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Etapa 20 Navždy s Bohom 
 

Príbeh 96 Hlas a videnie 
Zjavenie 1:9-20  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

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

1. Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 

1:18. “Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a 

podsvetia.” 

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 Cesta Bibliou 

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

knihu Veľká výprava na strane 121 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 20. etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte časovú os Cestu Bibliou 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: 

 Predstav si, že sa pred tebou zjavil mimozemšťan! Čo vidí? Ako by ťa 

opísal ostatným mimozemšťanom vo vesmírnej lodi? Vieš mu pomôcť 

spoznať to, aká osoba si, ako aj to, ako vyzeráš a čo máš oblečené? 

 Čo ak by sa ťa mimozemšťan spýtal na Ježiša? Vieš ho opísať? 

Spomeň si na všetko, čo o Ježišovi vieš a veľmi jednoducho to vysvetli 

svojmu mimozemského návštevníkovi. 

 Ako by si niekomu naozaj mohol povedať o Ježišovi? Poznáš niekoho, 

komu by si to chcel povedať? Ako by si to mohol urobiť?  
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Hra 

Dĺžka: 10 minút 

Cieľ: porozmýšľať nad Jánovým videním Ježiša 

Čo potrebujete: pre každú malú skupinku: Bibliu, dlhý plášť (niečo ako nočnú 

košeľu alebo župan), pás žltej látky alebo krepového papiera, ktorý bude 

reprezentovať zlatý opasok, sedem hviezd z kartónu,  

1. Rozdeľte deti do skupín po deväť. Dajte každému tímu ich pomôcky 

a kostýmy.  

2. Jeden dobrovoľník z každej skupiny sa postaví na opačnú stranu 

miestnosti od všetkých ostatných. Zvyšok tíme k nemu vybiehajú 

štafetovým spôsobom s cieľom obliecť svojho člena tými podľa 

inštukcií (tie spíšte podľa Zjavenia 1:13-16). Každý, kto vybehne, môže 

zobrať len jeden kus oblečenia alebo dekorácií. Keď je človek 

oblečený, skupina musí nájsť a prečítať verš zo Zjavenia 1:8. Prvá 

skupina, ktorá ho prečíta, vyhráva. 

3. Povedzte, že v dnešnom príbehu, má Ján videnia Ježiša, a aj keď 

Ježiš v tomto videní zjavne nevyzeral tak, ako deti oblečené do 

kostýmov, každá časť ich kostýmov reprezentuje kúsok Jánovej vízie. 

 

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 

Ján mal pravdepodobne okolo 80 rokov, keď napísal Zjavenie. Žil na ostrove 

Patmos, ktorý sa nachádza kúsok od pobrežia krajiny, ktorú dnes voláme 

Turecko. Bolo to obdobie Rímskej ríše a kresťania boli všade prenasledovaní 

za svoju vieru. Boh dal Jánovi mnohé vízie, aby povzbudil veriacich, ale aj 

ukázal, kto vládne: Ježiš je Kráľ kráľov. Tu Ján píše o jeho stretnutí so živým 

Ježišom. 
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2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Zjavenie 1:9-20. Buď môžete text prečítať vy, alebo 

vyberte jedno alebo dve deti, ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom? 

V Zjavení je veľa zvláštnych symbolov. Svietniky v Jánovom videní 

predstavujú sedem zborov, ktorým píše; hviezdy sú anjelmi, ktorí na zbory 

dohliadajú. Ježiš vraví Jánovi, aby sa nebál - on žije naveky. 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Hlas a vdenie‘ na strane 126 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 123 and 124. Skúste prísť na to, ktorá 

časť znázorňuje ‘Hlas a videnie‘. 

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 toho, čo vám tento 

obrázok z príbehu pripomenul? 

 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 126 z knihy Veľká výprava. 

 

 Vdenie je niečo ako sen. Aký pocit v tebe vyvoláva Ježiš podľa tohto 

opisu? 

 Čo tým Ježiš myslel, keď povedal, že má kľúče od smrti a podsvetia? 

 Keď premýšľame o smrti, väčšinou sme z toho smutní alebo 

vystrašení. Keď vieme, že Ježiš má kľúče od smrt, môže to nejak 

zmenť tieto naše zlé pocity? 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Zjavenie bolo správou od Boha rannej cirkvi - a prišla skrz Jánovo videnie. 

Ján bol blízko konca svojho života. Bolo okolo roku 80 n.l.; byť kresťanom 

nebolo v kurze - ľudia mohli byť za vieru v Ježiša zabití. Ján bol uväznený na 

ostrove. Jedného dňa, keď Ján uctieval Boha, mu Ježiš ukázal videnie neba a 

budúcnosti. Spísal to, aby povzbudil trpiacich kresťanov. 

Ján písal siedmym zborom v oblasti súčasného Turecka. Spísal, čo videl vo 

videní o Božej správe nádeje pre jeho nasledovníkov, ktorí trpeli, pretože verili 

v Ježiša. 

Ježiš je prvý a posledný Jestvoval od úplného začiatku a bude jestvovať 

celú večnosť. 

Ježiš porazil smrť Ježišova smrť nebola koncom. Žije v nebi, no je aj s nami 

dnes tu, cez Ducha Svätého - môžeme ho počuť k nám hovoriť cez Bibliu a 

hovoriť k nemu v modlitbe. Nemusíme sa báť. Ježiš bude vždy tu. 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený veršík pre každé dieťa, toastovací chlieb, toastovač, 

drevené paličky 

 

1. ‘Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a 

podsvetia.’ Zjavenie 1:18 (Ekumenický preklad) 

2. Prečítajte si tento veršík niekoľkokrát. Ak máte nejaké hudobné 

nástroje, môžete ich použiť. Alebo použite stôľ/poháre, alebo čokoľvek 

čím môžete vytvoriť rytmus (môže to byť aj iba tlieskanie, lúskanie, 

dupanie), ktorým budete tento verš doprevádzať.  

 

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. 

 

 

 

http://www.velkavyprava.sk/
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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. 

 

3. Otázky iných 

Toto sa stalo, keď si Dan spolu so svojím otcom Mikeom čítali tento 

biblický príbeh: 

 

Dan má 9 a miluje futbal a hru na bicie. 

