodnes živé, Kežmarok 2003
2. Objevujme Bibli se školáky, Tim 2,2 o.s., Praha 2001

Aktivita:

Modlitby:

Piesne:

Otázky na 
opakovanie:

Použitá lite-
ratúra:
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Veľkonočná lekcia
Pracovný list

OSEMSMEROVKA

V osemsmerovke nájdi a vyškrtaj nasledujúce slová:

STOTNÍCI – BRUCHO - HUNCÚT – TULÁCI – UČENÍK – BALÓN – HORKO – OTROK – PILÁT – ČAŠA 
– CHOV - NOHA – OHNI – ÚHOR - TRAK – KTO – LOŽ – TŔP – UŠI - ŽNI – ŽRĎ - BŔ

  N J U Č E N Í K E I
  Ó O A Ž Ž N I I C S
  L Š H Š P I L Á T N
  A A Ŕ A N Z L O Ž A
  B B R H E U T T O P
  S R O U T N R K K Ŕ
  Ž Ý U N Í O R A K T
  R R Š C H O V R Á Ľ
  Ď Ž I Ú H I K T O D
  O V O T R O K S K Ý

 Zostane ti 27 písmen, ktoré tvoria tajničku – nápis viny Pána Ježiša na Jeho kríži:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Svätodušná lekcia - Zoslanie Ducha Svätého na učeníkov
Sk 2,1-13

  Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Ef 5,9

 Deti by mali pochopiť, kto je Duch Svätý.  Do neba sa dostaneme nie vďaka našim skutkom, 
ale vďaka Božej milosti. Tým že prijmeme Pána Ježiša do svojho srdca, Pán Ježiš nám dáva pomocníka, 
Ducha Svätého. 

 Pre lepšie pochopenie a poznanie DS:
- DS prebýva v našich srdciach Jn 14,17
- vďaka DS môžeme poznávať PJK 1. Kor 2, 11-12
- DS uisťuje o odpustení hriechov 1. Kor 6,11
- DS sa prihovára za kresťanov Rim 8,26
- ovocie Ducha Gal 5,22
- DS ako darca, ktorý rozdeľuje svoje dary tak, ako sám chce 1. Kor 6,11

  Strom: Rozprávaj sa s deťmi o strome, nechaj ich odpovedať na otázky: 
Čo je úlohou stromu?
Ako vieme, že je strom naozaj zdravý?
Prečo niekedy dáva strom zlé ovocie? a pod. a veď deti k ovociu, že aj my môžeme dávať dobré ovocie, 
byť takým, aby sme sa páčili PB, ale potrebujeme mať niekoho, kto nás bude usmerňovať, aby sa naše 
ovocie neskazilo, a nebolo zlé.

  Hra: Zahraj si s deťmi pantomímu. Vyber vždy dve deti, ktoré budú pantomímu hrať a 
ostatné deti budú hádať. Slová na ukazovanie: ovocie Ducha – napr. radosť, láska, trpezlivosť, vernosť, 
nežnosť, sebaovládanie a pod.

