
 

13.LEKCIA: VEĽKÝ DAR  
Základný verš: Ján 3,16  
Kľúčový text: Ján 3,16.17; Luk 1-2; Mat 1-2; 
Odkazy: CK 45-51; TV 109-113 (SC 67-75; DA 172-176) 

Metodické ciele: naučiť žiakov 
Vedieť – Ježiš im dal najlepší dar, aký mohol – dar, ktorý ho stál život 
Cítiť – túžbu odovzdať mu svoj život 
Odpovedať – rozhodnúť sa každé ráno odovzdať svoj život Bohu 

 Kľúčová myšlienka: Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

 Príprava na vyučovanie 
Stručný prierez lekcie 
Keď Boh poslal svojho Syna, aby nás spasil, dal nám najvzácnejší dar, aký si vieme predstaviť. Prosí nás, aby sme prijali tento dar. 
Ako náš dar mu máme dať sami seba. Rád prijme tento skromný dar, ktorý mu každý deň prinesieme. Tak sa staneme jeho synmi 
a dcérami, bratmi a sestrami Kristovými. 
Táto lekcia je o MILOSTI v akcii. 
Milosť nám dala dar spasenia. Keď sa denne odovzdáme Bohu, obnoví v nás svoj obraz. 

 Obsah a časový harmonogram preberanej lekcie 
 Časť lekcie Čas Aktivity Potrebné pomôcky 
 Privítanie    
1 Aktivity 10-15 A: Môj obľúbený dar 

 
B: Dar  

prázdnu krabicu zabalenú v darčekovom papieri 
 
prázdnu krabicu zabalenú v darčekovom papieri 

* Modlitby a chvály 10-15   
2 Biblická lekcia 15-20 Predstavenie príbehu 

Výklad príbehu 
 
 
Štúdium Biblie 

Tri kópie scenára 
bábika, socha človeka, dom, baránok, kalendár, 
hodiny, poštová poukážka, zrkadlo (zväčšovacie 
sklo), zlatá minca, parfum 
Biblia, krieda, tabuľa (papier, fixky) 

3 Aplikácia lekcie 10-15 Ako dávať dary  
4 Ako to odovzdať ďalej 10-15 Výmena prázdna krabica, malé krabičky, darčekový pa-

pier, nožnice, lepiaca páska, stuha, visačky 

 Doplňujúce informácie pre učiteľa 

„Posväť sa Bohu hneď ráno, to nech je tvojím prvým činom. Modli sa: ´Pane, prijmi ma za svoje dieťa. Všetky svoje plány kladiem k 
Tvojim nohám. Použi ma dnes vo svojej službe. Zostaň so mnou, nech všetko konám v Tebe.´ Toto je každodenná záležitosť. Každé 
ráno sa posväť Bohu na celý deň. Odovzdaj mu všetky svoje plány, aby sa uskutočnili podľa náznaku jeho prozreteľnosti, lebo inak sa 
ich budeš musieť vzdať. Takto môžeš dennodenne odovzdávať svoj život do Božích rúk a takto sa bude tvoj život stále viac a viac 
tvarovať do podoby Kristovho života.“ (CK 47; SC 70)  



 Priebeh vyučovacej hodiny 
Privítanie 
Privítaj žiakov a opýtaj sa, ako prežili týždeň, z čoho mali radosť alebo čo ich trápilo. Spýtaj sa ich, čo nové sa naučili pri štúdiu Písma 
počas minulého týždňa.  

 Úvodná hra 
Vyber hru, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám a možnostiam tvojej triedy. 

A. Môj obľúbený dar 
Potrebuješ: prázdnu krabicu zabalenú v darčekovom papieri 
Žiaci nech sa postavia alebo posadia do kruhu. 
Povedz: Mnohí z vás určite dostali na narodeniny alebo pri inej príležitosti dary. Aj vy ste pravdepodobne dali dary niekomu 
inému. Určite ste dostali aspoň jeden dar, ktorý sa vám naozaj páčil.  
Daj jednému žiakovi zabalenú krabicu. 
Povedz: Spýtam sa .......... (povedz meno žiaka), aby nám povedal, aký obľúbený dar dostal a kto mu ho dal. Potom podá kra-
bicu žiakovi vedľa seba. Ten povie o svojom obľúbenom dare a kto mu ho dal a podá krabice ďalšiemu. Tak to bude pokra-
čovať, kým sa nevystriedame všetci. Ak sa vám nepáčil ani jeden dar, ktorý ste dostali, povedzte, čo by ste radi prijali a od 
koho. Ak o tom nechcete hovoriť, povedzte jednoducho „podávam ďalej“ keď dostanete krabicu. Ešte vám poviem jeden 
príklad: Môj obľúbený dar boli peniaze, ktoré som dostal od strýka za bicykel. 