 

Dan povedal: "Znie strašidelne - s mečom, vychádzajúcim z jeho úst a 

blčiacimi očami. Som si myslel, že to je diabol. Prečo mal biele vlasy a 

bronzové nohy? A jeho hlas sa zmenil - trúba a potom hučiaca voda." 

 

4. Odpovede iných 

Mike vysvetlil: “Ján (ktorý napísal túto časť Biblie) používa obrazný 

jazyk na opis Ježiša, keď vstal, aby bol so svojím Otcom. Používa 

niektoré obrazy so Starého zákona, aby ho opísal. 

Biely plášť bol odevom kňazov; zlatý pás označoval kráľa; biele vlasy 

značili, že bol starý a múdry. Jeho bronzové nohy a jeho hlas ako 
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hučanie vôd pripomínajú Božieho posla v Danielovi 10. Aj tá trúba nám 

pripomína posla, ohlasujúceho svoj príchod. Sú to slovné obrazy, ktoré 

predstavujú Boha, prinášajúceho dôležitú správu svojmu ľudu.” 

 

Čo by ste povedali vy? 

 

 Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

1. Použite tieto myšlienky a podiskutujte s deťmi o tomto príbehu: 

“Príbeh všetkého.” 

Všetko je v skutočnosti Boh. Všetko stvoril a keď tak učinil, bolo to 

úplne dobré. Nebolo to druhotriedne, ani obyčajné, ani nudné - bolo to 

dokonalé! Tak to bude aj v nebi a každom mieste, kde vládne Boh. Tak 

to má byť. 

Spýtajte sa: Ako si myslíš, že je na tom dnes svet v porovnaní s Božím 

'úplne dobrým' plánom? 

2. Pokračujte: Boh pracuje na tom, aby boli veci znovu dokonalé. Keď 

Ježiš prišiel na zem, ohlásil, že: "Božie kráľovstvo je tu." To preto, lebo 

kamkoľvek Ježiš šiel, robil, čo Boh chcel, takže Boh mohol na tom 

mieste vládnuť. Ježiš uzdravoval chorých, zastavoval búrky, nasýtil 

hladných, kriesil mŕtvych a povzbudzoval ľudí, aby boli spravodliví, 

milujúci a pravdiví - tak, ako to je, keď vládne Boh. 

Keď Ježiš zomrel a znovu vstal, ukázal, že dokonalé dobro dokáže 

poraziť hocičo, aj smrť. Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby 

pracovali pre Božie kráľovstvo a šírili zvesť, že je len otázkou času, 

kým Božie kráľovstvo príde. 

3. Znie to vzrušujúco, keď si uvedomíme, že milióny ľudí po celom svete 

žijú pre kráľovstvo. Mocný Boží Duch Svätý im pomáha. Pridal si sa už 

k nim? 
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Kreatívna aktivia 

Čas: 15-20 minút 

Cieľ: aby sme si porozumeli tomu, ako dnešný biblický príbeh súvisí s našimi 

životmi 

Potrebujeme: papier ako pozadie s naznačenou riekou, z tvrdého papiera 

zlatej farby vystrihnuté budovy a stormy, priesvitný alebo modrý nastihaný 

celofán, kúsky špongie, lepidlá, krepový papier, plastové “drahokamy”, 

maličké zrkadlá, krabičky, napríklad od zubnej pasty 

1. Spoločne si vytvorte stenu, ktorá bude reprezentovať kúsok z toho, ako 

si predstavujeme nádherné Božie mesto, ktoré je pre nás pripravené v 

nebi. Biblia nám hovorí, že toto mesto je naozaj nádherné. Je zo zlata 

a vyzdobené drahými kameňmi. Prečítajte si Zjavenie 21:11 a 18 a 

namiesto slova jasper prečítajte “drahokam”. 

2. Rozdajte budovy zo zlatého papiera a povedzte deti, aby ich vyzdobli 

pomocou “drahokamou”. Tieto budovy pripevnite pozdĺž rieky a menšie 

dajte viac do pozadia. Použite kúsky špongie tak, že podložíte budovy, 

ktoré sú bližšie a tým ešte zväčšíte pocit perspektívy. 

3. Povedzte deťom, že Božím mesto tečie krásna rieka. Prečítajte 

Zjavenie 22: 1-2a. Pomôžte deťom nalepiť kúsky narezaného celofánu 

pozdĺž rieky. 

4. Povedzte im tiež, že popri rieke rastú krásne stormy. Prečítajte 

Zjavenie 22:2b. Pomôžte deťom z krepového papiera vytvorť listy a 

ovocie, ktoré prilepíte na vopred pripravené zlaté stormy. Stromy môžu 

stáť pomocou toho, že pod nich nalepíte dlhé krabice od pást. 

5. Spoločne sa pozrite na to, čo ste vytvorili a porozprávajte sa o 

nádhernom Božom meste. Čo si deti myslia o tom, čo bude na tomto 

mieste najlepšie? Čo povedia Bohu, keď ho tam stretnú? 
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Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

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

 

1. Pamätaj, nemusíš k Bohu stále hovoriť. Môžeš mu aj načúvať. Môže ti 

pomôcť sedieť v tichosti; alebo sa pozerať na krásne obrázky či 

počúvať hudbu. 

 

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 20 Navždy s Bohom 
 

Príbeh 97 Drahá cirkev, ...s láskou, Ježiš 
Zjavenie 3:10-22  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

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

1. Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 

3:20a: “Hľa, stojím pri dverách a klopem.” 

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 Cesta Bibliou 

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

knihu Veľká výprava na strane 121 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 20. etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte časovú os Cestu Bibliou 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: 

 Uťahujú si z teba niekedy kamaráti či smejú sa na tebe niekedy druhí, 

pretože sa snažíš žiť podľa Boha? 

 Bol si niekedy neobľúbený, pretože si sa postavil za Boha? 

Kto alebo čo ti pomohlo? 