 Peter bol veľmi nahnevaný. Jeho sestra Kamila ho pred svojimi kamarátmi tak veľmi strápnila. 
Kamila chcela nahnevať Petra a tak povedala svojim kamarátom niečo, čo Peter nikdy nechcel aby sa o 
tom niekto dozvedel. Bol taký sklamaný. Kamila chcela svojho brata vyprovokovať a tešila sa na to ako 
Peter bude reagovať. „Prečo si to urobila?“ rozhorčoval sa Peter, „všetci sa tomu smiali. Ty si taká...“ a 
zrazu sa Peter zastavil, a už nepovedal ani slovo. Pomaly sa otočil a išiel do svojej izby. Kamila neverila 
vlastným ušiam. Inokedy jej Peter s takou radosťou vynadal, niekedy k tomu pridal ešte pár buchnátov, 
ale teraz... čo sa to s ním stalo? „Ani mi nevynadal,“ pomyslela si Kamila, „dokonca ma ani nezbil, hm 
to sa na Petra akosi nepodobá. S ním sa niečo v poslednom čase deje. Aj včera, pomáhal starej babke 
prejsť cez cestu. To by ho predtým nikdy nenapadlo. Musím zistiť, čo sa to môjmu bratovi stalo.“ Viete 
prečo sa Peter zrazu takto zmenil? Ak to ešte neviete, tak počúvajte ďalej a možno neskôr na to sami 
prídete.
 A teraz sa presunieme do čias veľmi dávnych, do čias asi tak 2000 rokov za nami. Poznáte nie-
koho významného, kto žil v tejto dobe?  (nechaj deti odpovedať,  naveď ich na PJK a pýtaj sa na Jeho 
život, naveď ich na Jeho smrť, vzkriesenie a vstúpenie) Presne ako ste odpovedali, PJK nakoniec odišiel 
do neba. Ale čo učeníci, oni tu ostali na zemi, celé roky chodili s PJK, počúvali Jeho slovo a zrazu tu ich 
Majster už nebol. Kto im teraz bude hovoriť o PB, o nebi a kto ich bude poučovať, ako majú žiť? Cítili 
sa veľmi opustení. A to ešte nebolo všetko. Ako PJK odišiel do neba, mnohí ľudia tomu nechceli uveriť, 
nechceli uveriť že PJK je naozaj Boží Syn a tak vraveli, že to si všetko len učeníci vymysleli a považovali 
to len za rozprávku a preto keď niekto hovoril o PJK ako o Spasiteľovi, o Záchrancovi od hriechov, 
alebo ako o Božom Synovi, tak ten človek bol často prenasledovaný, niekedy takýchto ľudí dávali do 
väzenia, lebo nechceli uveriť že PJK prišiel zomrieť aj za ich hriech. Učeníci teda neboli veľmi v dobrej 
nálade posledné dni. Strach z Rimanov, z ľudí ktorí ich prenasledovali, striedal smútok za PJK. Až zra-
zu jedného dňa, Biblia nám hovorí, že to bolo presne 7 týždňov potom ako PJK vstúpil na nebesá, sa 
stalo niečo veľkolepé. Počúvajte, čo sa stalo. Ako tak učeníci sedeli na jednom mieste, zrazu bolo počuť 
z neba veľký hrmot. Biblia nám hovorí, že to bolo, ako keby sa valil prudký vietor. A za chvíľu sa nad 
hlavami každého jedného učeníka objavil plameň. Taký plameň, ako keď vidíte horieť plameň napr. v 
krbe. No to nebol ozajstný plameň, ktorý by ich mohol popáliť, ale to PB im takto ukázal, že im posiela 
Niekoho, kto im bude aj naďalej pomáhať, kto ich povzbudí, aby sa už nemuseli báť Rimanov, a bude 
im pomáhať žiť život, ktorý sa páči PB. PB im poslal Ducha Svätého.
Deti, viete kto je to DS? DS je duch, takže ho nemôžeme vidieť. Prebýva v ľuďoch, ktorí veria v PJK, 
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DS pomáha ľuďom správne sa rozhodnúť v ťažkých situáciách a pomáha im byť poslušnými voči PB. 
Myslíš si, že aj ty môžeš mať DS? Ako? Ak prijmeš PJK do svojho srdiečka, ak ho poprosíš o odpustenie 
svojich hriechov, tak PJK ti do tvojho srdiečka dá takého Radcu, ktorý bude stále pri tebe, a nikdy ťa už 
neopustí. A teraz si skús spomenúť na Petra a Kamilu! Vieš už teraz odpovedať na otázku, prečo sa podľa 
Kamily Peter správal tak „čudne“? (Peter prijal PJK, a počúvol hlas DS, a nevykričal sa na Kamilu, lebo 
vedel, že to by PB nahnevalo) Ak prijmeš PJK, v tom momente ako keby v tvojom srdiečku začal horieť 
taký malý plamienok. (priprav si sviečku, najlepšie v tvare srdca a zapáľ ju) Tento plamienok zapáli v 
tebe DS a On ťa bude od tej chvíle viesť celým tvojím životom. Bude tvojím svetlom a v ťažkých chvíľach 
ti vždy napovie čo máš robiť, tak ako to bolo pri Petrovi.  
Toto nie je jediná úloha, ktorú DS plní. Viete čo sa stalo, keď DS zostúpil na učeníkov? V jednom 
momente sa učeníci prestali báť, DS ich zbavil strachu a to ešte nie je všetko. Učeníci začali rozprávať 
mnohými jazykmi, ktoré predtým nepoznali, a takto mohli rozprávať o PJK mnohým cudzincom, ktorí 
boli vtedy v Jeruzaleme. Mnoho pútnikov sa pri nich zastavovali, a čudovali sa,  že títo učeníci hovoria 
ich jazykom. Mnohí sa tomu radovali, radovali sa, keď počuli to radostné evanjelium že aj ich hriechy 
môžu byť odpustené, no niektorí tam bolí takí, ktorí sa z učeníkov smiali a vraveli si: „Veď oni sú opití“.
Aj teraz sú mnohí ľudia, ktorí sa smejú z PJK a smejú sa z ľudí ktorí veria v PJK. Stalo sa ti to už? Je to 
ťažké, ale nemusíš sa báť, DS ti pomôže zvládnuť takéto situácie. PB chce pri tebe vždy stáť, v každej 
chvíli, a preto ti chce poslať svojho pomocníka, aby ti pomohol v každej jednej situácií. 

