
LEKCIA 4 
 

 
 

Zdroje : 
2. Moj. 2:8, 9, 16, 17; 

Patr. a proroci., 
str. 49- 70 

 
Veršík na zapamätanie 
„Keď vyznávame svoje 

hriechy, verný je 
a spravodlivý, aby nám 

odpustil hriechy a očistil 
nás od každej 

neprávosti.“ 
1. Ján. 1:9 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Boží plán 
naloženia s hriechom 

zahŕňa odpustenie. 
Cítiť vďačnosť, že Boh 

má plán skoncovania 
s hriechom a odpustí 

nám, ak robíme niečo 
zle. 

Reagovať 
akceptovaním Božieho 

plánu a žiadať ho o 
odpustenie, keď robíme 

niečo zle. 
 

Hlavná myšlienka 
„Ak robíme niečo zle, 

Boh nás stále miluje 
a odpúšťa nám, ak to 
úprimne ľutujeme.“ 

 
 

UKRYTÍ PRED BOHOM 
 
Téma na tento mesiac 
 Boh nás miloval vždy, dokonca aj predtým, ako sme sa 
narodili. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Boh stvoril Adama a Evu a zahrnul ich darmi lásky. Jeden 
dar je vyjadrený negatívnym spôsobom: Nebudú jesť zo stromu 
poznania dobrého a zlého. Eva sa nechala zviesť Satanovým 
pokušením a jedla zo stromu. Potom dala ovocie Adamovi. Keď 
Boh prišiel, každý  obviňoval niekoho iného z ich hriechu. Boh im 
odpustil a povedal o svojom pláne, ako vyrieši otázku hriechu.  
 
Táto lekcia je o milosti. 

Napriek tomu, že Adam a Eva Boha neposlúchli, nezanechal 
ich. Nemohol odstrániť následky ich hriechu , ale odpustil im. 
Potom im Boh povedal o najúžasnejšom dare zo všetkých – o dare 
spásy,  prostredníctvom Toho, ktorý ich príde zachrániť.   
 
Obohatenie učiteľa 

„Boh podriadil človeka zákonu, ako nevyhnutnej podmienke 
jeho existencie. Človek podliehal pod právomoc Božej vlády, 
a nieto vlády bez zákonov. Boh mohol stvoriť človeka aj bez 
možnosti prestúpiť jeho zákon. Mohol zadržať Adamovu ruku, aby 
sa zakázaného ovocia nemohla dotknúť; človek by však už potom 
nebol slobodnou, mravne zodpovednou bytosťou, ale automatom. 
Bez možnosti slobodného rozhodovania by jeho poslušnosť nebola 
dobrovoľná, ale vynútená. Nebol by možný rozvoj jeho povahy. To 
by však odporovalo Božiemu prístupu k obyvateľom iných svetov. 
Znevažovalo by to človeka ako rozumovú bytosť a dávalo by za 
pravdu satanovmu obvineniu, že Božia vláda je svojvoľná.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 49) orig. 
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 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Priehľadné vlákno „neviditeľné“ alebo 
svetlofarebné pramienky vlákna 
(nite) 

   B. Niet sa kam schovať žiadne 
   C. Zmena farby obrázky zamaskovaných zvierat 

/hmyzu 
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
mušľa, alebo iná prírodná 
nádoba  
šablóny ovocia (str. 140), kôš, 
ceruzky 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostým ženy biblických časov  
   Veršík na zapamätanie obrázok záhrady, obálka, Biblia 

 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. A. Čisté ruky a srdce noviny,  krém na ruky, voda, 

mydlo, uterák, smetný kôš 
 

   B. Vyplňovanie dier malá drevená kocka pre každé 
dieťa, klince, kladivo 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min  Srdce- záložka do knihy červené a biele šablóny srdca 
(str. 141), lepidlo, fixky 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 



VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú 
radosť, aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa 
podelili o skúsenosti z predchádzajúcej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity 
podľa vlastnej voľby. 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Priehľadné vlákno 
Vyber dvoch dobrovoľníkov. Voľne ich zviaž vláknom. Požiadaj ich, aby išli každý 
iným smerom na koniec miestnosti. Vlákno sa roztrhne a oni budú môcť ľahko odísť. 
Vyber ďalších dvoch dobrovoľníkov. Zopakuj, ale zviaž ich piatimi alebo šiestimi 
vláknami.  Požiadaj ich, aby išli od seba protichodným smerom na koniec miestnosti. 
Záleží od hrúbky vlákna, či budú schopní úlohu splniť.  