 Hodnotenie pomocou otázok 
Spýtaj sa: Aký vzťah máš k človeku, od ktorého si tento dar dostal? Akým spôsobom si mu za tento dar poďakoval? Keďže 
sme kresťania, čo by mohlo byť naším obľúbeným darom? Nemusí to byť niečo, čo sa dá vidieť alebo držať v ruke. (Počkaj 
na rôzne odpovede, napr. Ježiš, spasenie, milosť...) Aký vzťah máš k Tomu, ktorý ti to dáva? Ako mu môžeš vyjadriť svoju 
vďačnosť? (môžeš mu odovzdať svoj život, uctievať ho, poslúchať ho atď.) 
Povedz: Naša kľúčová myšlienka je 

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

B. Dar, ktorý som dal 
Potrebuješ: prázdnu krabicu zabalenú v darčekovom papieri 
Žiaci nech sa postavia alebo posadia do kruhu. 
Možno ste nedávno dostali dar. Alebo vy ste dali niekomu na narodeniny alebo pri nejakej inej príležitosti nejaký dar a ten 
človek bol šťastný. Možno to boli peniaze, nejaké oblečenie, hračka, kniha alebo niečo iné, čoho sa môžete dotknúť, pozrieť 
sa na to. Ak ste nemali príležitosť dať niekomu dar, povedzte, čo by ste radi podarovali a komu by to bolo.  
Podaj jednému žiakovi zabalenú krabicu. 
Povedz: Chcem poprosiť ................... (povedz meno), aby nám povedal, aký najkrajší alebo najlepší dar niekomu dal. Chcem 
vám všetkých poprosiť, aby ste povedali, čo ste dali, komu ste ho dali a prečo ste dali. Potom podajte krabicu spolužiakovi 
vedľa seba, ktorý povie to isté. Ak o tom nechcete hovoriť, povedzte jednoducho „podávam ďalej“ keď dostanete krabicu. 
Uvediem vám príklad: Môj najkrajší dar bola váza, ktorú som urobil v škole pre mamu. 

 Hodnotenie pomocou otázok 
Spýtaj sa: Čo si myslíte, ako sa cítil človek, ktorý dar dostal? Akým spôsobom vám vyjadril vďačnosť? Aký dar by sme mali 
byť ochotní darovať Ježišovi? Nemusí to byť niečo, čo sa dá chytiť do ruky alebo vidieť očami. (Počkaj na odpovede, napr. 
sami seba, náš život, úctu, priateľstvo, vernosť...) Prečo by sme mali chcieť dať mu tento dar? (Pretože za nás zomrel.) 
Povedz: Naša kľúčová myšlienka je 

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 



 

 Modlitby a chvály 
Spoločenstvo 
Pripomeň žiakom radostné, ale aj smutné udalosti, o ktorých ti povedali na začiatku hodiny. Ak ti dovolili, podeľ sa o niektoré ich po-
znatky zo štúdia Biblie. Spomeň tiež narodeniny alebo výnimočné udalosti. Všetkých srdečne privítaj. 

Pieseň 
Zaspievajte si pieseň „Ježiš ma ma rád to viem“. 

Modlitba 
Povedz: Určite sa všetci tešíme z najväčšieho daru, aký môžeme dostať – zo spasenia. Poďme a spolu za to Ježišovi poďa-
kujme.  

