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Etapa 11 Ježiš, syn Boží 
 

Príbeh 1  Jeden z nás   
Ján 1:1–14  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

Čo potrebujete: Biblie alebo knihu Veľká výprava (obe dobrovoľné) 

1. Začnite túto etapu tým, že vyhľadáte a prečítate verš Ján 1:14. 

‘To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho 

slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.’  

2. Čo vám tento verš napovedá o dnešnom príbehu? 

3. Spomína sa tam nejaká postava, alebo miesto? 

4. Myslíte si, že viete o čom ten príbeh bude? 

5. Pokúste sa deti povzbudiť k vnímaniu príbehu, snažte sa v nich 

vybudovať pocit očakávania.  

 

 

Hudba 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: chváliť Boha 

 

Potrebujeme: CD s pesničkami, alebo jednoduché hudobné nástroje a slová 

piesní (vytlačené alebo ppt) 

Vyberte jednoduchú živú pieseň, ktorá sa môže stať „hymnou“ vašich stretnutí. 

Prípadne skúste vyberať piesne podľa témy, ktorú budete preberať. 
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Časová os 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: Určiť ako dnešný príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu a jeho ľudu 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava, biblická časová os 

1. Kam, v rámci veľkého Božieho príbehu, zapadá tento príbeh? Otvorte 

knihu Veľká výprava na strane 67 a všimnite si časovú os v pravej časti 

strany. (Môžete spomenúť, že toto je časová os starého zákona a že 

časová os pre nový zákon sa nachádza ďalej. Ak deti nevedia ako je 

biblia rozdelená, popíšte im čo je to nový a starý zákon a ako je to celé 

rozdelené na jednotlivé knihy, kapitoly a verše). 

2. Nájdite zvýraznený úsek, ktorý zobrazuje päť príbehov z 11 etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte Časovú os pre skupinu, skúste zaradiť dnešný príbeh do 

kontextu veľkého Božieho príbehu. Bolo to na začiatku? Bolo to ´pred´, 

alebo ´po´ Ježišovi? Čo iné sa vtedy dialo? 

 

 

 

Otázky na úvod 

Dĺžka: 5-10 minút 

Cieľ: úvod do premýšľania o biblickom texte a ukázať, že je aj dnes relevantný 

 

Premýšľajte nad nasledovanými otázkami spoločne, ako úvod do dnešného 

príbehu: 

 Ako preukážete niekomu lásku/priateľstvo? Vedeli by ste povedať 5 

spôsobov? Ktorý sa vám pozdáva najviac? 

 Ako môže niekto vám preukázať lásku/priateľstvo? Vedeli by ste 

povedať 5 spôsobov? Ktorý sa vám pozdáva najviac? 

 Ako boh preukazuje svoju lásku? Vedeli by ste o jednom úžasnom 

spôsobe? 
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Hra 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: zábava pri oslave Boha  

 

Čo potrebujete: nafúknuté balóny (a nejaké náhradné) 

1. Ukážte a povedzte deťom, že ich úlohou je udržať balón vo vzduchu 

bez toho, aby spadol, alebo praskol. 

2. Vždy, keď sa balónu dotknú, musia zvolať také slovo, aké popisuje 

boha. Napríklad láska, skvelý, úžasný, priateľ. Najlepšie by bolo, ak by 

povedali zakaždým nové slovo, ale nie je to nutné. 

3. Hrajte sa pár minút a užite si spoločné chvály 

4. Keď si znovu posadáte, skúste sa detí spýtať, či si pamätajú nejaké zo 

slov, ktoré počas hry volali. Zhrňte túto aktivitu tým, že poukážete na to, 

že Boh, ktorého deti opísali, je úžasný – a že tento úžasný Boh sa stal 

človekom! 

  

Skúmaj 

 

Čítajte  

Čas: 10 minút 

Cieľ: Počuť alebo prečítať príbeh z Biblie aby sme pochopili kam príbeh 

zapadá 

 

Čo potrebujete: Biblie, knihu Veľká výprava 

 

1 Kde sa nachádzame 

Odkedy Adam a Eva neposlúchli Boha v Raji (etapa 1), snažil sa Boh priviesť 

ľudí späť k sebe. V knihe prorokov bol predpovedaný príchod spasiteľa, 

ktorého v Evanjeliách stretávame – Ježiša, Božieho syna, dlho očakávaného 

spasiteľa, ktorý zvestuje božiu lásku pre všetkých, nie len pre židov. Tu Ján, 

autor tohto evanjelia, nazýva Ježiša Slovo – ako keby Boh hovoril k nám cez 

Ježiša.  
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2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Ján 1, verše 1–14. Čítajte text nahlas, alebo vyberte 

dieťa, ktoré text nahlas prečíta.  

 

3 Čo sa stalo potom? 

Kým pôjdeme ďalej, zamyslime sa nad tým, čo sme práve počuli. Čo si myslia 

deti, že sa stane ďalej?  

Záležiac na tom, o čom ste už diskutovali, vysvetlite deťom nasledovné: 

Kto je Ježiš? Ján odpovedá na túto otázku na začiatku evanjelia a následne na 

to poukazuje počas Ježišovho života. Ján vysvetľuje kto Ježiš je tým, že píše o 

tom čo urobil alebo povedal rôznym ľuďom: píše o zázrakoch, ktoré 

dokazovali, že je syn Boží. Takisto zaznamenáva dôležité rozhovory, kde Ježiš 

popisuje dôležité veci o tom kto je a prečo ho Boh na zem poslal. 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Jeden z nás‘ na strane 72 v knihe Veľká výprava. 

Porozprávajte sa o tom, čo vidíte. Ako ten obrázok zobrazuje udalosti a 

ľudí, o ktorých ste čítali?  

2. Nalistujte obrázky na stranách 69 and 70. Skúste prísť na to, ktorá časť 

znázorňuje ‘Jeden z nás‘. 

3. Nechajte deťom dosť času aby si mohli samé poprezerať obrázky. Vždy 

je čo objavovať. 

4. Ako objavujú, skúste deti povzbudiť k tomu aby popisovali to čo vidia. 

Môžete im pomôcť jednoduchou otázkou: 

 Kto je na obrázku? 

 Čo sa práve deje? 

 Spomínate si, čo sa stalo predtým? 

 Viete prerozprávať náš príbeh, len pomocou obrázku? 

 Čo si myslíte, že sa stane ďalej? 
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Objavujeme v Biblii 

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: zistiť o čom hovorí táto časť Biblie 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava 

Odpovedzte spoločne na otázky zo strany 72 z knihy Veľká výprava. 

 

 Ježiš je nazývaný Slovom aj Svetlom. Ako vám tieto mená pomáhajú 

porozumieť tomu aký je?  

 Ak je Ježiš poslom dobrých správ, prečo myslíte, že ho ľudia odmietli? 

Ako vieme odmietať Ježiša dnes?  

 Máte pocit, že je okolo vás veľa ne-pravdy a ne-láskavosti? Viete akými 

spôsobmi by mohol nasledovník Ježiša ukázať pravdu ostatným ľuďom? 

Alebo láskavosti? 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Kto je Ježiš? V 11 etape je zaznamenaných veľa mien, oslovení a vyobrazení 

Ježiša, počnúc so ‘Slovo’ a ‘svetlo’; potom neskôr v tejto etape je nazývaný: 

Kristus, Spasiteľ, Emanuel, Kráľ, Kráľ Židov, Syn Boží. Spoločne teda tvrdia, 

že Ježiš je Boh (s otcom počas stvorenia sveta); že je prisľúbený Bohom a že 

je potomkom najslávnejších a najčestnejších kráľov Izrael. 

Spisovateľ Ján bol jedným z Ježišových dvanástich najbližších priateľov a 

nasledovníkov. Kniha, alebo evanjelium (dobra správa), Jána popisuje veľa 

príbehov, ktoré sa v iných evanjeliách neobjavujú. 

Dátum Príbehy o Ježišovi sa najprv šírili hovoreným slovom. Evanjelium podľa 

Marka boli pravdepodobne prvé spísané príbehy o Ježišovi v roku 60 nášho 

letopočtu. Zvyšné tri evanjelia boli napísané 20-30 rokov neskôr.  
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

 

Potrebujeme: vytlačený verš pre každé dieťa  

1. ‘To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho 

slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.’ 

Ján 1:14 

Naučte sa veršík spolu s deťmi v troch krokoch. Vyslovte spoločne prvú 

časť veršu spolu s deťmi – tri krát a vždy klaďte dôraz na iné slovo.  

2. Zopakujte prvú časť a uveďte druhú; vyslovte druhú časť tri krát a vždy 

klaďte dôraz na iné slovo.  