Zhrnutie 
Opýtaj sa: Aké to bolo byť spolu s niekým zviazaný? Bolo jednoduché sa oslobodiť? Bolo ľahké 
vidieť vlákno? (bolo to zložité; videli sme ho iba preto, že sme sa naň pozerali)  Aké to bolo byť 
zviazaný niekoľkými vláknami?  Bolo jednoduché vyslobodiť sa z nich? (bolo to zložitejšie) 
Triede:   Môžeme vidieť vlákno, keď ho pospájame do viacerých pramienkov? (ľahšie, pretože je 
ich tam viac) Vlákno je ako hriech. Na začiatku ho nevidíme, ale ako sa stáva silnejším, a silnejšie 
nás drží, je ho ľahšie vidieť a je ťažšie sa z neho vyslobodiť. V dnešnej lekcii sa naučíme viac o 
tom, ako nás hriech môže držať v zajatí. Dnešná hlavná myšlienka je:   
  

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA NÁM, 
AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             

    Povedzte to spolu so mnou. 
                
   B. Niet sa kam schovať 
Povedz: Teraz zavriem oči a budem počítať do 20. Chcem, aby ste sa zatiaľ schovali niekde 
v miestnosti. Nesmiete otvárať skrine, ani nič presúvať. Keď otvoríš oči, budeš vidieť väčšinu detí, 
ukrytých len na niekoľkých miestach.  
              
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Kto z vás bol schopný sa ukryť? Kto nie? Ako ste sa cítili, keď ste sa chceli ukryť, ale 
nikde nebolo dobré miesto na  ukrytie?  Chceli ste niekedy utiecť a ukryť sa? V našom dnešnom 
príbehu dvaja ľudia urobili niečo zlé a a pokúšali sa ukryť pred Bohom. Ale nemohli. Boh ich 
mal stále rád a odpustil im. Aj nám odpustí, keď robíme nesprávne veci. A o tom je naša dnešná 
myšlienka:  
    

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA NÁM, 
AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             

    Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 
 



 
   

 
C. Zmena farby 
Ukáž deťom obrázok zvieraťa, ktoré sa dokáže dobre maskovať za účelom prežitia. 
Ak je to možné, priprav si prišpendlený hmyz alebo iné zvieratá , aby sa na ne deti 
mohli pozrieť. Vysvetli, čo robia, aby splynuli s prostredím.  
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Prečo sa /menuj nejaké zviera/ potrebuje ukrývať? Cítili ste sa 
niekedy tak, že sa potrebujete ukryť? Prečo? V dnešnom príbehu dvaja ľudia 
urobili niečo, o čom Boh povedal, že nemajú robiť. Preto sa pred ním pokúšali 
ukryť. Ale Boh ich stále miloval, a odpustil im.  Aj nám odpustí, keď robíme 
nesprávne veci.  A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka: 
  

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA NÁM, 
AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             

    Povedzte to spolu so mnou. 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). Vyhraď 
si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík z predchádzajúcej lekcie. 
Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne privítaj návštevu. 
 
Návrh piesní   
„All Things Bright and Beautiful“ (Sing for Joy, No. 51) 
„Can You Imagine?“ (Sing for Joy, No. 29) 
„He´s Everything to Me“ (Sing for Joy, No. 43) 
„This Is a Lovely World“ (Sing for Joy, No. 52) 
„Think of a World Without Any Flovers“ (Sing for Joy, No. 60) 
 
Zbierka 
Povedz: Môžeme prežívať radosť z toho, že každý týždeň smieme slobodne 
prichádzať do sobotnej školy. Ale sú ľudia, ktorí žijú  na iných miestach, a 
ktorí nemajú mať túto slobodu.  
Keď dávame naše dary do zbierky, pomáhame tým hľadať spôsoby, ako 
sa ľudia môžu dozvedieť o Ježišovi.  
 