 Biblická časť lekcie 
Výklad biblického príbehu 
Potrebuješ: bábika, socha človeka, dom, baránok, kalendár, hodiny, poštová poukážka, zrkadlo (zväčšovacie sklo), zlatá minca, par-
fum 
Povedz: Dnes si stručne zopakujeme posledné štyri lekcie. Najprv si urobíme krátky kvíz. (Odpovedať môžu písomne alebo 
ústne.) 
Ako sa Mária dozvedela, že sa stane matkou Pána Ježiša? (Boh poslal anjela Gabriela, aby jej to osobne oznámil; Luk 1,26-38; 
Mat 1,18) 
Ako sa Jozef dozvedel, že nemá zrušiť zásnuby s Máriou? (anjel Pánov mu to povedal vo sne; Mat 1,20) 
Prečo prišli mudrci do Jeruzalema? (videli hviezdu; Mat 2,2) Prečo sa nevrátili späť k Herodesovi? (Boh ich vo sne varoval, aby 
to nerobili; v. 12) 
Ako pastieri zistili, že sa Ježiš narodil? (zjavil sa im anjel Pánov; Luk 2,8-12) 
Ako Simeon a Anna vedeli, že dieťatko Ježiš je Kristus? (Duch Svätý to povedal Simeonovi. Anna vedela, pretože svoje srdce 
otvorila Božiemu vedeniu; Luk 2,26.27.37.38) 
Spýtaj sa: Čo mali všetci títo ľudia spoločné? (Boh zo svojej iniciatívy k nim prehovoril.)  
Ako na to reagovali? (Prijali, čo im Boh povedal a konali podľa toho.) 
Čo urobil pre týchto ľudí Pán Boh? (informoval ľudí, ponúkol im šancu byť spasení) 
Čo bolo úlohou každého z týchto ľudí? (prijať ponuku, riadiť sa podľa pokynov, podriadiť sa Bohu) 
Akým spôsobom môžeme aj my urobiť to, čo urobili oni? (Keď nám Boh ponúka život, milosť  a spasenie, máme to prijať 
a odovzdať sa mu.) 
Povedz: V krabici mám niekoľko darov, ktoré znázorňujú, čo títo ľudia, o ktorých sme hovorili, dali Ježišovi. Chcem, aby ste 
si jednu vec vzali, chvíľu o nej rozmýšľali a potom povedali, čo predstavuje a kto tento dar dal. Každá vec môže predstavo-
vať viac osôb a môže mať viac významov. Každý žiak (ak je to možné) nech si vezme jednu vec. (Ak máte veľa detí, rozdeľte ich 
do skupín a každá skupina nech diskutuje o jednej veci.) 
bábika – Mária nakoniec odovzdala Ježiša späť Bohu 
socha človeka – Mária dala svoje telo ako dočasný domov pre Ježiša 
dom – Jozef dal svoj domov, aby naplnil Boží plán 

Anna sa vzdala svojho domova, aby mohla žiť v chráme 
Mudrci sa vzdali pohodlia domova, aby šli za hviezdou 

baránok – pastieri sa postarali o ovce, keď sa šli pokloniť Ježišovi  
kalendár – Boh koná všetko vo svojom čase a podľa svojich plánov  
hodiny – v Božom pláne má všetko svoj čas 
poštová poukážka – každý z nich, ak sa chcel riadiť Božím plánom, niečo obetoval – Jozef obetoval svoje zamestnanie, ktoré musel 
na niekoľko rokov nechať, ak chcel, aby bola Mária a Ježiš v bezpečí; pastieri opustili svoje stáda; mudrci sa vzdali príjmu, keď odišli 
z vlasti 
zrkadlo alebo zväčšovacie sklo – Mária a Jozef obetovali svoju povesť, keď ľudia videli, že Mária otehotnela 
zlaté mince, parfum – dar od mudrcov, ktorý vyjadroval ich vieru a odovzdanie Mesiášovi 



Spýtaj sa: Do akej miery sa zmenil život každého z nich kvôli tomu, že prijali Ježiša ako Mesiáša? (Počkaj na odpovede žiakov. 
Mária a Jozef žili nejaký čas v cudzine. Mária veľmi trpela kvôli tomu, čo Ježišovi urobil Judáš a ostatní. Simeon a Anna zomreli 
v pokoji, pretože sa naplnilo proroctvo. Pastieri patrili medzi ľudí, ktorí mali tú prednosť, že privítali Ježiša. Mudrci sa stali ľuďmi, ktorí 
budú za nejaký čas nazvaní kresťanmi.“ 
Povedz:  

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

Štúdium Biblie 
Potrebuješ: Biblia, krieda, tabuľa (papier, fixky) 
Na tabuľu napíš slová PREČO a AKO. Popros jedného dobrovoľníka, aby na tabuľu zapisoval odpovede žiakov. 
Spýtaj sa: Prečo by sme mali Bohu vyjadriť vďačnosť svojou obetavosťou za jeho dar - Ježiša?  
Povedz: Odpovede budeme hľadať v Biblii. Rozdeľ nasledujúce verše jednotlivcom alebo skupinám: 1 Ján 4,9.10.19; Rim 5,8.10  
1 Ján – Obetavé činy robíme preto, že Boh dal tú najvzácnejšiu obeť za nás dávno predtým, než sme vedeli, že potrebujeme spase-
nie; Rim – Milujeme ho preto, že On prvý miloval nás a keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. 
Spýtaj sa: Akými spôsobmi môžeme reagovať na Boží dar? Opäť si vyhľadajme biblické verše: (Nemusíte hľadať všetky) Rim 
12,1.2; Ján 15,4.7.12.26.27; 16,23.24; Sk 2,42.46.47; 17,11 (Rim – odovzdať Bohu ako živú obeť, uctievať ho, dovoliť mu zmeniť nás; 
Ján – zostať v Kristovi, čítať a rozmýšľať o jeho slove, milovať iných, prijať Ducha Svätého, svedčiť o tom, čo Boh urobil, prosiť o veci 
v Kristovom mene; Sk – mať spoločenstvo s ostatnými veriacimi, stretávať sa po rodinách aj vo zbore, denne študovať Písmo) 
Povedz: Dáme seba Ježišovi, pretože on urobil prvý krok, aby nás spasil. 