3. Zopakujte prvé dve časti a pridajte poslednú; vyslovte s deťmi tretiu 

časť tri krát a vždy klaďte dôraz na iné slovo. Povzbuďte deti k tomu aby 

si vytvorili neverbálne pomôcky, ktoré im pomôžu zapamätať si tie 

slová. 

4. Poskladajte celý verš z týchto troch častí a využite pomôcky, ktoré si 

deti vymysleli. 

 

Pieseň 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Pána Boha 

 

Potrebujeme: Hudobné nástroje, piesne 

Zaspievajte spolu oslavnú pieseň 

  

 

Otázky  

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: získať odpovede na naše otázky a otázky druhých 

 

Potrebujeme: Veľkú výpravu a prístup na web 
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Pri každej etape v knihe sú otázky detí s tým, že odpovede rôznych ľudí 

môžeme nájsť na stránke www.velkavyprava.sk 

Povzbudzujme deti, aby kládli rôzne zvedavé otázky. Skúste na ne odpovedať 

spoločne, pýtajte sa na názory ostatných detí. Prizvite si niekoho na túto časť 

stretnutia, aby povedal deťom svoj názor. 

 

1. Naše otázky 

Niektoré deti už možno budú mať nejaké otázky ohľadom dnešného 

príbehu. Vyvstáva z tohto príbehu nejaká ústredná otázka? Čomu deti 

nerozumeli? Môže sa im zdať, že niektoré veci sú veľmi 

nepravdepodobné, ba až nemožné; alebo jednoducho nerozumejú 

niektorým slovám a vetám. Môžu mať veľa otázok, povzbuďte ich, aby 

sa pýtali!  

 

2. Naše odpovede 

Skúste prísť spoločne na odpovede na vaše otázky. Ak je vás príliš 

veľa, rozdeľte sa do menších skupín, najlepšie s dospelým vedúcim pre 

každú skupinku. Zapájajte sa do diskusie, ale snažte sa im nepovedať 

odpovede príliš rýchlo.  

Napíšte vaše otázky a odpovede na stránku www.velkavyprava.sk aby 

ostatné deti a Vedúci videli vaše nápady  

 

Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

 

Potrebujeme: sklenené nádoby (asi 8 cm vysoké), farbu na sklo a malé štetce, 

jednoduché sviečky, zápalky a držiaky na sviečky (z papiera) 

1. Prečítajte si dnešný biblický text nahlas a povedzte deťom aby spočítali 

koľko krát bolo použité slovo svetlo. 

2. Povzbuďte deti aby si spravili držiaky na sviečky, ktoré im pripomenú, 

že Ježiš je to pravé svetlo. Vyzdobte sklenené nádoby pomocou farieb 

na sklo – kreslite obrázky, vzory a píšte slová z biblických veršíkov. 

http://www.velkavyprava.sk/
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3. Keď farba uschne, položte sviečku na dno nádoby a zapáľte ju. Položte 

nádobu na bezpečné miesto. 

4. Navrhnite deťom aby sledovali svetlo sviečky, ako presvitá skrz vašu 

výzdobu – a pripomeňte si, kto je svetlo sveta. Spomeňte, že Ježiš 

prišiel ako svetlo na svet, svietiac v temnote, aby ukázal ľuďom cestu. 

Ježiš prišiel, aby naučil ľudí žiť pravdivo, a ak ho budeme nasledovať on 

nám ukáže cestu. Je pre nás ako svetlo. 

5. Ak máte dostatok času a materiálov, nechajte deti, nech si spravia 

nádobky na sviečky pre ich rodinu a priateľov, aby im povedali o svetle 

Ježiša. 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: tráviť čas s Bohom a rozjímať nad dnešným biblickým príbehom.  

 

Potrebujeme: sviečky a držiaky z predošlej aktivity (dobrovoľné) 

1. Pomodlite sa spoločne: “Pane Bože, slová z Biblie sú tvoje slová a ja 

túžim počuť, čo mi chceš povedať. Pomáhaj mi prosím počúvať, 

dôverovať a poslúchať ťa.”  

2. Ak ste si spravili nádoby na sviečky, nechajte ich deti zapáliť. Hľadiac 

na ne, ďakujte Bohu za Ježiša, ktorý je svetlo sveta. Ak sa nejaké deti 

boja, alebo majú strach z niečoho, pripomeňte im, že Ježiš priniesol 

svetlo do temnoty. Modlite sa, nech ho prinesie aj do života detí.  

 

Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

 

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

1. Po každom stretnutí si vyznačte, ktorú časť Biblie ste objavovali  

2. Dnešný objav si napíšte do hodnotiaceho hárku slovami, alebo 

obrázkom. 
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Etapa 11 Ježiš, Syn Boží 
 

Príbeh 2  Uveriť v nemožné   
Lukáš 1:26–38 

 

 

Čítaj 

Čas: 5 minút 

Cieľ: predstaviť dnešný príbeh 

 

Potrebujeme: Biblie alebo knihy Veľká Výprava 

1 Začnite etapu tým, že vyhľadáte a prečítate verš z biblie: Lukáš 1:32 

“On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón 

jeho otca Dávida.” 

2 Čo vám tento verš napovedá o dnešnom príbehu? 

3 Spomína sa tam nejaká postava, alebo miesto? 

4 Myslíte si, že viete o čom ten príbeh bude? 

5 Pokúste sa deti povzbudiť k vnímaniu príbehu, snažte sa v nich vybudovať 

pocit očakávania. 

 

 

Hudba 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Boha 

 

Potrebujeme: CD s pesničkami, alebo jednoduché hudobné nástroje a slová 

piesní (vytlačené alebo ppt) 

Vyberte jednoduchú živú pieseň, ktorá sa môže stať „hymnou“ vašich stretnutí. 

Prípadne skúste vyberať piesne podľa témy, ktorú budete preberať. 
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Časová os 
Čas: 5 minút 

Cieľ: Určiť ako dnešný príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu a jeho ľudu 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava, biblická časová os 

1. Kam, v rámci veľkého Božieho príbehu, zapadá tento príbeh? Otvorte 

knihu Veľká výprava na strane 67 a všimnite si časovú os v pravej časti 

strany. (Môžete spomenúť, že toto je časová os starého zákona a že 

časová os pre nový zákon sa nachádza ďalej. Ak deti nevedia ako je 

biblia rozdelená, popíšte im čo je to nový a starý zákon a ako je to celé 

rozdelené na jednotlivé knihy, kapitoly a verše). 

2. Nájdite zvýraznený úsek, ktorý zobrazuje päť príbehov z 11 etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte SU Bible Timeline pre skupinu, skúste zaradiť dnešný príbeh 

do kontextu veľkého Božieho príbehu. Bolo to na začiatku? Bolo to 

´pred´, alebo ´po´ Ježišovi? Čo iné sa vtedy dialo? 

 

 

 

Otázky na úvod 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: úvod do premýšľania o biblickom texte a ukázať, že je aj dnes relevantný 

 

Premýšľajte nad nasledovanými otázkami spoločne, ako úvod do dnešného 

príbehu: 

 Ako si myslíte, že vyzerá anjel? Vedeli by ste ho rozpoznať, ak by ste 

ho videli? 

 Keď sa anjeli zjavujú obyčajným ľuďom, často hovoria “Neboj sa!” Prečo 

myslíte, že to hovoria?  

 Chceli by ste stretnúť anjela niekedy? Prečo áno a prečo nie?  
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Hra 
Čas: 10 minút 

Cieľ: zamyslieť sa nad tým, čo je to sľub 
 

1. Povedzte deťom, že necháte medzi nich kolovať rôzne predmety. Oni 

budú musieť za každým popísať ten objekt, napríklad, aký zvuk vydáva, 

alebo kde sa zvykne nachádzať. 

2. Začnite tým, že necháte kolovať imaginárneho zajaca, potom 

imaginárnu počítačovú hru a nakoniec sľub. Toto môže byť celkom 

náročné, ale je to dobrý spôsob, ako pomôcť deťom zadefinovať čo to 

sľub je. 

3. Ak by ste chceli náročnejšiu hru, pošlite dobrovoľníka za dvere, zatiaľ čo 

vy si necháte kolovať daný predmet. Potom ho zavolajte späť a skúste, 

či uhádne z popisov detí čo to bolo. 

4. Povedzte, že dnešný biblický príbeh v sebe skrýva úžasný sľub – ale že 

to nie je to jediné, na čo sa môžu tešiť.  