Modlitba 
Rozdaj deťom tvary ovocia vystrihnuté z papiera a nech nakreslia alebo 
napíšu niečo, čo chcú, aby im Boh odpustil. Na druhú stranu nech napíšu 
alebo nakreslia niečo, za čo chcú Bohu poďakovať.  Vložte ovocie do košíka 
a poproste o odpustenie a potom poďakujte Bohu za všetko, čo nám dáva. 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- obrázky 
zamaskovaných 
zvierat /hmyzu 

Potrebuješ:  
- tvary ovocia    
  (šablóna na  
   str.140) 
- košík 

Potrebuješ:  
- mušľu, alebo    
  prírodnú    
  nádobu 



2   
Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
Pozvi nejakú ženu, aby prečítala alebo porozprávala príbeh z pohľadu Evy. 
Nech deti zodvihnú palec hore, keď povie Boh, a nech ukážu palec dole, keď 
povie had.   
 

Čítaj alebo povedz príbeh. 
Volám sa Eva. Bola som prvou ženou, ktorú Boh stvoril. Žila som so svojim mužom Adamom 
v nádhernej záhrade. Počas dňa sme pracovali v našej záhrade. Stále sme mali čo robiť, a radovali sme 
sa z práce okolo rastlín a zvierat. Ale najlepšia časť dňa bol večer. Boh prichádzal a rozprával sa 
s nami. Vždy nám rozprával mnoho zaujímavých vecí. Počas siedmeho dňa, v sobotu, sme spolu  
s Bohom trávili celý deň. Nikdy sme nechceli, aby sa sobota skončila. Boh nám dal v záhrade všetko, 
okrem jedného stromu – stromu Poznania dobrého a zlého. Povedal nám, že nikdy nesmieme z toho 
stromu jesť ovocie alebo sa toho stromu čo i len dotknúť.  Veľa som o tom neuvažovala. Bolo tam na 
ochutnanie toľko ďalších nádherných vecí.  
Jedného dňa som sa prechádzala po záhrade a prišla som na čistinku. Na prvý pohľad som rozpoznala 
ten strom. Ako som stála a pozerala naň, prihovorilo sa mi nádherné zviera, zvané had. 
Neskôr som sa dozvedela, že to bol Satan. Samozrejme že som neočakávala, že tak bude vyzerať.  
Bola som prekvapená. Ten had bol naozaj nádherným stvorením. Mal nádherný, jemný a melodický 
hlas. Bola som fascinovaná. Potom sa so mnou začal rozprávať! „Je to pravda, že ti Boh zakázal jesť z 
ovocia všetkých stromov v záhrade?“ opýtal sa.  
Viem, že som mala utekať preč. Namiesto toho som hadovi odpovedala: „Boh nám povedal, že 
smieme jesť zo všetkých stromov v záhrade. Je tu toľko veľa krásnych stromov a ovocia, ktoré som 
ešte neochutnala. No napriek tomu, tento jeden – hm, nesmieme sa ho dotýkať. Ak by sme to urobili, 
zomrieme.“ 
Had odpovedal: „ Boh sa len obáva, že by ste boli takí múdri, ako je on. Nezomriete, keď budete jesť 
ovocie z tohto stromu. Stanete sa múdrymi, ako Boh.“  
Páčila sa mi myšlienka byť múdrymi, ako je Boh. Mala som veriť, že Boh to vie najlepšie. A mala som 
veriť tomu, čo nám povedal. Namiesto toho som sa natiahla a dotkla sa ovocia.  
Nič sa nestalo. Vtedy som jedno odtrhla a zahryzla sa doň. Bolo mäkké, šťavnaté a chutilo výborne.  
Stále sa nič nestalo.  Tak som vzala druhé ovocie a dala som ho Adamovi. Na prvý pohľad rozoznal 
ovocie. Keď som mu vysvetlila, čo sa stalo, zahryzol sa aj on. V tom momente, nádherné oblečenie 
ktoré nám dal Boh, sa stratilo. Boli sme nahí! A hanbili sme sa! Tak sme išli k figovníku a vzali sme si 
veľké listy, aby sme sa zakryli.  
V ten večer, keď sme počuli, ako Boh prechádza záhradou, ukryli sme sa pred ním.  Hanbili sme sa 
s ním stretnúť. Ale Boh prišiel za nami, a opýtal sa, prečo sa schovávame.   
Adam mu povedal, že sa schovávame, pretože sme nahí. Boh vedel, čo sme urobili. Bol veľmi smutný. 
Povedal nám, že budeme musieť opustiť záhradu. A že začneme starnúť a nakoniec aj zomrieme.  
Náš život mimo záhrady bol veľmi zložitý. Rástla tam burina, boli tam bodliaky a jedovaté hady. 
Zvieratá boli nebezpečné. A všetko ostatné tiež umieralo – rastliny aj zvieratá, ktoré žili na zemi.  
Nedokážem vám povedať, ako veľmi sme boli smutní. Boh bol tiež smutný. Ale v tomto našom 
smútku sa stalo niečo nádherné. Boh nás nenechal samých! Povedal nám o svojom pláne záchrany. 
Pošle svojho Syna ako bábätko na náš svet. Jeho Syn vezme na seba  naše viny za všetko, čo sme robili 
zle. Zomrie za nás, a tak nás zachráni a navráti nás do života v Božej prítomnosti.  
Potom Boh zobral baránka, zabil ho, a ukázal nám, ako ho treba obetovať. Až vtedy sme si začali 
uvedomovať, čo to znamená zomrieť. Zakaždým, keď sa narodil náš syn, dúfali sme, že to bude to 
zasľúbené dieťa. Ale nebolo.  
Mnoho rokov neskôr, Ježiš prišiel na túto zem. Ukázal ľuďom, ako majú žiť. A potom za nás zomrel.  
Keď Ježiš zomrel, zomrel za hriechy každého z nás – za moje a tvoje.  Pamätajte si  - Boh nás  
 