 Máš niekedy pocit, že sa chceš Boha vzdať, lebo to celé vyzerá tak 

ťažko? Porozprávajte sa o tom, ako sa cítite a ako si môžete navzájom 

pomôcť. 
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Hra 

Dĺžka: 10 minút 

Cieľ: rozmýšľať o tom, na aké klopanie reagujeme 

Čo potrebujete: tvrdý povrch, na ktorý sa dá klopať (stôľ, stena, doska, 

operadlo stoličky...) 

1. Deti sa rozdelia do dvojíc. Každá dvojica má za úlohu vymyslieť si tajný 

kód, ktorý keď vyklopkajú, tak sa podľa neho budú poznať. Musia sa 

snažiť aby bol trochu komplikovaný. 

2. Z každej dvojice ide jedno dieťa za dvere a druhé zostáva vnútri.  

3. Zvonku, deti pristupujú ku dverám v ľubovoľnom poradí. Vyklopkajú 

svoj kód a čakajú. Na druhej strane sa ich partner musí rozhodnúť, či to 

bol ten ich kód a ak áno, môže vstať zo stoličky a ísť otvoriť dvere. Mal 

by to spraviť tak, aby ostatné deti nevideli, kto za nimi stojí, ale vedúci 

by to mal vidieť, aby deti kontroloval. Ak ich otvorí a nájde za nimi dieťa 

zo svojej dvojice, dvojica získava bod a jeho partner môže vojsť do 

miestnosti. Ak je tam niekto iný, dvere zavrie a ten, čo klopal, musí svoj 

kód zaklopať znovu, až kým mu neotvorí dvere to správne dieťa. 

4. Keď sa takto všetky dvojice stretnú, musia si vymyslieť nový kód a hru 

zopakujeme s tým, že za dvere teraz pôjdu vždy tie druhé deti 

z dvojice. 

 

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 

Zjavenie začína Ježišovými správami pre kresťanov v siedmych zboroch, 

roztrúsených naprieč dnešným západným Tureckom: Efeze, Smyrne, 

Pergame, Tyatírach, Sardách, Filadelfii a Laodicei. Život bol náročný pre 

všetkých kresťanov, no niektorí z nich sa nedržali všetkého, čo o Ježišovi 

vedeli. Toto povedal Ježiš zborom vo Filadelfii a Laodicei: 
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2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Zjavenie 3:10-22. Buď môžete text prečítať vy, alebo 

vyberte jedno alebo dve deti, ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom? 

Ježiš mal pre každý zbor iné posolstvo. Efezskí mali pokračovať v milovaní 

Ježiša ako na začiatku. Kresťania v Smyrne mali za svoju vieru veľmi trpieť, 

no budú odmenení životom. Veriaci v Pergame mali zopár chybných nápadov 

a v Tyatírach nezostali kresťania verní Ježišovému učeniu. Veriaci v Sardách 

sa potrebovali zobudiť a vrátiť sa k žitiu pre Boha. Ježiš povzbudzoval ľudí vo 

Filadelfii, pretože poslúchli jeho správu a vytrvali. Ján nás pozýva počuť, čo 

Duch Svätý hovoril všetkým zborom. Tak ako od ľudí v Laodicei, aj od nás 

Ježiš chce, aby sme ho neprestávali pozývať do našich životov. 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Drahá cirkev, …s láskou, Ježiš‘ na strane 126 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 123 and 124. Skúste prísť na to, ktorá 

časť znázorňuje ‘Drahá cirkev, ...s láskou, Ježiš‘. 

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 toho, čo vám tento 

obrázok z príbehu pripomenul? 
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 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 126 z knihy Veľká výprava. 

 Čo to asi znamená, keď sú kresťania „vlažní, ani horúci, ani studení“? 

 Keby si bol členom cirkvi v Laodicei, čo by si s myslel o tomto liste od 

Ježiša? 

 Ako by si sa cítil, keby si počul klopanie na dvere, otvoril by si a zbadal 

by si, že za dverami stojí Ježiš, ktorý ťa prišiel navštíviť? Čo by si 

potom urobil? 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Obdobie skúšok Kresťania zažívali mnohé ťažkosti, pretože rímski vládcovia 

sa snažili kresťanstvo vyhubiť. Mnohí trpeli a niektorí kvôli svojej viere 

zomreli. Ján ich povzbudzoval tým, že Boh bude súdiť rímskych vodcov, a že 

ich ríša sa rozpadne. 

Laodicea Toto bolo významné mesto v oblasti, ktorú dnes poznáme ako 

Turecko. 

Vlažná znamená ani horúca, ani studená - iba trochu teplá. Ján tu používa 

šikovný odkaz na laodicejský vodovod. Voda tiekla akvaduktom z prírodných 

teplých prameňov. Voda obsahovala pieskovec, ktorý sa teplom rozpustil. Ako 

voda cestovala akvaduktom, ochladzovala sa a pieskovec sa usádzal. Kým 

voda dorazila do mesta, bola vlažná a špinavá. Takú by si teda nepil! Ján 

vraví, že zbor v Laodicei je ako táto voda! 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený veršík pre každé dieťa, toastovací chlieb, toastovač, 

drevené paličky 

 

1. ‘Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlaas a otvorí 

dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.’ Zjavenie 

3:20 (Ekumenický preklad) 

2. Použite nejaký tvrdý povrch, na ktorý sa dá klopať (môže to byť 

podlaha, stôľ, operadlo stoličky…). Vymyslite si rytmus, ktorý budete 

vyklopkávať, kým si budete tento veršík hovoriť. 

 

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. 

 

 

 

http://www.velkavyprava.sk/
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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. 

 

 Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

1. Zjavenie 3:20 je jedným z najznámejších veršov v Biblii. Mnohí 

kresťania používajú tieto slová na opísanie toho, ako sa prvýkrát stali 

priateľmi Boha. V Pokladoch pod snehom od Patricie St. John začulo 

mladé dievča, Annette, tento verš v kostole a poprosila svoju starú 

mamu, aby ho jej lepšie vysvetlila... 

 

"Stará mama, čo to znamená, keď sa hovorí, že Pán Ježiš klope na 

tvoje srdce?" 

Stará mama odložila pletenie a zadívala sa na Annettu. "Znamená to, 

že Spasiteľ vidí, že tvoj život je plný zlých vecí a temných myšlienok. 