 

 

Skúmaj 

 

Čítaj 
Čas: 10 minút 

Cieľ: Počuť alebo prečítať príbeh z Biblie aby sme pochopili kam príbeh 

zapadá 

 

Potrebujeme: Biblia, kniha Veľká výprava  

1 Kde sa nachádzame 

Zachariáš a jeho žena Alžbeta milovali Boha a slúžili mu. Nanešťastie, nemali 

deti a teraz už boli príliš starý na to, aby sa stali rodičmi. Zachariáš bol kňaz. 

Jedného dňa, keď bol v chráme, zjavil sa mu anjel a zvestoval mu, že jeho 

žena Alžbeta bude mať dieťa – ktorému dajú meno Ján. Anjel povedal, že Ján 

bude veľkým služobníkom Boha. Zachariáš tomu nedokázal uveriť! Anjel mu 
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teda povedal, že nebude schopný rozprávať, dokiaľ sa to dieťa nenarodí. 

Krátko na to, Alžbeta zistila, že očakáva dieťa. Zatiaľ sa však dialo niečo iné…  

 

2 Čítame bibliu 

Nájdime si spoločne Lukáš 1:26–38. Čítajte text nahlas, alebo vyberte dieťa, 

ktoré text nahlas prečíta.  

 

3 Čo sa stalo potom 

Kým pôjdeme ďalej, zamyslime sa nad tým, čo sme práve počuli. Čo si myslia 

deti, že sa stane ďalej?  

Záležiac na tom, o čom ste už diskutovali, vysvetlite deťom nasledovné: 

 

Na rozdiel od Zachariáša, Mária uverila tomu, čo jej anjel povedal. Išla za 

svojou sesternicou Alžbeta aby sa podelila o tie skvelé správy. Alžbeta vedela, 

že Máriino dieťa bude výnimočné. Mária zaspievala pieseň chvál pánu Bohovi. 

Vedela, že jej dieťa je naplnenie božieho zaľúbenia. Tri mesiace po tom, ako 

Mária navštívila Alžbetu, narodil sa Ján. Zachariáš bol odrazu schopný 

rozprávať a tak začal chváliť Boha. Pochopil, že Ján bol prorok, ktorý bol 

predpovedaný v starom zákone ako ten, ktorý pripraví ľudí na príchod mesiáša 

– Ježiša. Ako Ján rástol, duch Boží bol s ním. 

 

 

Hľadajme v obrázkoch 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Uveriť v nemožné‘ na strane 72 v knihe Veľká 

výprava. Porozprávajte sa o tom, čo vidíte. Ako ten obrázok zobrazuje 

udalosti a ľudí, o ktorých ste čítali?  

2. Nalistujte obrázky na stranách 69 and 70. Skúste prísť na to, ktorá časť 

znázorňuje ‘Uveriť v nemožné‘. 

3. Nechajte deťom dosť času aby si mohli samé poprezerať obrázky. Vždy 
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je čo objavovať. 

4. Ako objavujú, skúste deti povzbudiť k tomu aby popisovali to čo vidia. 

Môžete im pomôcť jednoduchou otázkou: 

 Kto je na obrázku? 

 Čo sa práve deje? 

 Spomínate si, čo sa stalo predtým? 

 Viete prerozprávať náš príbeh, len pomocou obrázku? 

 Čo si myslíte, že sa stane ďalej? 

 

 

Objavujeme v Biblii  

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: zistiť o čom hovorí táto časť Biblie 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava  

Odpovedzte spoločne na otázky zo strany 72 z knihy Veľká výprava. 

 Keď Gabriel dal Márii veľký sľub, verila mu. Čo myslíte, že robí sľub 

ľahko, alebo ťažko uveriteľným?  

 O čom myslíte, že Mária premýšľala potom, ako Gabriel odišiel?  

 Pre Boha nie je nič nemožné! Ak máte v živote niečo čo je pre vás 

nemožné, skúste to zdieľať s vašim vedúcim.  

 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava  

1 Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov. 

Mária bola ešte len teenagerka a nebol vydaná, keď ju navštívil anjel Gabriel 

a povedal jej, že si ju vyvolil Boh aby sa stala matkou jeho syna. 
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Jozef Mária si mala zobrať za muža tesára z mesta. On mal neskôr sen, 

v ktorom mu anjel povedal, že nech si zoberie Máriu za ženu a že dieťa ktoré 

počne, bude boží syn. 

Alžbeta bola sesternica Márie a tiež očakávala dieťa, ktoré vyrástlo v Jána 

Krstiteľa. Viac sa môžete dozvedieť v Lukášovi 1:5–25; 57–66. 

 

 

Zapamätaj si 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

 

Potrebujeme: vytlačený verš pre každé dieťa, Biblie 

1. “On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá 

trón jeho otca Dávida.” Lukáš 1:32 

2. Rozdajte deťom Biblie a povedzte im nech nájdu Lukáša prvú kapitolu, 

32. verš a nech ho spoločne nahlas prečítajú.  

3. Požiadajte ich potom, nech si založia stránku s tým veršom a potom 

zavrú Biblie. Koľko si z veršu pamätajú? Skúste to niekoľko krát?  

 

 

Pieseň 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Pána Boha 

 

Potrebujeme: Hudobné nástroje, piesne 

Zaspievajte spolu oslavnú pieseň 

 

 

Otázky 

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: získať odpovede na naše otázky a otázky druhých 

 

Potrebujeme: Veľkú výpravu a prístup na web 
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Pri každej etape v knihe sú otázky detí s tým, že odpovede rôznych ľudí 

môžeme nájsť na stránke www.velkavyprava.sk Povzbudzujme deti, aby kládli 

rôzne zvedavé otázky. Skúste na ne odpovedať spoločne, pýtajte sa na názory 

ostatných detí. Prizvite si niekoho na túto časť stretnutia, aby povedal deťom 

svoj názor. 

 

1. Naše otázky 

Niektoré deti už možno budú mať nejaké otázky ohľadom dnešného 

príbehu. Ak áno, povzbuďte aby sa so svojimi myšlienkami podelili so 

skupinou. 

 

Vyvstáva z tohto príbehu nejaká ústredná otázka? Čomu deti 

nerozumeli? Môže sa im zdať, že niektoré veci sú veľmi 

nepravdepodobné, ba až nemožné; alebo jednoducho nerozumejú 

niektorým slovám a vetám. Môžu mať veľa otázok, povzbuďte ich aby 

sa pýtali!  

 

2. Naše odpovede 

Skúste prísť spoločne na odpovede na vaše otázky. Ak je vás príliš 

veľa, rozdeľte sa do menších skupín, najlepšie s dospelým vedúcim pre 

každú skupinku. Ak je vás menej, zostaňte spolu a rozprávajte sa o 

vašich otázkach, o tom, ako by ste odpovedali. Zapájajte sa do diskusie, 

ale snažte sa im nepovedať odpovede príliš rýchlo.  

 

Napíšte vaše otázky a odpovede na stránku www.velkavyprava.sk aby 

ostatné deti a Vedúci videli vaše nápady. Ak máte pripojenie na internet, 

zapojte do toho deti hneď – bude to akčné a vzrušujúce.  
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Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

 

Potrebujeme: biely papier, biele pastelky alebo sviečky, vodové farby tmavej 

farby, veľké štetce. Noviny alebo igelit na pokrytie pracovnej plochy a 

oblečenia  

1. Zjavte si anjela! Pri tejto aktivite sa ľahko zababrete, tak zakryte všetko, 

čo by sa mohlo zničiť.  

2. Ukážte deťom ako používať pastelku alebo sviečku na kresbu anjela. 

Prejdite po každej linke niekoľko krát, aby tam bolo dosť vosku. 

3. Premaľujte teraz ten obrázok zhora dolu pomocou vodových farieb. 

Ukáže sa vám anjel!  

4. Spýtajte sa detí: Spomínate si, čo povedal anjel, keď sa zjavil Márii? 

 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: tráviť čas s Bohom a rozjímať nad dnešným biblickým príbehom 

1 Po náročnom stretnutí, usaďte všetky deti v tichosti a pripomeňte im, že 

Mária verila anjelovi, keď je zvestoval božie plány. Nechajte priestor pre deti 

aby sa zamysleli a pomodlili: “Drahý Bože, túžil by som vedieť, čo by som 

mohol pre teba urobiť”  

 

Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

 

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

1. Po každom stretnutí si vyznačte, ktorú časť Biblie ste objavovali  

2. Dnešný objav si napíšte do hodnotiaceho hárku slovami, alebo 

obrázkom. 
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Etapa 11 Ježiš, Syn Boží 
 

Príbeh 3  Skvelé správy!   
Lukáš 2: 8–20   

 

 

Čítaj 

Čas: 5 minút 

Cieľ: predstaviť dnešný príbeh 

 

Potrebujeme: Biblie alebo knihy Veľká Výprava 

1. Začnite etapu tým, že vyhľadáte a prečítate verš z biblie: Lukáš 2:14. 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje” 

2. Čo vám tento verš napovedá o dnešnom príbehu? 