Potrebuješ: 
- kostým pre 
ženu biblických 
časov 
- ženu 



 
nezanechá. Stále nás miluje. Odpúšťa nám naše hriechy, a odpustí ti, ak ich oľutuješ a poprosíš ho o to. 
Čoskoro, jedného dňa, Ježiš opäť príde. Chce, aby si bol s ním v nebi. Chcem tam byť, a ty?      
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Čo  mala Eva urobiť, keď stretla hada? (utekať preč, opustiť to miesto) Prečo sa nechala 
pokúšať? (Bola pokúšaná nádherným stvorením. Nerozprávala sa najprv  s Adamom alebo s Bohom. 
Ostala, keď mala odísť.) Prečo nerozmýšľala o tom, že had je Satan? (Správal sa spôsobom, ktorý 
neočakávala. Nevyzeral a nesprával sa ako niekto zlý.) Ako Boh reagoval?  (Bol smutný, ale mal 
pripravený plán, aby raz ľudia mohli byť zase spolu s Bohom) Boh je stále ochotný odpustiť nám, keď 
robíme niečo zlé. Chce, aby sme robili správne veci. Zasľúbil, že nám pomôže. Keď skutočne 
ľutujeme, jediné, čo potrebujeme urobiť, je požiadať ho.  Pamätajte si našu dnešnú myšlienku:   

 
 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA NÁM, 

AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             
    Povedzte to spolu so mnou. 

 
Verš na zapamätanie 
Rozdeľ deti do troch skupín. Prideľ každej skupine jednu frázu z veršíka na zapamätanie.(Pozri sa 
dole.) Vyber si pomocníka pre každú skupinu, aby im pomáhal pri štúdiu ich frázy. Potom nech každá 
skupina podľa poradia zopakuje  svoju frázu. Vymeň skupiny a opakuj. Opäť vymeň skupiny a opakuj, 
kým deti vedia celý verš.   
 