 Pýtaj sa detí na rôzne situácie, ktoré ich môžu hocikedy stretnúť a na ich reakcie, ako by reago-
vali v týchto situáciách, napr. „Predstav si, že ťa kamaráti volajú pozrieť si neslušný časopis. Ako by si 
zareagoval, a prečo? Čo by ti hovoril DS a čo by si chcel ty? Ako môžeš odolať pokušeniu?“ a pod.
Ďalšie situácie: v škole sa pýtajú na PJK, ako im hovoriť o Ňom a pritom sa nebáť?, alebo kamaráti ťa 
volajú vy volávať duchov, fajčiť cigarety, a pod.
Deti si môžu vystrihnúť z farebného papiera plamene, kde na ich krajoch urobíme malé dierky, a uvia-
žeme gumičkou. Plamene budú symbolizovať, ako to asi vyzeralo, keď DS zostúpil na učeníkov.

- vďaka za takého Pomocníka v živote, akým je DS
- prosba o prijatie PJK do svojho srdca
- prosba o lepšie poslúchanie DS

1. Moje malé svetielko
2. V nebi večná radosť je
3. Ja semienko zasadil som

1. Čo urobil Peter, keď ho Kamila chcela vyprovokovať? 
2. Prečo boli učeníci často krát prenasledovaní?
3. Koho poslal učeníkom PB, aby sa už nemuseli báť?
4. Ako sa to stalo? Ako zostúpil DS na učeníkov?
5. Ako môžeš prijať DS?
6. Ako ti DS môže pomáhať?
7. Čo sa stalo s učeníkmi, keď na nich zostúpil DS?
8. Ako na to reagovali ľudia? Ako reagovali na ľudia, na učeníkov, ktorí začali hovoriť inými jazyk-
mi?

Aktivita:

Modlitby:
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Otázky na 
opakovanie:
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Svätodušná lekcia
Pracovný list č.1

Prečítaj si celú druhú kapitolu Skutkov Apoštolských a doplň slová do nasledujúceho textu. 

Zoslanie Ducha Svätého
Predtým, ako Pán Ježiš odišiel do neba, povedal učeníkom, aby išli do ................................
Na sviatky, ktoré voláme ............................ sa učeníci stretli v jednom dome. Zrazu začal 
fúkať silný .................... a nad ich hlavami sa objavili .......................... ohňa. Takto na nich 
zostúpil ..................... ......................... a učeníci začali hovoriť cudzími jazykmi. 
Čo si mysleli ľudia o učeníkoch, keď videli, že rozprávajú inými jazyk-
mi?........................................................................................................................................  

          Peter vysvetlil ľuďom, že to Pán Boh poslal svojho Radcu na zem, ktorý je stále s tými, 
kto v Neho verí a ktorý dáva .......................... aký nemôže dať nikto iný. Duch Svätý učí ľudí 
ako majú žiť aby sa to páčilo Pánu Bohu. Keď to ľudia počuli, aj oni chceli prijať Ducha 
Svätého.
  Čo mali ľudia urobiť preto aby prijali Ducha Svätého?
........................................................................................................................
...............................
Platí to aj pre ľudí, ktorí žijú v tejto dobe?        
• Áno 

• Nie
     Vtedy uverilo okolo ............................ ľudí. Všetci sa spolu stretávali, tvorili akoby jed-
nu rodinu. Každý večer .......................... Pánu Bohu piesne a ............................. Ho. Lámali ..................... a pili 
........................, ako to robil Pán Ježiš poslednú večeru. O všetko sa delili a mali sa veľmi radi. Každý deň ich 
bolo viac a viac. 
 

Prečítaj si text a vymaľuj obrázky.

Zoslanie Ducha Svätého

Učeníci sa stretli v Jeruzaleme, 
tak ako im to prikázal Pán Ježiš. 
     

                

         Mnoho ľudí vtedy uverilo v Pán
                 Ježiša a prijali Ducha Svätého. 

 

Stretávali sa každý deň a lámali chlieb 
a pili víno, ako to robil Pán Ježiš v poslednú večeru.  