3. Spomína sa tam nejaká postava, alebo miesto? 

4. Myslíte si, že viete o čom ten príbeh bude? 

5. Pokúste sa deti povzbudiť k vnímaniu príbehu, snažte sa v nich 

vybudovať pocit očakávania. 

 

 

Hudba 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Boha 

 

Potrebujeme: CD s pesničkami, alebo jednoduché hudobné nástroje a slová 

piesní (vytlačené alebo ppt) 

 

Vyberte jednoduchú živú pieseň, ktorá sa môže stať „hymnou“ vašich stretnutí. 

Prípadne skúste vyberať piesne podľa témy, ktorú budete preberať. 
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Časová os 

Čas: 5 minút 

Cieľ: Určiť ako dnešný príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu a jeho ľudu 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava, biblická časová os 

1. Kam, v rámci veľkého Božieho príbehu, zapadá tento príbeh? Otvorte 

knihu Veľká výprava na strane 67 a všimnite si časovú os v pravej časti 

strany. (Môžete spomenúť, že toto je časová os starého zákona a že 

časová os pre nový zákon sa nachádza ďalej. Ak deti nevedia ako je 

biblia rozdelená, popíšte im čo je to nový a starý zákon a ako je to celé 

rozdelené na jednotlivé knihy, kapitoly a verše). 

2. Nájdite zvýraznený úsek, ktorý zobrazuje päť príbehov z 11 etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte SU Bible Timeline pre skupinu, skúste zaradiť dnešný príbeh 

do kontextu veľkého Božieho príbehu. Bolo to na začiatku? Bolo to 

´pred´, alebo ´po´ Ježišovi? Čo iné sa vtedy dialo?  

 

 

Otázky na úvod 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: úvod do premýšľania o biblickom texte a ukázať, že je aj dnes relevantný 

 

Premýšľajte nad nasledovanými otázkami spoločne, ako úvod do dnešného 

príbehu: 

 

Najlepšie správy! 

 Predstavte si, že by nasledovné témy by boli najdôležitejšími správami 

dneška. V akom poradí by ste ich umiestnili? Jednotkou označte 

najlepšie správy.    

 Deti budú mať o štyri týždne viac prázdnin každý rok.  

 Všetky vojny sveta skončia o polnoci 

 Tvoja rodina práve vyhrala zájazd do krajiny vášho výberu. 
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 Vedci zistili, ako zastaviť globálne otepľovanie 

 Si vybratý/á aby si bol/a hlavnou hviezdou vo filme. 

 Každé dieťa má voľný vstup do ktoréhokoľvek zábavného parku 

po celý rok.  

 Tvoj obľúbený tím vyhrá svetový pohár.  

 Vedci objavia liek na maláriu.  

 Ty a tvoj/a najlepší/ia kamarát/ka budete reprezentovať vašu 

školu v televíznom kvíze. 

 ____________________________________________ 

(vymyslite niečo! 

 

 Ako by ste rozšírili skvelé správy medzi ľudí najrýchlejšie? Komu by ste 

povedali prvému? 

 Všimli ste si, že v televízii je veľa zlých správ a tragédii? Prečo si 

myslíte, že to tak je?  

 

Hra 

Čas: 10 minút 

Cieľ: objaviť, že skvelé správy sú pre všetkých 

 

Potrebujeme: kriedu alebo špagát 

1. Rozdeľte miestnosť v strede a deti na dve skupiny: ‘Pastieri’ a ‘Anjeli’. 

2. Povedzte obom skupinám nech sa postavia do dvoch radov. Jednu 

nohu musia mať na čiare a nech hľadia dopredu. Keď zvoláte meno 

jednej skupiny (napríklad: “pastieri”) musia deti z tejto skupiny utekať ku 

stene na druhej strane miestnosti, zatiaľ čo sa ich tí druhý snažia 

pochytať. Tí, ktorých chytia vypadávajú. Ak zvoláte “skvelé správy” tak 

sa všetci vracajú do hry. Skúste pomenovať tie skupiny tak, aby zneli 

podobne. 

3. Spýtajte sa detí či si spomínajú na nejaký biblický príbeh, kde boli 

anjeli? Alebo pastieri? Možno dokonca anjeli aj pastieri? Prečítajte si z 

biblie a zistite či mali deti pravdu! 

 



 

Veľká výprava – 11. etapa – Jeden z nás – Scripture Union Slovakia       20 
 

Skúmaj 
 

Čítaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: Počuť alebo prečítať príbeh z biblie aby sme pochopili kam príbeh 

zapadá 

 

Potrebujeme: Biblia, kniha Veľká výprava  

1 Kde sa nachádzame 

Veľmi dávno, Boh sľúbil, že pošle ľuďom na zem niekoho výnimočného, kto 

bude vládnuť dobre a spravodlivo – navždy. Izraeliti nikdy nezabudli na tento 

sľub. Ale zdal sa veľmi nereálne, keď sa zase raz ocitli pod nadvládou Rímskej 

ríše. No potom sa začali diať čudesné veci, všetko to začalo v malom 

mestečku… 

 

2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Lukáš 2: 8–20. Čítajte text nahlas, alebo vyberte dieťa, 

ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom 

Kým pôjdeme ďalej, zamyslime sa nad tým, čo sme práve počuli. Čo si myslia 

deti, že sa stane ďalej?  

Záležiac na tom, o čom ste už diskutovali, vysvetlite deťom nasledovné: 

Zopár múdrych mužov pricestovalo z inej krajiny, aby sa poklonili Ježišovi. Keď 

sa to však dozvedel kráľ, zdesil sa, že sa narodil kráľ, ktorý ho zosadí z trónu. 

Jozef s Máriou museli teda ujsť z Izraela do Egypta. No nič nemohlo zastaviť 

Boží plán spásy sveta! 

 

 

Hľadajme v obrázkoch 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 
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Potrebujeme: knihy Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Skvelé správy‘ na strane 68 v knihe Veľká 

výprava. Porozprávajte sa o tom, čo vidíte. Ako ten obrázok zobrazuje 

udalosti a ľudí, o ktorých ste čítali?  

2. Nalistujte obrázky na stranách 69 and 70. Skúste prísť na to, ktorá časť 

znázorňuje ‘Skvelé správy‘. 

3. Nechajte deťom dosť času aby si mohli samé poprezerať obrázky. Vždy 

je čo objavovať. 

4. Ako objavujú, skúste deti povzbudiť k tomu aby popisovali to čo vidia. 

Môžete im pomôcť jednoduchou otázkou: 

 Kto je na obrázku? 

 Čo sa práve deje? 

 Spomínate si, čo sa stalo predtým? 

 Viete prerozprávať náš príbeh, len pomocou obrázku? 

 Čo si myslíte, že sa stane ďalej? 

 

 

 

Objavujeme v Biblii  

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: zistiť o čom hovorí táto časť Biblie 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava  

Odpovedzte spoločne na otázky zo strany 71 z knihy Veľká výprava: 

 Ak by ste dokázali cestovať v čase do tohto príbehu, na ktorú jeho časť 

by ste sa pozreli najradšej? Prečo? 

 Boh, ktorý stvoril svet, prišiel na zem – ako dieťa, ktoré potrebuje 

vyrásť. Prečo neprišiel radšej ako super hrdina, alebo kráľ?  

 Prečo si myslíte, že Spasiteľ je skvelá správa? Prečo je to skvelá správa 

pre celý svet? 
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Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava  

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov. 

Kristus Pamätáte si keď Boh zachránil jeho ľud pred Faraónom? (Etapy s 

Mojžišom na stranách 25-30) Odvtedy čakajú na “Krista” – vyvoleného a 

Bohom zasľúbeného kráľa, ktorý by vládol na veky.  

Pastieri mali zlú povesť. Väčšina ľudí si myslela, že sú to zlodeji. Nikto by si 

teda nemyslel, že keď Boh zostúpi na zem, tak to zvestuje ľuďom, ktorým nikto 

neverí. Myslite na to, keď budete neskôr objavovať s kým Ježiš trávil čas! 

Vianočné pohľadnice sú popletené! Čo zvyčajne vídame na vianočných 

pohľadniciach? Vysmiatych rodičov s prítulným bábätkom v milej stajni s 

peknými zvieratkami. Prvé Vianoce také vôbec neboli! Mária a Jozef museli 

byť vyčerpaní po náročnej ceste. Odhadujeme, že pôrod sa odohral v stajni – 

možno jaskyni – lebo Ježišova prvá posteľ bol válov z ktorého sa kŕmil 

dobytok. Čiže to bola skôr vlhká, špinavá a smradľavá diera. Prazvláštne 

miesto pre príchod Božieho syna! 