Skupina 1: „Keď vyznávame svoje hriechy,  
Skupina 2: verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy  
Skupina 3: a očistil nás od každej neprávosti.“ (1. Ján. 1:9) 
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Boh dal Adamovi a Eve – a nám – moc robiť rozhodnutia. Vedel, že oni (a aj my) sa 
môžeme rozhodnúť nedôverovať mu, a neposlúchať ho. Tiež vytvoril plán ako skoncovať 
s našim hriechom. Pozrime sa na Boží plán a uvidíme, ako Boh pozerá na hriech, keď ho 
prosíme o odpustenie. Ak je potrebné, dospelí pomáhajú. Poskytni čas na diskusiu pri každom texte.  
 
Ján 3:16 
Izaiáš 1:18 
Mich. 7:19 
1 Ján. 1:9    
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Kedy Boh vytvoril svoj plán? Nazveme ho plánom záchrany. Ešte pred stvorením 
sveta, Boh mal pripravený plán ako odstrániť následky hriechu. Čo sa stane, keď požiadaš 
Boha, aby ti odpustil hriechy?  (Vezme ich preč. Je to ako keby nikdy neexistovali.) Čo musíme 
urobiť, aby sme dostali odpustenie?  (Musíme oľutovať, a povedať Bohu, čo sme urobili, a požiadať 
ho o odpustenie. Tiež musíme požiadať o odpustenie ľudí,  ktorým sme ublížili.) Aké ľahké je 
odpustiť niekomu, kto nám ublížil? (Je to ťažké.) Boh nám odpúšťa keď ublížime druhým, 
a chce, aby sme si tiež navzájom odpúšťali.  Pamätajte si dnešnú myšlienku:  
               

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA NÁM, 
AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             

    Povedzte to spolu so mnou. 
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    Aplikácia lekcie 

 
A. Čisté ruky a srdcia 

 Daj deťom krém na ruky alebo telové mlieko, aby si ho natreli na ruky. 
Potom im daj list z novín. Povedz: Ak vaše noviny píšu o násilí, alebo 
o niečom zlom, čo sa stalo, pokrčte ich a zahoďte ich do koša. Poskytni 
dostatok času. Teraz sa pozrite na svoje ruky. Čo sa s nimi stalo? Budú na 
nich odtlačky z novín. Nech si deti umyjú ruky.    
 

 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo sa stalo, keď sme pokrčili noviny? Ako je to v našich životoch, keď robíme 
niečo zle?  (Naše životy sú ako naše ruky. Zašpinia sa hriechom.) Čo môžeme urobiť, aby 
sme očistili naše životy?  (Môžeme poprosiť Boha, aby nám odpustil.) Čo robí Boh s našimi 
hriechmi, keď ho prosíme o odpustenie? (Vezme ich preč. Nikdy viac ich nepripomína.)  
Pamätajte si dnešnú myšlienku:  
               

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA 
NÁM, AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.             

                           Povedzte to spolu so mnou. 
 
 

B. Vyplňovanie dier   Každému dieťaťu daj malú drevenú kocku a klinec. Pomôž im zatĺcť 
klinec do dreva a potom vytiahnuť von.  

Zhrnutie 
Povedz: Keď robíme niečo zle, je to ako zatĺkanie klincov do pekného kúsku dreva. Keď 
povieme, že je nám to ľúto, je to ako vytiahnutie klinca z dreva. Je drevo rovnaké 
potom, keď sme z neho vytiahli klince? (Nie, sú v ňom diery.) Keď poprosíme Boha, aby 
nám odpustil naše hriechy, on nám odpúšťa a zabudne na všetko zlé, čo sme urobili. 
Niekedy sú tu rany, ktoré musia byť ošetrené. Potrebujeme tiež povedať prepáč 
niekomu inému. Hriech robí v našich životoch diery, ktoré je ťažké zaplniť. Poďme 
poprosiť Boha, aby nám pomohol nerobiť veci, ktorými zraňujeme druhých a sami 
seba. Zhromaždi deti do kruhu a pomodlite sa spolu za to, aby ste neubližovali druhým. 
Povedzme si spolu dnešnú myšlienku:  
               