Prišiel na zem a bol ukrižovaný, aby mohol niesť trest za tie zlé veci a 

temné myšlienky namiesto teba. Potom vstal z mŕtvych, aby mohol 
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vojsť do tvojho života a žiť v tebe. Zmení všetky tvoje zlé myšlienky, 

aby si mala v srdci dobré a milujúce myšlienky. Predstav si človeka, 

ktorý by klopal na dvere špinavého, tmavého, biedneho domu a hovoril 

by: Ak ma pustíte dnu, vezmem tú špinu a tmu, dom vyčistím a bude 

krásny a svetlý. To urobí Pán Ježiš. Ale pamätaj si, On sa nikdy netlačí 

dnu nasilu - iba sa pýta, či môže vojsť. To je klopanie na dvere. Ty 

musíš povedať: Áno, Pane Ježiši, potrebujem ťa a chcem, aby si prišiel 

a žil vo mne - to znamená, že mu otvoríš dvere." 

Annette uprene hľadela na starú mamu a boli dlho, dlho ticho. 

Annette sa ozvala prvá. 

"Ale, stará mama," prisunula si stoličku bližšie a oprela sa jej o koleni, 

"ak by si niekoho nenávidela, nemohla by si zavolať Pána Ježiša do 

svojho vnútra, však?" 

"Ak niekoho nenávidíš," povedala stará mama, "to len dokazuje, ako 

veľmi potrebuješ, aby vošiel do tvojho srdca..."  

 

Kreatívna aktivia 

Čas: 10 minút 

Cieľ: aby sme si porozumeli tomu, ako dnešný biblický príbeh súvisí s našimi 

životmi 

Potrebujeme: 2 kusy tvrdého papiera, potreby na maľovanie, silné lepidlo, 

nožnice 

1. Dajte každému dieťaťu dva kusy tvrdého papiera a vysvetlite im, že si 

ideme vyrobiť model založený na dnešnom biblickom príbehu. 

Vysvetlite im, že z jedného kusu tvrdého papiera vyrobíme dvere, ktoré 

sa budú “otvárať” a za nimi uvidíme stáť Ježiša.  

2. Pomôžte deťom vystrihnúť “dvere” z jedného kusu, tak, že na každej 

strane obdĺžnika nechajú cca 2cm miesta od kraju papiera a na troch 

stranách dvere vystrihnú, tak aby štvrtá strana fungovala ako panty, na 

ktorých sa tieto dvere budú otvárať a zatvárať. 

3. Na oboch stranách svoje dvere vyzdobte rôznymi farbami a vzormi. 

Použite kovovú dvojnožku ako kľučku.  
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4. Na druhý výkres si nakreslia obrázok Ježiša. Dajte si pozor, aby ste ho 

nakreslili v strede, tak aby ste tam mali na každej strane aspoň 2cm 

miesta okolo všetkých krajov. 

5. Teraz tieto dva výkresy pozdĺž krajov zlepte. Keď lepidlo zaschne, 

môžete otvoriť dvere, aby ste videli, že za nimi stojí Ježiš. 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

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

 

1. Čo chceš Bohu povedať o tejto časti Biblie? 

Pred odchodom 

Čas: 5 minút 

Cieľ: zamyslenie, čo sme všetko objavili  

Potrebujeme: hodnotiaci hárok, alebo graf pokroku  

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

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

obrázkom. 
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Etapa 20 Navždy s Bohom 
 

Príbeh 98 Kto tu vládne 
Zjavenie 7:9-17  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

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

1. Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 

7:10: “A mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na 

tróne, a Baránkovi.” 

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 Cesta Bibliou 

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

knihu Veľká výprava na strane 121 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 20. etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte časovú os Cestu Bibliou 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: 

 Predstav si, že by si sa jedného dňa zobudil a zistil, že si vládca celého 

sveta… 

o Čo by si urobil ako prvé? 

o Keby si mohol zmeniť jedinú vec na svete, čo by to bolo? 

o Čo by si povedal vládcom všetkých krajín sveta? 
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Hra 

Dĺžka: 10 minút 

Cieľ: chváliť Boha 

Čo potrebujete: nafúknuté balóny, centrofixky, dynamická hudba (nemusí byť) 

1. Povedzte deťom, aby sa zamysleli nad tým, akými slovami by opísali 

Boha – aký je úžasný a veľkolepý. Vždy, keď niekto na nejaké slovo 

príde, povedzte im, aby si ho zapísali na balón. 

2. Keď atrament zaschne (trvá to pár sekúnd), zahrajte si hru, pri ktorej sa 

musíte všetci spoločne snažiť, aby ste všetky balóny udržali vo 

vzduchu. Dajte si pozor, aby ste mali dosť priestoru a pripomeňte 

deťom, aby sa pozerali aj kde sú ostatné deti, nielen aby stále pozerali 

dohora na balóny. 

3. Vždy, keď nejaký balón odrazia, mali by aj zakričať slovo, ktoré je na 

ňom napísané. 

4. Buď im dajte signál, kedy majú začať a kedy prestať, alebo pustite 

hudbu a hru ukončite, keď hudbu vypnete. 

 

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 

Keď Ježiš odišiel zo zeme naspäť k Bohu, prví kresťania čakali, že pride 

čoskoro naspäť a založí svoje nové kráľovstvo. Čakali… ale potom im začali 

vládcovia rímskej ríše ubližovať, lebo si mysleli, že kresťania môžu ohroziť ich 

moc. Niektorých kresťanov zavreli do väzenia. Niektorých dokonca zabili! 

Kresťania začali pochybovať, či správne pochopili Boží plán. Ján, jeden z 

Ježišových učeníkov, dostal z neba videnie, ktoré ukázalo, kto je skutočný 

vládca a že veci nie sú také, ako vyzerajú… 

 

 



 

Veľká výprava – 20. etapa – Navždy s Bohom – Scripture Union Slovakia      23 
 

2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Zjavenie 7:9-17. Buď môžete text prečítať vy, alebo 

vyberte jedno alebo dve deti, ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom? 