 

Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený verš pre každé dieťa, Biblie 

1. "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje." 

Lukáš 2:14 

Napíšte slová verša na balóny, ktoré musia deti potom usporiadať. 

Zoraďte deti to radu, bok po boku. Dajte každému do ruky jeden balón. 

Prečítajte niekoľko krát veršík s tým, že deti zamávajú balónmi, keď 

budete čítať ich časť.  

2. Keď už budú deti oboznámené s veršom, začnite balóny praskať!  
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Pieseň 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Pána Boha 

 

Potrebujeme: Hudobné nástroje, piesne 

Zaspievajte spolu oslavnú pieseň 

 

Otázky 

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: získať odpovede na naše otázky a otázky druhých 

 

Potrebujeme: Veľkú výpravu a prístup na web 

Pri každej etape v knihe sú otázky detí s tým, že odpovede rôznych ľudí 

môžeme nájsť na stránke www.velkavyprava.sk Povzbudzujme deti, aby kládli 

rôzne zvedavé otázky. Skúste na ne odpovedať spoločne, pýtajte sa na názory 

ostatných detí. Prizvite si niekoho na túto časť stretnutia, aby povedal deťom 

svoj názor. 

 

1. Naše otázky 

Niektoré deti už možno budú mať nejaké otázky ohľadom dnešného príbehu. 

Ak áno, povzbuďte aby sa so svojimi myšlienkami podelili so skupinou. 

 

Vyvstáva z tohto príbehu nejaká ústredná otázka? Čomu deti nerozumeli? 

Môže sa im zdať, že niektoré veci sú veľmi nepravdepodobné, ba až nemožné; 

alebo jednoducho nerozumejú niektorým slovám a vetám. Môžu mať veľa 

otázok, povzbuďte ich aby sa pýtali!  

 

2. Naše odpovede 

Skúste prísť spoločne na odpovede na vaše otázky. Ak je vás príliš veľa, 

rozdeľte sa do menších skupín, najlepšie s dospelým vedúcim pre každú 

skupinku. Ak je vás menej, zostaňte spolu a rozprávajte sa o vašich otázkach, 

o tom, ako by ste odpovedali. Zapájajte sa do diskusie, ale snažte sa im 

nepovedať odpovede príliš rýchlo.  
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Napíšte vaše otázky a odpovede na stránku www.velkavyprava.sk aby ostatné 

deti a Vedúci videli vaše nápady. Ak máte pripojenie na internet, zapojte do 

toho deti hneď – bude to akčné a vzrušujúce. 

 

3. Otázky druhých 

Povedzte deťom o Keziah a prečítajte jej otázky.  

Sedem ročná Keziah mala veľa otázok o pastieroch a anjeloch, keď si tento 

Biblický príbeh čítala s jej rodičmi, Petrom a Alenkou. Jej prvá otázka bola: “Čo 

je to sláva?” 

 

Spýtajte sa detí: “Ako by ste odpovedali na jej otázku?”  

 

4. Odpovede druhých 

Pripomeňte deťom, že rodičia na otázku svojej dcérky odpovedali. Prečítajte 

ich odpoveď nahlas: “Sláva je slovo, ktorým vyjadrujeme veľkoleposť Boha. 

Keď sláva Boha bola s anjelmi, znamenalo to, že naozaj prišli od Boha a že 

Ježiš bol ozaj syn Boží.” 

 

Potom sa Keziah opýtala: “Čo je to válov?” 

Alenka a Peter odpovedali: “Válov je taký žľab alebo nádoba do ktorej sa dáva 

krmivo pre zvieratá. V stajni kde sa Ježiš narodil nebola posteľ ani kolíska, tak 

uložili Ježiša to válovu a prikryli ho veľa plachtami aby neprechladol.”  

 

Keziah sa pýtala ďalej: “Prečo sa Boh zjavil práve pastierom?” 

Alenka a Peter odpovedali: “Anjeli sú božími poslami a vtedy prišli aby 

zvestovali pastierom skvelé správy o Ježišovom narodení. Syn Boží prišiel na 

svet, aby ho spasil. Svet sa totiž odvrátil od Boha.“ 

 

Keziah si nebola istá čo znamenajú niektoré slová z tohto príbehu a tak sa 

opýtala: “Čo to znamená ‘V tom kraji boli pastieri‘ a čo to je ‘Dávidovo mesto‘?“ 

Alenka a Peter jej to radi vysvetlili: “Ten ‘kraj’ znamená okolie Betlehema.  

‘Dávidovo mesto’ bol Betlehem a bolo to v tomto meste, kde sa Ježiš narodil. 
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Narodil sa tam preto, lebo Mária a Jozef museli ísť do Betlehema zaplatiť dane 

Rimanom. Kráľ Dávid bol najúžasnejší kráľ, ktorý kedy vládol Izraelu a Boh 

predpovedal, že Ježiš sa narodí z rodu Kráľa Dávida.”  

 

Keziah sa spýtala: “Čo to znamená rozjímať nad niečím?” 

Alenka a Peter odpovedali: “Rozjímať znamená zamýšľať sa nad niečím a 

hľadať v tom skryté myšlienky. Príbehy sú niekedy písané tak, aby z nich 

plynuli rôzne ponaučenia pre rôznych ľudí.” 

 

Porovnajte odpovede detí s vyššie uvedenými odpoveďami. V čom sa 

podobajú a v čom sa líšia? Zdieľajte prosím vaše odpovede na stránku 

www.velkavyprava.sk  

 

 

Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

 

1. Spoločne, spíšte všetky mená, akými bol Boh nazývaný. Predstavte si, 

že vám bola zverená funkcia oznámenia narodenia Ježiša. Ľuďom by 

ste mali povedať: 

 Jeho mená (je ich viac!) 

 O jeho rodine 

 Ako ich nájsť  

 Návrhy na darčeky  

 Čokoľvek zaujímavé 

2. Vymyslite aká by to bola pozvánka, bola by to: SMSka, online video, 

reklama v novinách, billboard, oznam v rádiu? Vytvorte si vlastnú stenu 

alebo zoznam, kde budete zapisovať nové mená, keď ich objavíte 

3. Pripravte sa na prezentáciu. Skúste ju zaradiť do vianočného programu 

vášho spoločenstva. 
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Urob si 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

 

Potrebujeme: biele alebo strieborné karty, strieborná fólia, trblietky, flitre, 

pozlátka, glej, spinkovač, nožničky a špagát na zavesenie.  

1. Pracujte spoločne, aby ste naplnili oblohu (alebo vašu miestnosť) 

anjelmi. Vystrihnite kruh z bielej alebo striebornej karty podľa predlohy.  

2. Vystrihnite pozdĺž celých čiar a zohnite pozdĺž bodkovaných čiar. 

Nakreslite im tvár na hlavu. Pokryte telo a krídla trblietavými ozdobami. 

3. Pripnite alebo prilepte čiaru AB k čiare CD. Telo anjela bude tvoriť kužeľ  

a krídla budú vystupovať spoza neho. 

4. Pripnite hlavu na špagát a zaveste anjela.  

5. Skúste ich spraviť čo najviac a vyzdobiť nimi váš kostol. 

 

 

Hovor s Bohom   

Čas: 5 minút 

Cieľ: tráviť čas s Bohom a rozjímať nad dnešným biblickým príbehom 

Poďakuj Ježišovi, a spomeň si, akou je pre teba skvelou správou. 

 

 

Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

1. Po každom stretnutí si vyznačte, ktorú časť Biblie ste objavovali  

2. Dnešný objav si napíšte do hodnotiaceho hárku slovami, alebo 

obrázkom. 
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Etapa 11 Ježiš, Syn Boží 
 

Príbeh 4 Buď pripravený!   
Lukáš 3:2–16  

 

 

Čítaj 

Čas: 5 minút 

Cieľ: predstaviť dnešný príbeh 

 

Potrebujeme: Biblie alebo knihy Veľká Výprava 

1. Začnite etapu tým, že vyhľadáte a prečítate verš z biblie: Lukáš 3:16: 

„Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však 

mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. 

On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.” 

2. Čo vám tento verš napovedá o dnešnom príbehu? 

3. Spomína sa tam nejaká postava, alebo miesto? 

4. Myslíte si, že viete o čom ten príbeh bude? 

5. Pokúste sa deti povzbudiť k vnímaniu príbehu, snažte sa v nich 

vybudovať pocit očakávania. 

 

 

Hudba 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Boha 

Potrebujeme: CD s pesničkami, alebo jednoduché hudobné nástroje a slová 

piesní (vytlačené alebo ppt) 

 

Vyberte jednoduchú živú pieseň, ktorá sa môže stať „hymnou“ vašich stretnutí. 