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA 
NÁM, AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
-malú drevenú  
 kocku pre  
 každé dieťa 
-klince 
-kladivo 

Potrebuješ: 
- noviny   
- krém na ruky 
- voda 
- mydlo 
- uterák 
- smetný kôš 
  



 

4       
    Zdieľanie sa 
 
 
Srdce – záložka do knihy 
Vopred si priprav červené a biele srdcia pre každé dieťa. (Pozri str. 141.) Rozdaj ich deťom. 
Zlepte strany dokopy. Keď lepidlo zaschne, srdce je možné použiť ako záložku do knihy tak, 
že sa zahne cez roh stránky. Pomôž deťom napísať na bielu stranu Izaiáš 1:18.   
  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Kedy je naše srdce ako červené srdce? Prečo Izaiáš používa prirovnanie 
k jasnočervenej farbe, aby nám pripomenul naše hriechy? (Ježiš musel pre nás zomrieť. 
Scarlet je farba krvi.) Ako môžeme zmeniť červené srde na biele? (Iba tým, že povieme 
Bohu čo sme urobili zle a poprosíme Boha a toho, komu sme ublížili o odpustenie.) Môžeme 
byť vďační, že Boh je stále ochotný odpustiť nám naše hriechy. Vezmite si domov svoju 
záložku a niekomu ju dnes ukážte. Povedzte mu ako nás Boh stále miluje a odpúšťa 
nám, keď robíme niečo zle.  
Pripomeňme si dnešnú hlavnú myšlienku. To nám pripomína Božiu lásku. Povedzte to 
spolu so mnou:     

 AK ROBÍME NIEČO ZLE, BOH NÁS STÁLE MILUJE A ODPÚŠŤA 
NÁM, AK TO ÚPRIMNE ĽUTUJEME.  

 
Ukončenie 
Pozvi deti, aby spolu vytvorili kruh a zaspievajte „Into My Heart“ (Sing for Joy, No. 125). 
Pokračujte modlitbou, v ktorej poďakujte Bohu za to, že je stále s nami a odpúšťa nám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- červené a biele šablóny   
  srdca (str.141) 
- lepidlo 
- fixky 



             Materiál pre žiakov

UKRYTÍ PRED BOHOM  
Zdroje : 
2. Moj. 2:8, 9, 16, 17; Patr. a proroci., str. 49- 70 
Veršík na zapamätanie 
„Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 
každej neprávosti.“ 1. Ján. 1:9 
Hlavná myšlienka 
„Ak robíme niečo zle, Boh nás stále miluje a odpúšťa nám, ak to úprimne ľutujeme.“ 
 
Urobil si niekedy niečo zlé, a obával si sa priznať k tomu, čo si urobil? Adam a Eva sa museli cítiť tak 
isto. Pravdepodobne sa to stalo takto . . .  
 