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

 Aplikácia lekcie 
Ako dávať dary 
Povedz príbeh Lýdie: Na konci modlitebného týždňa, keď kazateľ vyzval tých, ktorí chcú odovzdať svoj život Ježišovi, aby 
prišli dopredu, prišla aj Lýdia. Celý deň bol pre ňu veľmi pekný a povzbudzujúci. Zostala vo zbore takmer do večera. 
S mnohými sa porozprávala. V nedeľu mali stretnutie detí – pathfindrov. Ale v pondelok, keď Lýdia zostala sama doma, cítila 
sa opustená. Aj keď prijala Ježišov dar spasenia, nevedela, čo má robiť ďalej. 

 Hodnotenie pomocou otázok 
Spýtaj sa: Čo by ste poradili Lýdii na základe toho, čo sme dnes povedali? (každý deň by mala odovzdať svoj život Ježišovi, pro-
siť ho, aby ju viedol v jej rozhodnutiach, urobiť ju v jej slabostiach silnou, zmeniť ju na takého človeka, akého chce On mať; ponúknuť 
sa, že ju môže použiť, aby povedala iným o Ňom; čítať denne Bibliu; stále chodiť do zboru, na rôzne stretnutia, mať spoločenstvo 
s ostatnými veriacimi pri štúdiu Biblie atď.) 
Povedz: Zopakujme si spolu kľúčovú myšlienku 

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

 Ako to odovzdať ďalej 
Výmena 
Potrebuješ: prázdna krabica, malé krabičky, darčekový papier, nožnice, lepiaca páska, stuha, visačky 
Žiaci nech si posadajú do kruhu. Krabicu, ktorú si použil pri hrách, daj do prostriedku. 
Povedz: Tento dar predstavuje najvzácnejší a najdrahší dar, aký mohol Boh dať tým, ktorých miluje. 
Spýtaj sa: Čo je tým darom, o ktorom dnes stále hovoríme? Je to niečo, čo ani nevidíme ani sa toho nemôžeme dotknúť. 
(spasenie prostredníctvom Ježiša Krista) 
Povedz: Hádate správne.  Ten jedinečný dar, ktorý nám Boh dal, bol On sám v podobe človeka Ježiša Krista. 
Spýtaj sa: Čo si myslíte, že je v tejto krabici, ktorá predstavuje tento dar? (Počkaj na odpovede, ktoré môžu byť – kríž, Biblia, 
obraz Ježiša...) 



 

Povedz: Mohol som niektoré z týchto vecí dať do krabice, ale rozhodol som sa... Otvor krabicu a ukáž žiakom, že je prázdna. 
Spýtaj sa: Ako môže táto prázdna krabica znázorňovať Boží dar – jeho samotného – v osobe Ježiša Krista? (Žiaci možno ne-
budú vedieť odpovedať, ale počkaj na ich odpovede.) 
Povedz: Ježiš prišiel na túto zem ako dieťa, žil dokonalým životom, zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych ako náš Spasi-
teľ! Vrátil sa k svojmu Otcovi na nebi a dal nám Svätého Ducha, aby bol s nami, kým nepríde opäť. 
Spýtaj sa: Myslí si niekto z vás niečo iné o prázdnej krabici? Počkaj na odpovede. 
Povedz: Prázdna krabice predstavuje prázdny hrob po Ježišovom vzkriesení. 
Rozdaj žiakom malé krabičky, darčekový papier, nožnice, lepiacu pásku, stuhu. Každý z nich nech zabalí krabičku najkrajšie ako vie.  
Spýtaj sa: Akým spôsobom by ste mohli seba – so svojím nadaním a schopnosťami – odovzdať Ježišovi? (počkaj na odpove-
de – v modlitbe, prijať jeho dar spasenia, tráviť s ním každý deň čas, odovzdať mu svoje plány a ciele, hovoriť o ňom iným) 
Každému žiakovi daj darčekovú „visačku“, ktorú pripravíš podľa návrhu na konci lekcie. Požiadaj žiakov, aby si ju pripli na svoj darček. 
Povedz: Tento dar, ktorý predstavu vás samých, si dajte na miesto, ktoré máte stále pred očami. Každé ráno vyjadrite Bohu 
modlitbu napísanú na tomto lístočku.  
Povedz: 

 Ježiš nám dáva dar – spasenie. Aj my mu dávame dar – seba. 

Visačka:  
Pre: Ježiša 
Od: ______________ 

  
Dnes sa Ti chcem úplne odovzdať. Dávam Ti všetky svoje plány. Použi ma v službe pre iných. Zostaň so mnou a ukáž mi, ako to 
všetko robiť v Tvojej moci. 
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