Prípadne skúste vyberať piesne podľa témy, ktorú budete preberať. 
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Časová os 

Čas: 5 minút 

Cieľ: Určiť ako dnešný príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu a jeho ľudu 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava, biblická časová os 

1. Kam, v rámci veľkého Božieho príbehu, zapadá tento príbeh? Otvorte 

knihu Veľká výprava na strane 67 a všimnite si časovú os v pravej časti 

strany. (Môžete spomenúť, že toto je časová os starého zákona a že 

časová os pre nový zákon sa nachádza ďalej. Ak deti nevedia ako je 

biblia rozdelená, popíšte im čo je to nový a starý zákon a ako je to celé 

rozdelené na jednotlivé knihy, kapitoly a verše). 

2. Nájdite zvýraznený úsek, ktorý zobrazuje päť príbehov z 11 etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte SU Bible Timeline pre skupinu a deti majú mini-Bible Timelines, 

skúste zaradiť dnešný príbeh do kontextu veľkého Božieho príbehu. 

Bolo to na začiatku? Bolo to ´pred´, alebo ´po´ Ježišovi? Čo iné sa vtedy 

dialo?  

 

 

Otázky na úvod 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: úvod do premýšľania o biblickom texte a ukázať, že je aj dnes relevantný 

 

Premýšľajte nad nasledovanými otázkami spoločne, ako úvod do dnešného 

príbehu: 

 Už ste niekedy hrabali lístie, alebo odhadzovali sneh z cesty? Videli ste 

niekedy buldozér prejsť krížom cez les? Alebo pluh, ako čistí cestu? 

 Predstavte si, že niekto veľmi dôležitý príde navštíviť tvoju krajinu. 

Vašou úlohou je pripraviť všetko na ich príchod? Bude to trochu 

náročnejšie, ako pohrabať lístie! Ako by ste to všetko zvládli? 

 Vaša dôležitá osoba dorazila! Čo myslíte, aké to bude? 
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Hra 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: ukázať, čo to je mať možnosť začať s čistím štítom.  

 

Potrebujeme: prázdne plastové fľaše, čierne fixky na plast, guličky z papiera, 

staré ponožky alebo penové guličky. 

1. Rozprávajte sa s deťmi o tom aké je to zlé správanie: šikanovanie, 

klamstvá, podvádzanie a tak ďalej. Napíšte každú z týchto vecí na 

osobitnú fľašu. 

2. Zoraďte fľaše na stôl alebo zem a všetci sa postavte na opačnú stranu. 

3. Rozdajte guličky tak, aby mali všetci rovnako. Napočítajte do troch a 

naraz hoďte guličky! Pokúste sa všetky zlé skutky prevrhnúť naraz. 

4. Spýtajte sa detí či ich to bavilo! Čo sa im na tom páčilo? Reflektujte, aký 

je to dobrý pocit silno hodiť loptu a zhodiť fľaše – ale pripomeňte, že toto 

nebolo to čo im to malo dať. Ukázali ste, že je možné zbaviť sa všetkých 

zlých myšlienok a začať odznovu – ale ako? 

5. Hrajte znovu a pripomeňte deťom aké slová zhadzujú. 

 

Skúmaj 
 

Čítaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: Počuť alebo prečítať príbeh z biblie aby sme pochopili kam príbeh 

zapadá 

Potrebujeme: Biblia, kniha Veľká výprava  

 

1 Kde sa nachádzame 

Ján Krstiteľ žil na púšti. Tam k nemu prehovoril Boh a povedal mu, aby išiel 

medzi ľudí a vravel im aby sa vrátili k Bohu. Lukáš, autor tohto evanjelia, 

opisuje Jána pomocou slov proroka Izaiáša zo starého zákona. Lukáš chcel 

aby ľudia vedeli, že Ján bol predchodca Ježiša, ktorý mal ľudí pripraviť na jeho 

príchod. 
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2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Lukáš 3:2–16. Čítajte text nahlas, alebo vyberte dieťa, 

ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom 

Kým pôjdeme ďalej, zamyslime sa nad tým, čo sme práve počuli. Čo si myslia 

deti, že sa stane ďalej?  

Záležiac na tom, o čom ste už diskutovali, vysvetlite deťom nasledovné: 

Ján zvestoval ľuďom Božie skvelé správy mnohými spôsobmi. Ale povedal 

vladárovi Herodesovi, že nevládne správne. Čoskoro na to ho Herodes poslal 

do vezenia. Predtým však Ján pokrstil mnohých ľudí, ktorý sa chceli odvrátiť od 

hriechu a začať žiť s Bohom. Potom jedného dňa prišiel Ježiš a pokrstil Jána. 

To znamenalo, že jeho život patrí Bohu.  

 

 

Hľadajme v obrázkoch 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

Potrebujeme: knihy Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Buď pripravený‘ na strane 72 v knihe Veľká 

výprava. Porozprávajte sa o tom, čo vidíte. Ako ten obrázok zobrazuje 

udalosti a ľudí, o ktorých ste čítali?  

2. Nalistujte obrázky na stranách 69 and 70. Skúste prísť na to, ktorá časť 

znázorňuje ‘Buď pripravený‘. 

3. Nechajte deťom dosť času aby si mohli samé poprezerať obrázky. Vždy 

je čo objavovať. 

4. Ako objavujú, skúste deti povzbudiť k tomu aby popisovali to čo vidia. 

Môžete im pomôcť jednoduchou otázkou: 

 Kto je na obrázku? 

 Čo sa práve deje? 

 Spomínate si, čo sa stalo predtým? 

 Viete prerozprávať náš príbeh, len pomocou obrázku? 

 Čo si myslíte, že sa stane ďalej? 
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Objavujeme v Biblii  

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: zistiť o čom hovorí táto časť Biblie 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava  

Odpovedzte spoločne na otázky zo strany 72 z knihy Veľká výprava: 

 Skúste prerozprávať Jánove posolstvo vlastnými slovami. Ako by táto 

správa pripravila ľudí na Ježiša?  

 Ľudia chceli vedieť, čo majú urobiť aby ukázali, že sa obrátili späť k 

bohu. Čo im poradil Ján Krstiteľ? Čo myslíte, že by povedal vám?   

 Čo myslíte, aké to je pripravovať všetko na príchod niekoho oveľa 

slávnejšieho ako ste vy?  

 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava  

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Ján Krstiteľ Jeho úloha (predpovedaná pred 800 rokmi) bola pripraviť cestu 

pre niekoho, kto sa stane oveľa známejším ako bol on. Keď hlásal, že židia, tak 

ako všetci ostatní, majú právo na Božiu spásu – farizejom sa toto nepáčilo. 

Božie odpustenie patrí tomu, kto je kajúcny a poslušný. 

Navráťte sa, alebo sa kajajte Jánova správa ľudom bola aby sa navrátili k 

Bohu alebo sa kajali. 

Krstiteľ Ak ľudia vypočuli Jánove posolstvo a chceli sa kajať a nasledovať 

Boha, išli s Jánom k rieke Jordán. On ich omýval vodou na znak zmytia 

hriechov a božieho odpustenia. Tento čin sa nazýva krstenie a stal sa tak 

prezývkou pre Jána. 

Mesiáš Ľudia čakali, že Boh zošle na svet svojho posla – Spasiteľa. Mysleli si, 

že by to mohol byť Ján a tak im on musel vysvetliť, že to tak nie je. Povedal im, 

že on len pripravuje cestu pre Spasiteľa. 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

 

Potrebujeme: vytlačený verš pre každé dieťa, Biblie 

“Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší 

ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude 

krstiť Duchom Svätým a ohňom.”  Lukáš 3:16  

Napíšte tento verš ale vynechajte všetky hlásky. Nechajte deti hádať, ktoré 

hlásky patria kam a potom verš spoločne zopakujte. 

 

 

Pieseň 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Pána Boha 

Potrebujeme: Hudobné nástroje, piesne 

Zaspievajte spolu oslavnú pieseň 

 

 

Otázky 

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: získať odpovede na naše otázky a otázky druhých 

 

Potrebujeme: Veľkú výpravu a prístup na web 

Pri každej etape v knihe sú otázky detí s tým, že odpovede rôznych ľudí 

môžeme nájsť na stránke www.velkavyprava.sk Povzbudzujme deti, aby kládli 

rôzne zvedavé otázky. Skúste na ne odpovedať spoločne, pýtajte sa na názory 

ostatných detí. Prizvite si niekoho na túto časť stretnutia, aby povedal deťom 

svoj názor. 