Jánovo videnie povzbudilo prvých kresťanov, aby sa nevzdávali ani v ťažkých 

časoch! Pomohlo im, aby boli statoční, aj keď sa vo svete a v ich životoch diali 

zlé veci, pretože Boh je stale skutočný vládca. A… (psssst!)… stale ostáva 

tajomstvom, ako sa príbeh skončí! 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Kto tu vládne?‘ na strane 122 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 123 and 124. Skúste prísť na to, ktorá 

časť znázorňuje ‘Kto tu vládne?‘. 

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 toho, čo vám tento 

obrázok z príbehu pripomenul? 

 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 125 z knihy Veľká výprava. 

 

 Čo Boh urobí pre tých ľudí, ktorí ho nasledujú aj vtedy, keď je to veľmi 

ťažké (pozri si posledné vety biblického textu, ak sa nepamätáš) 

 Ako by si sa cítil, keby si ty prežíval niečo ťažké a počul by si takýto 

sľub? 

 Spýtaj sa svojho vedúceho, či niekedy v živote pochyboval o tom, že 

Boh naozaj vládne. Prečo pochyboval a čo si myslí teraz? 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Boží Baránok Niekedy sa v Biblii Ježiš volá Boží Baránok. Je to preto, lebo 

obete zvieratiek (často práve baránkov) sa používali v židovsom náboženstve, 

aby napravili vzťah medzi Bohom a ľuďmi. A presne to urobila aj Ježišova 

smrť. 

Boží trón Bohm á v nebi trón. To nám ukazuje, že on je skutočný vládca nad 

všetkým, čo sa deje v nebi aj na zemi. Všimol si si, kto je ešte s Bohom na 

tróne? 

Starší Väčšina ľudí si myslí, že starší a štyri živé bytosti sú nejaké zvláštne 

druhy bytostí (možno niečo ako anjeli), ktoré žijú v nebi. Nevieme to presne, 

ale vieme, že veľmi radi oslavujú Boha! 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený veršík pre každé dieťa, toastovací chlieb, toastovač, 

drevené paličky 

 

1. ‘A mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a 

Baránkovi.’ Zjavenie 7:10 (Ekumenický preklad) 

2. Napíšte slová z veršíka každé na samostatný kus papiera. Predtým 

než prídu deti, tieto papieriky poschovávajte po miestnosti a potom 

povedzte deťom, aby tieto papieriky pohľadali a dali do správneho 

poradia. 

3. Spýtajte sa detí, ktoré slová v tomto verši opisujú aký Boh je? 

 

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. 

 

 

http://www.velkavyprava.sk/
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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. 

 

3. Otázky iných 

Matúš s mamou Denisou si čítali tento text. Matúš má 10 rokov a žije 

v Austrálii. 

 

Matúš hovorí: „Tento biblický text je nejaký popletený. Vôbec 

nechápem, čo sa tam vlastne deje. Napríklad, ako sa môže baránok 

dostať na trón?“ 

 

4. Odpovede iných 

Denisa vraví: “Na pochopenie Jánovho videnia môže byť nápomocné o 

ňom rozmýšľať ako o sne, ktorý si mal v noci. Niektoré podrobnosti v 

snoch nedávajú zmysel - možno si stál na ceste v pyžame a potom si 

sa zrazu ocitol vo svojej izbe. Ak však o svojom sne premýšľaš ako o 

celku, môžeš ho pochopiť lepšie. (Možno sa ti snívalo o nosení pyžama 

do školy, pretože si sa bál toho, že budeš vyzerať hlúpo pred 

kamarátmi!) Rozmýšľanie nad celkovým dojmom z čítania Jánovej vízie 
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môže byť lepším spôsobom na jeho pochopenie, ako sa snažiť 

pochopiť, čo znamená každý jeden drobný detail.“ 

 

Čo by ste povedali vy? 

 

 Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

Potrebujeme: potreby na maľovanie 

1. Vysvetlite deťom, že predtým, ako sa knihy začali tlačiť na papier, 

písali a kopírovali sa rukou.V ozdobnom rukopise bývalo prvé písmeno 

alebo prvé slovo kapitoly ozdobené farebne, drobnými obrázkami alebo 

zlatom či striebrom. Na okrajoch stránok boli maličké obrázky alebo 

ornament, krásne napísané, nakreslené alebo vymaľované. 

2. Povedzte deťom: Predstavte si, že by ste boli jedným z ľudí pred 

Božím trónom! Akými slovami by ste chválili Boha? Porozmýšľajte nad 

svojimi vlastnými slovami alebo si prelistujte Veľkú výpravu a vyberte si 

svoj obľúbený veršík. 

3. Pomôžte deťom naplánovať si, ako vytvoria plagát, aby na ňom bolo 

dosť miesta na obrázky, ornament aj slová. Môžu si ho nakresliť rukou, 

tak ako to robievali ľudia v minulosti. 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

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

 

1. Premýšľaj, čo urobí Boh pre svojich ľudí v nebi. Chváľ teraz Boha a 

použi na to slová, ktoré si napísal na plagát. 
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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. 
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Etapa 20 Navždy s Bohom 
 

Príbeh 99 Hip hip hurá! 
Zjavenie 19:5-10  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

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

1. Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 

19:6b. “Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.” 

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 Cesta Bibliou 

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

knihu Veľká výprava na strane 121 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 20. etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte časovú os Cestu Bibliou 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: 

 Počul si už o 'flash mob', kedy veľká skupina ľudí urobí niečo nečakné, 

napr. začne zrazu spievať alebo si ľahne uprostred rušného verejného 

priestoru? Možno si z takého niečoho videl video? Myslíš si, že by to 

bola sranda? 

 V akom najväčšom dave si kedy bol? O akom najväčšom dave si počul 

alebo si videl? 

 Aké by to bolo, keby všetci títo ľudia spievali a hovorili úžasné a dobré 

veci o Bohu? Myslíš si, že by to bola sranda?? 

 

 



 

Veľká výprava – 20. etapa – Navždy s Bohom – Scripture Union Slovakia      31 
 

Hra 

Dĺžka: 10 minút 

Cieľ: chváliť Boha 

Čo potrebujete: dostatočne veľa hudobných nástrojov pre všetky deti 

1. Všetci sedia v kruhu, rozdajte hudobné nástroje a povedzte deťom, aby 

si ich položili na zem pred seba.  