119

Zoznam biblických tém a autorov

Témy pre Detské besiedky, šk. rok 2009/2010
Od semienka ku košatému stromu

Jer. 17, 7 – 8; Žalm 1, 3

1. Hľadanie dobrej pôdy pre semienko 

1.1. Semienko padá do zlej pôdy (Mt 13, 3b–7; 9- 22; Dan 1,1-7) Ľudmila Marková
1.2. Semienko padá do dobrej pôdy (Mt 13,8;23; Dan 1, 8-21)  Ľudmila Marková

2. Strom potrebuje svetlo – Božie Slovo 

2.1. Božie Slovo nás učí (2M 12,37 - 20,1)   Alena Findrová
2.2. Božie Slovo nás povzbudzuje (2S 12, 1-13)  Lucia Rusnáčková
2.3. Božie Slovo nás vychováva (Ján 4, 1-42)  Ľubica Matisová
       
3. Strom potrebuje teplo – modlitby 

3.1. Modlitba je rozhovor s Bohom (1Kr 3, 4-15)  Zuzana Verčimáková
3.2. Pán Boh odpovedá: „Nie“ (2S 7, 1-29; 1Kr 5,17) Gabriela Havirová
3.3. Pán Boh odpovedá: „Počkaj!“(1S 1, 1-20)  Gabriela Havirová
3.4. Miesto pre modlitbu (1S 1,9;  Mt 6, 5-6; Sk 12, 3b-5) Mária Chalupková
3.5. Za koho sa máme modliť? (Mt 8, 1-13)   Mária Chalupková

4. Strom potrebuje korene – spoločenstvo 

4.1. Moje spoločenstvo s Bohom (1M 12, 1-4)  Ľubica Vereščáková
4.2. Spoločenstvo v rodine (2M 2,1-2,10; 3,1-12,51 Alena Findrová
4.3. Spoločenstvo v zbore  (Neh 2,11-20; 3,33-4,17; 5kap.;12,27-43) Ľubica Matisová

5. Formovanie stromu 

5.1. Strihanie koruny (Ján 15,1-17; Mt 26, 31-35) Ján Oslík
5.2. Strom rastie aj do šírky (Mt 25,34-46)   Katarína Froľová
5.3. Starostlivosť o strom (1Kor 3,6-9)   Ľuboš Froľo 
5.4. Lístie ešte nie je ovocie (Mk 11,11-14 : 20-26; Mt 21,18-22) Katarína Froľová

6. Strom má prinášať ovocie (Ovocie Ducha – G 5,22-23) 

6.1. Láska – priateľstvo (1S 18,1-5)  Miroslava Marčeková
6.2. Radosť (L 24,13-35)    Miroslava Marčeková
6.3. Pokoj (Iz 43,1–7; J 20,19–21)   Jana Cingeľová
6.4. Zhovievavosť (Mt 18,21–35)   Jana Cingeľová
6.5. Nežnosť (2 Sam 9)    Mária Gregová
6.6. Dobrotivosť (Ž 107)    Zuzana Jarabová
6.7. Vernosť (2Kron 19 – 20 kap.)   Zuzana Jarabová
6.8. Krotkosť (Iz 53,7; Mt 27,27–31)  Janka Plachtinská
6.9. Zdržanlivosť (1S 26 kap.)   Janka Plachtinská
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7.  Pre koho prichádza ovocie? - GES

7.1. Ovocie pre núdznych (L 10,25-37)    Janka Maťová
7.2. Pre vystrašených  (Mt 14,22-33)    Lýdia Naďová
7.3. Pre neposlušných (J 8,1-11)     Janka Maťová
7.4. Pre prenasledovaných (J 15,18-27)    Lýdia Naďová
7.5. Pre chorých a zomierajúcich  (J 11,1-44)   Lýdia Naďová
7.6. Pre neveriacich – misia v rodine a v škole (Joz 24 kap.) Janka Maťová
7.7. Pre neveriacich – misia v zahraničí (Sk 11,24-26)  Darina Marková

8. Zavŕšenie života stromu

8.1. Presadenie stromu do večnej Božej záhrady (Zjav 3,11-12) J  aroslav Petro
8.2. Blahoslavený (šťastný) strom života (Zjav 22,14)  Jana Roháčková

9. Témy k výročitým obdobiam cirkevného roka

9.1. Adventná lekcia      Adriana Némethová
9.2. Vianočná lekcia      Ľuboslav Beňo
9.3. Veľkonočná lekcia      Adriana Némethová
9.4. Svätodušná lekcia      Jana Borošová
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