 

1. Naše otázky 

Niektoré deti už možno budú mať nejaké otázky ohľadom dnešného príbehu. 

Ak áno, povzbuďte aby sa so svojimi myšlienkami podelili so skupinou. 
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Vyvstáva z tohto príbehu nejaká ústredná otázka? Čomu deti nerozumeli? 

Môže sa im zdať, že niektoré veci sú veľmi nepravdepodobné, ba až nemožné; 

alebo jednoducho nerozumejú niektorým slovám a vetám. Môžu mať veľa 

otázok, povzbuďte ich aby sa pýtali!  

 

2. Naše odpovede 

Skúste prísť spoločne na odpovede na vaše otázky. Ak je vás príliš veľa, 

rozdeľte sa do menších skupín, najlepšie s dospelým vedúcim pre každú 

skupinku. Ak je vás menej, zostaňte spolu a rozprávajte sa o vašich otázkach, 

o tom, ako by ste odpovedali. Zapájajte sa do diskusie, ale snažte sa im 

nepovedať odpovede príliš rýchlo.  

 

Napíšte vaše otázky a odpovede na stránku www.velkavyprava.sk aby ostatné 

deti a Vedúci videli vaše nápady. Ak máte pripojenie na internet, zapojte do 

toho deti hneď – bude to akčné a vzrušujúce 

 

 

Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

Potrebujeme: pohľadnice 

1 Napíšte Bohu pohľadnice, na ktoré napíšete o vašom vzťahu s ním. Ak už si 

priateľ Ježiša, poďakuj sa Bohu za všetko čo pre teba Ježiš urobil. Ak máte 

pochybnosti, napíšte čo ste sa dozvedeli v dnešnom Biblickom príbehu. 

2 Zozbierajte všetky pohľadnice a povedzte, že im ich neskôr vrátite, aby ste 

im pripomenuli dnešný príbeh. Nezabudnite na to! 

 

 

Urob si 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

Potrebujeme: biely papier a kartón, nožničky a špagát 
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1. Vyrobte si s deťmi holubicu, aby im pomohla zapamätať si dnešný 

príbeh. Podľa predlohy vystrihnite telo holubice pre každé dieťa. 

2. Ukážte deťom ako vytvoriť plisé papiere prehýbaním dopredu a dozadu, 

smerom do stredu.  

3. Vysvetlite, že tieto papiere musia byť prepchaté cez škárku v tele 

holubice a potom rozprestreté na druhej strane – tak vzniknú krídla.  

4. Pripevnite na holubicu kúsok špagátu, aby mohla “lietať”. Povedzte 

deťom aby zleteli s ich holubicami, ako sa to stali v dnešnom príbehu, 

keď Ján pokrstil Ježiša. 

5. Pamätá si niekto, čo sa stalo potom? Čo povedal ten hlas? O kom to 

hovoril? Kto to bol ten hlas?  

 

 

Hovor s Bohom   

Čas: 5 minút 

Cieľ: tráviť čas s Bohom a rozjímať nad dnešným biblickým príbehom 

1. Nechajte deti rozjímať nad otázkou: “Potrebujete sa Bohu za niečo 

ospravedlniť?” 

2. Nechajte im priestor aby sa mohli v tichosti modliť.  

3. Ubezpečte ich, že Boh nám odpúšťa, keď to ľutujeme. 

 

 

Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

1. Po každom stretnutí si vyznačte, ktorú časť Biblie ste objavovali  

2. Dnešný objav si napíšte do hodnotiaceho hárku slovami, alebo 

obrázkom 
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Etapa 11 Ježiš, Syn Boží 
 

Príbeh 5  Poznaj svojho nepriateľa   
Matúš 4:1–11 

 

Čítaj 

Čas: 5 minút 

Cieľ: predstaviť dnešný príbeh 

 

Potrebujeme: Biblie alebo knihy Veľká Výzva 

1. Začnite etapu tým, že vyhľadáte a prečítate verš z biblie: Matúš 3:17. 

„A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel 

zaľúbenie.” 

2. Čo vám tento verš napovedá o dnešnom príbehu? 

3. Spomína sa tam nejaká postava, alebo miesto? 

4. Myslíte si, že viete o čom ten príbeh bude? 

5. Pokúste sa deti povzbudiť k vnímaniu príbehu, snažte sa v nich 

vybudovať pocit očakávania. 

 

 

Hudba 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Boha 

 

Potrebujeme: CD s pesničkami, alebo jednoduché hudobné nástroje a slová 

piesní (vytlačené alebo ppt) 

 

Vyberte jednoduchú živú pieseň, ktorá sa môže stať „hymnou“ vašich stretnutí. 

Prípadne skúste vyberať piesne podľa témy, ktorú budete preberať. 
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Časová os 

Čas: 5 minút 

Cieľ: Určiť ako dnešný príbeh zapadá do veľkého Božieho príbehu a jeho ľudu 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava, biblická časová os 

 

1. Kam, v rámci veľkého Božieho príbehu, zapadá tento príbeh? Otvorte 

knihu Veľká výprava na strane 67 a všimnite si časovú os v pravej časti 

strany. (Môžete spomenúť, že toto je časová os starého zákona a že 

časová os pre nový zákon sa nachádza ďalej. Ak deti nevedia ako je 

biblia rozdelená, popíšte im čo je to nový a starý zákon a ako je to celé 

rozdelené na jednotlivé knihy, kapitoly a verše). 

2. Nájdite zvýraznený úsek, ktorý zobrazuje päť príbehov z 11 etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte SU Bible Timeline pre skupinu, skúste zaradiť dnešný príbeh 

do kontextu veľkého Božieho príbehu. Bolo to na začiatku? Bolo to 

´pred´, alebo ´po´ Ježišovi? Čo iné sa vtedy dialo? 

 

 

Otázky na úvod 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: úvod do premýšľania o biblickom texte a ukázať, že je aj dnes relevantný 

 

Premýšľajte nad nasledovanými otázkami spoločne, ako úvod do dnešného 

príbehu: 

 “Vaša misia, ak sa ju rozhodnete prijať…” Videli ste film, kde mal hlavný 

hrdina vykonať nejakú špeciálnu úlohu?  

 Čo viete o Ježišovi? Spýtajte sa aj ostatných túto otázku. 

 Viete aká bola Ježišova špeciálna misia? (zapíšte si vašu odpoveď a 

porovnajte ju s tým, čo si budete myslieť na konci Veľkej Výpravy.) 
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Hra 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: zamyslieť sa nad plynutím času – a ako nekonečný sa nám môže zdať  

 

Potrebujeme: stopky alebo hodinky, kalendár a kalkulačku. 

1. Spýtajte sa: ‘Koľko týždňov je 40 dní?’ Spolu to zistite. Nájdite dátum o 

40 dní od dnes: čo asi tak vtedy budú deti robiť? Je to nejaký špeciálny 

deň, alebo obdobie? Spomeňte, že Ježiš raz nejedol 40 dní! 

2. Vypočítajte koľko hodín tvorí 40 dní a potom koľko to je minút.  

3. Zahrajte sa hru, ktorá nám pomôže uvedomiť si čas. Povedzte deťom 

aby si ľahli na zem (alebo sadli, ak máte málo miesta) a zavreli oči. 

Povedzte im, že nech skúsia byť minútu čo najtichšie a najpokojnejšie 

ako dokážu. Keď si budú myslieť, že už minúta prešla, nech nehlučne 

zdvihnú ruku. 

4. Spustite časovač. Pokračujte dokým si všetky deti nebudú myslieť, že 

už minúta prešla. 

5. Oznámte, kto bol najbližšie a porozprávajte sa o tom, aké rôzne odhady 

deti mali. 

 

Skúmaj 
 

Čítajte 

Čas: 10 minút 

Cieľ: Počuť alebo prečítať príbeh z biblie aby sme pochopili kam príbeh 

zapadá 

 

Potrebujeme: Biblie, kniha Veľká výprava  

1 Kde sa nachádzame 

Ján najprv nechcel Ježiša pokrstiť. Myslel si, že Ježiš by mal najprv pokrstiť 

jeho! No Ježiš mu povedal, že tak si to žiada Boh. Ako bol Ježiš krstený, Duch 

Svätý zostúpil na neho vo forme holubice a hlas z nebies povedal: “Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.” Ježiš bol ten dlho očakávaný 
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kráľ, spasiteľ. Po tejto úžasnej udalosti zaviedol Duch Svätý Ježiša na púšť. 

Tam ho pokúšal diabol, ktorý ho chcel odhovoriť od úlohy, ktorú mu dal Boh. 

 

2 Čítajme bibliu 

Nájdime si spoločne Matúš 4: 1-11. Čítajte text nahlas, alebo vyberte dieťa, 

ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom 

Kým pôjdeme ďalej, zamyslime sa nad tým, čo sme práve počuli. Čo si myslia 

deti, že sa stane ďalej?  