2. Vysvetlite, že tieto hudobné nástroje budete používať na to, aby ste 

chválili Boha a vysvetlite tiež, že deti musia čakať, kým na nich ukážete 

a vtedy môžu zdvihnúť svoj nástroj a niekoľko sekúnd na nich hrať 

a potom musia prestať.  

3. Ukážte na niektoré dieťa v kruhu a potom ukazujte postupne do kruhu 

na ďalšie deti vždy pár sekúnd po tom, ako predchádzajúce dieťa 

začne hrať. Ak sa vám to podarí dobre, mali by ste dosiahnuť akúsi 

hudobnú „mexickú vlnu“, ktorá ide do kruhu. 

4. Vyskúšajte to niekoľkokrát, kým sa deti naučia plynulo začínať a končiť. 

5. Ukončite to tak, že všetci budú hrať naraz (ale len krátko!) 

 

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 

Kresťania, žijúci v prvom storočí, veľmi trpeli za svoju vieru. Jánové úžasné 

videnia hovoria príbeh o tom, ako budú všetky mocnosti zla porazené 

Ježišom. Zástupy veriacich v nebi budú kričať: "Chváľte Hospodina!" Bude to 

ako veľká svadobná hostina. Vzkriesený Ježiš - ktorý dal svoj život ako jahňa, 

obetované za svoj ľud - je ženíchom. Krásna cirkev, zmierená s Bohom skrz 

Ježiša, je nevestou. Každý, kto patrí Ježišovi, je pozvaný na hostinu. 
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2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Zjavenie 19:5-10. Buď môžete text prečítať vy, alebo 

vyberte jedno alebo dve deti, ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom? 

Satan (diabol) a všetky jeho mocnosti búdu potom zničené. Na konci času 

bude súd všetkých ľudí za to, čo vykonali. No ľudia, ktorí veria v Ježiša, majú 

svoje mená napísané v knihe života a budú žiť s Bohom naveky. 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Hip hip hurá!‘ na strane 126 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 123 and 124. Skúste prísť na to, 

ktorá časť znázorňuje ‘Hip hip hurá!‘. 

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 toho, čo vám tento 

obrázok z príbehu pripomenul? 

 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 126 z knihy Veľká výprava. 

 

 Bol si už niekedy na svadbe? Zapíš všetky pocity, ktoré ti prídu na 

myseľ, keď sa povie „svadba“. Zakrúžkuj všetky také, ktoré sa podľa 

teba hodia k tejto nebeskej svadbe. 

 Aké šaty má na sebe nevesta v Jánovom videní? 

 Predstav si, že si Ján. Čo z tejto svadby by si si najlepšie zapamätal? 

 

Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Uctievanie Toto bude každého reakcia na Baránka (spomeň si, že Ján 

Krstiteľ hovoril o Ježišovi ako o Bárankovi Božom). Nové nebo a nová zem 

však nebudú ako nudná bohoslužba! Bude to úžasná vláda Kráľa pokoja a 

dobra - a všetci sa na nej budeme podieľať. 

Apokalyptický Slová v knihe Zjavenia sú druhom textu, ktorý sa volá 

'apokalyptický'. Autor má zvláštne videnia o budúcnosti. Môže písať v tajnosti 

a používať nejakú šifru na veci, ktoré sa diali za jeho časov. 
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Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený veršík pre každé dieťa, toastovací chlieb, toastovač, 

drevené paličky 

 

1. ‘Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.’ Zjavenie 

19:6b (Ekumenický preklad) 

2. Povedzte si tento veršík spoločne tak, že začnete tak, že všetky deti 

čupia a postupne ako ho stále dookola opakujú sa postavia, 

zdvihnú ruky nad hlavu a naťahujú sa. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.velkavyprava.sk/
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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. 

 

3. Otázky iných 

Toto sa stalo, keď si Chris spolu so svojou mamou Erin čítali tento 

biblický príbeh: 

 

Chris má 8 rokov a pochádza z Pennsylvánie; má rád LEGO a zaujíma 

sa o dejiny svetových vojen. 

 

Chris povedal: “Myslím si, že to bol anjel, ktorý hovorí: 'Neuctievaj ma.' 

Takže ak je to anjel, ktorý hovorí: 'Neuctievaj ma', prečo sa potom Ján 

poklonil k anjelovým nohám? Prečo ten anjel hovorí: 'Neuctievaj ma'?” 

 

4. Odpovede iných 

Erin navrhla: “Ján napísal knihu Zjavenia cez sny a vidiny, ktoré mu dal 

Boh. Verše 5 a 6 nám hovoria, že hlas prišiel z trónu a znel ako veľký 

zástup, hučiace vody a hromobitie. Ján bol v úžase, jeho zmysly 

premožené. Počuť úžasné zvuky, vidieť nádherné veci, ako látky na 
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svadbu, bolo pre Jána úžasné a nevysvetliteľné. Anjel hovorí k Jánovi, 

prikazujúc mu, aby napísal, čo Boh chce. Ján teda - ako reakciu na 

všetko, čo vidí - odpovedá uctievaním a klania sa - pretože Boh je tak 

čistý, pravdivý a svätý. Ján sa však vo svojom vytržení pokloní k 

anjelovým nohám. Anjel ho zastaví a usmerní Jánovo uctievanie - nie 

na anjela, ale na Boha, ktorého bude uctievať v úplnej pravdivosti v 

nebi.” 

 

Čo by ste povedali vy? 

 Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

1. Vysvetlite, že ľudia uctievajú po celom svete. Niektorí uctievajú 

falošných bohov. Niektorí sa klaňajú tvárou až po zem. Iní tancujú 

alebo spievajú alebo obetujú. Niektorí vravia, že nič neuctievajú, no 

strávia svoj život zarábaním veľa peňazí, alebo premýšľaním iba o 

výhre či úspechu. Možno uctievajú tieto veci. 