Záležiac na tom, o čom ste už diskutovali, vysvetlite deťom nasledovné: 

Po tom ako bol Ján vrhnutý do väzenia, presťahoval sa Ježiš do mesta 

Kafarnaume pri Galilejskom mori. Ako predpovedal prorok Izaiáš: Ježiš sa mal 

stať svetlom pre ľudí. Tam, začal Ježiš zvestovať o Božom kráľovstve a hovoriť 

ľuďom aby sa navrátili k Bohu. 

 

 

Hľadajme v obrázkoch 

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihy Veľká výzva 

1. Nájdite malý obrázok ‘Poznaj svojho nepriateľa‘ na strane 72 v knihe 

Veľká výprava. Porozprávajte sa o tom, čo vidíte. Ako ten obrázok 

zobrazuje udalosti a ľudí, o ktorých ste čítali?  

2. Nalistujte obrázky na stranách 69 and 70. Skúste prísť na to, ktorá časť 

znázorňuje ‘Poznaj svojho nepriateľa‘. 

3. Nechajte deťom dosť času aby si mohli samé poprezerať obrázky. Vždy 

je čo objavovať. 

4. Ako objavujú, skúste deti povzbudiť k tomu aby popisovali to čo vidia. 

Môžete im pomôcť jednoduchou otázkou: 

 Kto je na obrázku? 

 Čo sa práve deje? 
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 Spomínate si, čo sa stalo predtým? 

 Viete prerozprávať náš príbeh, len pomocou obrázku? 

 Čo si myslíte, že sa stane ďalej?  

 

 

Objavujeme v Biblii  

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: zistiť o čom hovorí táto časť Biblie 

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava  

1 Odpovedzte spoločne na otázky zo strany 72 z knihy Veľká výprava: 

 Akými spôsobmi diabol – nepriateľ Boha – pokúšal Ježiša? Čo majú 

všetky Ježišove odpovede spoločné? 

 Keď ste v pokušení spraviť niečo zlé, čo z tohto príbehu vám pomôže 

rozhodnúť sa správne?  

 Diabol sa len tak ľahko nenechá odradiť. No Ježiš ho aj tak porazí. 

Porozprávajte sa o tom, čo vás na tomto príbehu zaskočilo.  

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii 

 

Potrebujeme: Knihu Veľká výprava  

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Diabol, alebo Satan V Gréckom a Hebrejskom jazyku znamenajú tieto slová 

‘ten ktorý obviňuje’ a sú to mená pre toho, ktorý zosobňuje všetko čo je zlé 

a nenávidí Boha. Diabol je Boží nepriateľ – a teda aj nepriateľ Božieho ľudu: 

dospelých aj detí. Pokúša ich, aby činili zlo a potom ich pred bohom obviňuje. 

Pokušenie Satan pokúšal Ježiša, aby robil veci, ktoré sa protivili Bohu. Bol 

podlý, prefíkaný, presvedčivý a nebezpečný – no Ježiš ho odhalil a nezhrešil. 

40 dní a nocí Mojžiš a aj prorok Eliáš sa postili 40 dní v dôležitých obdobiach 

ich života. Ježiš sa práve chystal začať zvestovať ľuďom o Bohu – toto preňho 

musel byť veľmi dôležitý čas. 

Postiť sa znamená vzdať sa niečoho, v tomto prípade jedla. 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

 

Potrebujeme: vytlačený verš pre každé dieťa, Biblie 

„A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel 

zaľúbenie.” Matúš 3:17 

Staňte si do všetci vedľa seba do radu – bok po boku. Začnite na jedom konci 

s tým, že každý povie jedno slovo verša. Keď prídete na koniec radu, 

jednoducho obráťte smer. Opakujte niekoľkokrát, aby ste verš viackrát 

zopakovali. 

 

 

Pieseň 

Čas: 5 minút 

Cieľ: oslava Pána Boha 

Potrebujeme: Hudobné nástroje, piesne 

 

Zaspievajte spolu oslavnú pieseň  

 

 

Otázky 

Čas: 10-15 minút 

Cieľ: získať odpovede na naše otázky a otázky druhých 

 

Potrebujeme: Veľkú výpravu a prístup na web 

 

Pri každej etape v knihe sú otázky detí s tým, že odpovede rôznych ľudí 

môžeme nájsť na stránke www.velkavyprava.sk Povzbudzujme deti, aby kládli 

rôzne zvedavé otázky. Skúste na ne odpovedať spoločne, pýtajte sa na názory 

ostatných detí. Prizvite si niekoho na túto časť stretnutia, aby povedal deťom 

svoj názor. 
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1. Naše otázky 

Niektoré deti už možno budú mať nejaké otázky ohľadom dnešného príbehu. 

Ak áno, povzbuďte aby sa so svojimi myšlienkami podelili so skupinou. 

 

Vyvstáva z tohto príbehu nejaká ústredná otázka? Čomu deti nerozumeli? 

Môže sa im zdať, že niektoré veci sú veľmi nepravdepodobné, ba až nemožné; 

alebo jednoducho nerozumejú niektorým slovám a vetám. Môžu mať veľa 

otázok, povzbuďte ich aby sa pýtali!  

 

2. Naše odpovede 

Skúste prísť spoločne na odpovede na vaše otázky. Ak je vás príliš veľa, 

rozdeľte sa do menších skupín, najlepšie s dospelým vedúcim pre každú 

skupinku. Ak je vás menej, zostaňte spolu a rozprávajte sa o vašich otázkach, 

o tom, ako by ste odpovedali. Zapájajte sa do diskusie, ale snažte sa im 

nepovedať odpovede príliš rýchlo.  

 

Napíšte vaše otázky a odpovede na stránku www.velkavyprava.sk aby ostatné 

deti a Vedúci videli vaše nápady. Ak máte pripojenie na internet, zapojte do 

toho deti hneď – bude to akčné a vzrušujúce. 

 

 

Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

 

Potrebujeme: Biblie 

1. Spýtajte sa detí: “Všimli ste si čo Ježiš urobil vždy, keď bol pokúšaný?” 

Nehádal sa – využil svoju znalosť Biblie a jej slovami odmietol to čo 

diabol navrhoval. 

2. Nájdite tieto verše vo svojich Bibliách: 

Obrátiť kameň na chlieb: Ježiš odpovedal pomocou: Deutronómium 8:3 

Nechaj anjelov, nech ťa chytia: Ježiš odpovedal pomocou: 

Deutronómium 6:16 
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Pokloniť sa diablovi: Ježiš odpovedal pomocou: Deutronómium 6:13 

3. Upozornite na to, že Ježiš so sebou Bibliu nemal! Bibliu musel úprimne 

poznať aby vedel využiť jej slová keď bol pokúšaný diablom. 

4. Vyberte si verš z Biblie, ktorý sa spoločne naučíte. Pripomeňte deťom, 

že spomenúť si na verš znamená, že budeme ako Ježiš na púšti – vždy 

budeme mať so sebou slovo Božie. 

 

 

Urob si 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes 

 

Potrebujeme: reklamy a rôzne výtvarné materiály 

1. Ak máte, ukážte deťom rôzne reklamy a diskutujte o tom, čo 

zákazníkom sľubujú. 

2. Predstavte si, že Biblia je takýto produkt – aké by boli následky “užitia” 

jedného verša denne? Hovorte o tom, ako nás Biblia vyzbrojuje a 

pomáha nám. Pripomeňte deťom, ako pomohla Ježišovi, keď bol na 

púšti: poznal verše a teda mohol zabrániť diablovi keď ho navádzal k 

hrešeniu. 

3. Vyzvite skupinu, aby vymyslela plagát na propagáciu Biblie. Mal by 

hovoriť o dôsledkoch čítania Biblie v našich životoch. Ukážte tieto 

plagáty iným ľuďom (rodičom, alebo inej skupine). 

 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: tráviť čas s Bohom a rozjímať nad dnešným biblickým príbehom 

1. Požiadaj Boha, aby ti dal silu odolať pokušeniu.  

2. Priznajte si, že všetci činíme chyby, ale vďaka Ježišovi máme vždy 

šancu začať odznova. Modlite sa spolu: “Ďakujeme Ježiš, že to s nami 

nevzdávaš. Odpúšťaš nám keď robíme chyby a my sa môžeme opäť s 

tebou priateliť.” 
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Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

 

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

1. Po každom stretnutí si vyznačte, ktorú časť Biblie ste objavovali  

2. Dnešný objav si napíšte do hodnotiaceho hárku slovami, alebo 

obrázkom. 

 
 