2. Kresťania uctievajú jediného pravého Boha, ktorý stvoril všetko. Je 

dobré uctievať v kostole, no uctievať sa dá aj na iných miestach. A 

existuje mnoho rôznych spôsobov uctievania. Čo ti dáva pocit blízkosti 

Bohu? Ako ukazuješ Bohu, že ho miluješ? To je uctievanie! 

3. Máš druhých ľudí, s ktorými uctievaš? Porozprávajte sa o tom. 
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Kreatívna aktivia 

Čas: 10 minút 

Cieľ: aby sme si porozumeli tomu, ako dnešný biblický príbeh súvisí s našimi 

životmi 

Potrebujeme: veľkú nástenku alebo papier, ktorý použijete ako pozadie, veľa 

papierových kruhov (ideálne v telovej farbe), potreby na maľovanie 

1. Dajte každému dieťaťu jeden krúžok a povedzte im, aby nakreslili 

šťastnú tvár. 

2. Keď svoje tváričky dokončia, pomôžte deťom pripevniť ich na pozadie, 

ktoré ste pripravili alebo na nástenku. Potom im dajte ďalší krúžok a 

povedzte im, aby nakreslili ďalšiu šťastnú tvár. 

3. Pokračujte až kým nebudete mať nástenku plnú šťastných tvárí. 

4. Ukážte deťom, že ste spolu vytvorili veeeeeľký zástup, presne tak ako 

to opisuje dnešný biblický text. Spýtajte sa detí, či si pamätajú, čo tento 

zástup hovoril. Prečítajte si 19:6b a 7a nahlas, povzbuďte deti, aby po 

vás nahlas zopakovali každú frázu. 

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

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

 

1. Uctievaj Boha spievaním niektorých svojich obľúbených piesní chvály - 

alebo si vymysli vlastné. 

 

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 objavoval. 

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

obrázkom. 
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Etapa 20 Navždy s Bohom 
 

Príbeh 100 Nový začiatok 
Zjavenie 21:1-7  

 

Čítaj 

Dĺžka: 5 minút 

Cieľ: predstavenie príbehu pre toto stretnutie  

 

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

1. Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 

21:6. “A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. 

Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” 

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 Cesta Bibliou 

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

knihu Veľká výprava na strane 121 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 20. etapy.  

Ako zapadá táto etapa do veľkého Božieho príbehu? 

Ako zapadá dnešný príbeh v rámci týchto piatich príbehoch? 

3. Ak máte časovú os Cestu Bibliou 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: 

 Aké príbehy máš najradšej? Máš rád dobrodružstvo, napätie a 

nebezpečenstvo? Máš rád príbehy o deťoch alebo udatných hrdinoch 

alebo zvieratách? Máš rád skutočné príbehy alebo tie vymyslené? 

 Máš rád smutné alebo strašidelné príbehy? Máš rád dlhé alebo krátke 

príbehy? Máš rád príbehy, kde vieš uhádnuť, čo sa stane, alebo máš 

radšej prekvapenia? 

 Máš rád, keď má príbeh šťastný koniec? Je taký teraz aj tvoj život? 

Chcel by si, aby bol? 
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Hra 

Dĺžka: 10 minút 

Cieľ: aby sme pochopili, čo to znamená byť pripravení na Ježišov návrat 

Čo potrebujete: veľké kópie obrázkov, veľké kocky 

1. Zahrajte si spoločenskú hru v životnej veľkosti, v ktorej pomôžete 

deťom porozmýšľať nad myšlienkou, že Ježiš sa vráti naspäť na zem. 

Než začnete, zväčšite tento každý z týchto obrázkov aspoň na A4. 

 

2. Položte tieto obrázky na zem tak, aby ste vytvorili súvislý chodník 

(obrázky môžu byť v akomkoľvek poradí). Všetci sa postavia na 

začiatok. Ak chcete chodník spraviť ešte dlhší, pridajte aj prázdne 

papiere. 

3. Striedajte sa v hádzaní kockou a posuňte sa o toľko políčok, koľko vám 

kocka povedala. Vždy, keď nejaké dieťa príde na nejaké políčko, musí 

ostatným povedať, čo je na obrázku, na ktorom stoja. Spoločne sa 

rozhodnite, či vám to, že budete robiť toto pomôže byť pripravení na 

Ježišov návrat alebo nie. Ak nám táto činnosť/vec pomôže, dieťa sa 

posunie o dva kroky dopredy, aj nám to uškodí, posunie sa o dva kroky 

(políčka) dozadu. Prvé dieťa, ktoré príde na koniec chodníka, vyhráva. 

4. Ak máte málo miesta, môžete hrať aj s malými obrázkami na stole 

a použiť panáčikov z nejakej spoločenskej hry. 
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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 

Toto je Jánova úžasná vízia neba. Staré sa pominulo; nové nebo a nová zem 

sa zjavia. Môžeme sa tešiť na čas, kedy už nebude viac smrti, utrpenia, plaču 

alebo bolesti - a sám Boh zotrie všetky slzy... 

 

2 Čítame Bibliu 

Nájdime si spoločne Zjavenie 21:1-7. Buď môžete text prečítať vy, alebo 

vyberte jedno alebo dve deti, ktoré text nahlas prečíta. 

 

3 Čo sa stalo potom? 

Ján následne ponúka obraz 'nového Jeruzalema'. Nevieme si úplne 

predstaviť, čo to bude, no je jasné, že to je nádherné miesto, kde bude Boh 

prebývať so svojím ľudom. Nebude tam nikto, kto bude robiť zle či ubližovať 

iným; nebude tam choroba ani smútok. Namiesto toho bude Boží národ žiť v 

bezpečí a o všetky ich potreby bude postarané. Sám Ježiš bude svetlom a 

uvidíme Boha tvárou v tvár. Vracia sa späť čoskoro a Ján končí svoju knihu 

vyzývaním, aby sme sa pridali k jeho modlitbe: "Amen, príď, Pane Ježišu!" 

 

Hľadajme v obrázkoch  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: objavujme biblický príbeh vizuálne 

 

Potrebujeme: knihu Veľká výprava 

1. Nájdite malý obrázok ‘Nový začiatok‘ na strane 126 v knihe Veľká 

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

udalosti a ľudí, o ktorých ste čítali?  
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2. Nalistujte obrázky na stranách 123 and 124. Skúste prísť na to, ktorá 

časť znázorňuje ‘Nový začiatok‘. 

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 toho, čo vám tento 

obrázok z príbehu pripomenul? 

 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 126 z knihy Veľká výprava. 

 

 Čítať si Zjavenie 21 je ako čítať si poslednú stranu knihy svetových 

dejín. Čo sa stane na konci? 

 Napíš si zoznam vecí, ktoré podľa teba nebudú v nvom nebi a novej 

zemi. 

 Tešíš sa na tento koniec a na nový začiatok? Prečo áno a prečo nie? 

Porozprávajte sa o tom. 
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Vedeli ste? 

Čas: 5 minút 

Cieľ: učíme sa o Biblii  

Potrebujeme: Knihu Veľká Výprava (dobrovoľné) 

 

Zistite viac o Biblii s pomocou týchto faktov.  

Nový Jeruzalem Ježišovi nasledovníci s ním budú naveky v novom nebi a 

novej zemi. Keď zomrel na kríži, porazil Ježiš moc hriechu nad nami. 

Nemusíme už viac robiť tie isté zlé, zraňujúce veci. Ježišova krv nás 

oslobodila. Vďaka Ježišovi je všetko nové. 

Posolstvo Veľa z obrazov v Zjavení ranní kresťania pochopili jednoducho - 

no pre nás je to mätúce a - aby sme boli úprimní - kresťania sa nevedia 

zhodnúť na tom, čo presne znamenajú. Nesnaž sa vysvetliť každý detail v 

obrazoch; rozmýšľaj namiesto toho nad hlavnými motívmi: Ježiš a budúcnosť 

pre jeho ľud. 

 

Zapamätaj si  

Čas: 5-10 minút 

Cieľ: naučiť sa biblický verš lekcie  

Potrebujeme: vytlačený veršík pre každé dieťa, toastovací chlieb, toastovač, 

drevené paličky 

 

1. ‘A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. 

Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.’ Zjavenie 21:6 

(Ekumenický preklad) 

2. Napíšte slová tohto veršíka na nálepky, ktoré nalepíte deťom na 

chrbát. Povedzte im, aby sa pokúsili zistiť, aké slovo je na ich chrbáte 

(bez toho, aby im ho niekto iba prečítal, iné deti im môžu dávať iba 

indície), a potom sa musia zoradiť do spravného poradia a každý povie 

svoje slovo, čím si poviete spoločne celý veršík. 
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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. 

http://www.velkavyprava.sk/
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3. Otázky iných 

Toto sa stalo, keď si Michael spolu so svojím otcom Stephenom čítali 

tento biblický príbeh: 

Michael má 11 a žije v Amerike. 

 

Michael sa spýtal: “Čo to znamená, že Ježiš je alfou a omegou?” 

 

4. Odpovede iných 

Stephen odpovedal: “Alfa je prvým písmenom gréckej abecedy; omega 

posledným. Táto veta znamená že Boh je začiatkom aj koncom. Vždy 

bol a vždy bude. Bol na začiatku stvorenia. A neodišiel preč potom, čo 

stvorenie začal. Ovláda a dohliada na stvorenie od začiatku a stále 

bude vládnuť aj na konci - dohliadajúc na stvorenie nového neba a 

novej zeme, o ktorých tento biblický text hovorí.” 

 

Čo by ste povedali vy? 

 Vyskúšaj 

Čas: 10 minút 

Cieľ: vyjadriť ako Boží príbeh súvisí s našimi životmi dnes  

Potrebujeme: Biblie 

1. Pripravte sa na túto aktivitu poriadne, aby ste deti zbytočne 

neznepokojili. 

2. Povedzte im, že príbehy, ktoré sme si čítali v tejto časti Veľkej výpravy 

hovoria o tom, že Ježiš príde znovu. Myslíš si, že príde tento týždeň? 

Iste, že by mohol, no myslíš si, že príde? Očakávaš ho? 

3. Pozrite sa, čo o tomto Biblia hovorí, tým, že si nájdete tieto texty: 

Ježiš povedal: “Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v 

hodinu, o ktorej sa nenazdáte” (Matúš 24:44). 

4. Zisti, čo sa stane na zemi a vo vesmíre v 2. Petrovom 3:10. 

Svet bude celý úplne nový. Prečítaj si o tom v 2. Petrovom 3:13. 
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5. Pamätáte si, čo ste objavili v desiatej etape? Boh hovorí: "Budem k nim 

zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil. Potom 

uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto 

Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži" (Malachiáš 3:17,18). 

 

Kreatívna aktivia 

Čas: 10 minút 

Cieľ: aby sme si porozumeli tomu, ako dnešný biblický príbeh súvisí s našimi 

životmi 

Potrebujeme: potreby na maľovanie 

1. Zadovážte, čo najväčší výber výtvarných potrieb a povzbuďte deti, aby 

nakreslili obrázok, ktorým vyjadria, čo si myslia o tom, aké bude neba. 

Toto má byť kreatívne a slobodné cvičenie, ktoré môže oslobodiť deti a 

ich predstavivosť: ich výtvory sú limitované iba tým, aké výtvarné 

potreby ste pre nich pripravili. 

2. Povzbuďte deti, ktoré sa necítia dostatočne sebavedomo, keď sa majú 

vyjadriť v takejto slobodnej a otvorenej situácia, v ktorej neexistuje 

žiadna správna alebo nesprávna odpoveď, lebo nebo bude ešte oveľa 

lepšie, než čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť.  

 

Hovor s Bohom 

Čas: 5 minút 

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

 

1. Spomeň si na celú Veľkú výpravu a spomeň si na časti Biblie, ktoré si 

objavoval. Je tam niečo, čo zmenilo to, ako sa snažíš žiť? Povedz 

Bohu, čo to je a pros ho, aby ti pomohol pokračovať vo výzve žitia pre 

neho. 

 

"Pane Bože, ako budem rásť, pomôž mi rásť do múdrosti. 

A ako budem rásť do múdrosti, pomôž mi rásť blížšie k tebe." 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