Adam a Eva boli v svojej záhrade šťastní. Najlepšia časť dňa bol večer. To bolo vtedy, keď Boh 
prichádzal a rozprával sa s nimi. Počas siedmeho dňa, v sobotu, spolu  s Bohom trávili celý deň. 
Pravdepodobne chceli, aby sa sobota nikdy neskončila. Boh im povedal, že si môžu užívať v záhrade 
všetko, okrem jedného stromu – stromu Poznania dobrého a zlého. Povedal im: „Nikdy sa toho stromu 
nesmiete čo i len dotknúť, alebo jesť z toho stromu ovocie. Ak by ste to urobili, istotne zomriete.“ 
Jedného dňa sa Eva prechádzala po záhrade a prišla blízko k stromu. Ako stála a pozerala naň, 
nádherné zviera sa jej prihovorilo. „Je to pravda, že ti Boh zakázal jesť z ovocia všetkých stromov v 
záhrade?“ opýtal sa had. Eva vedela,  že mala utekať z toho miesta preč, ale neurobila to. „Boh nám 
povedal, že smieme jesť zo všetkých stromov v záhrade – okrem tohto jedného. Nesmieme z neho jesť 
ovocie. Nesmieme sa ho dokonca ani dotýkať. Ak by sme to urobili, zomrieme.“ Had odpovedal: 
„Nezomriete. Budete takí múdri, ako je Boh! Ak budete jesť ovocie z tohto stromu, stanete sa 
múdrymi.“ Eva sa natiahla a dotkla sa ovocia. Nič sa nestalo. Potom jedno ovocie odtrhla a zahryzla sa 
doň. Vzala aj druhé ovocie a dala  ho Adamovi. Keď sa dozvedel, že Eva už jedla, zjedol jedno aj on. 
V tom okamihu, ako Adam začal jesť, niečo sa im stalo. Uvedomili si, že sú nahí! Hanbili a báli sa! 
Vedeli, že urobili niečo zlé. Bežali k fgovníku a vzali  si veľké listy, aby sa zakryli a urobili si z nich 
oblečenie. V ten večer, keď  Boh prechádzal záhradou, ukryli sa pred ním. Hanbili sa s ním stretnúť. 
Keď ich Boh našiel, opýtal sa: „Prečo sa schovávate?“ Poznal odpoveď, ale dal im čas, aby sa mohli 
priznať. Bol smutný, keď počúval Adama. „Počuli sme ťa v záhrade.“ Povedal Adam Bohu. 
„A obávali sme sa.“  
Boh vedel, čo urobili. Bol veľmi smutný. Museli čeliť dôsledkom. Povedal im, že budú musieť opustiť 
záhradu. A že budú starnúť a nakoniec aj zomrú. Život mimo záhrady bude veľmi zložitý. Bude tam 
rásť burina. Budú tam bodliaky. Zvieratá budú nebezpečné a strašidelné. A všetko ostatné bude tiež 
umierať – rastliny aj zvieratá. Adam a Eva boli veľmi smutní. Ale vo všetkom tomto smútku sa stalo 
niečo nádherné. Boh ich nenechal samých! Povedal im o svojom pláne, ako dať všetko do poriadku. 
Pošle svojho Syna na svet. Jeho Syn zomrie za svet a  vezme na seba  všetky viny a  všetko, čo urobili 
zle. Potom Boh zobral baránka, zabil ho. Ukázal Adamovi a Eve, ako ho treba obetovať. Až vtedy si 
začali uvedomovať, čo to znamená zomrieť. A boli veľmi smutní. 
Áno, Boh odpustil Adamovi a Eve ich neposlušnosť. A odpustí aj tebe, ak robíš niečo zlé, ak ho 
požiadaš o odpustenie, a ak to úprimne ľutuješ. Chce ti pomôcť robiť veci správne. A chce, aby si bol 
pripravený ísť do neba, keď Ježiš opäť príde. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Ak je to možné, choď  spolu s rodinou do 

peknej záhrady a pohľadajte krásne veci, 
ktoré Boh stvoril. Keď sa budete 
prechádzať, porozprávajte sa o svojich 
predstavách, ako vyzerala záhrada Eden. 
Zahrajte sa hru „Pátram“, a to tak, že 
poviete „pátram po niečom, čo Boh 
stvoril...“( povedzte deň v týždni). 

• Keď prídeš domov, nakresli kruh ako stred 
kvetiny. Urob zvlášť lupienky na každé 
slovo veršíka na zapamätanie a napíš do 
lupienkov slová verša. Zoraď lupienky 
okolo stredu v správnom poradí. Použi túto 
kvetinu na to, aby si naučil verš svoju 
rodinu. 

• Zaspievaj o Božom nádhernom svete 
a poďakuj mu za to, že stvoril nádherné 
veci.   

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o 1. Moj. 2: 8, 
9, 16, 17. Prečítajte si o ďalšom strome 
v Zjavení 22: 1, 2. Čo je na tom 
zaujímavé?  Nakresli obrázok dvoch 
stromov. 

• Zisti, ako vyzerá figový list. Ktoré listy sú 
najväčšie na stromoch v okolí, kde bývaš?  

• Prilož papier na kmeň stromu. Pošúchaj 
voskovkou po papieri. Čo vidíš?  

• Zaspievaj piesne na chválu Boha 
a poďakuj za stromy. 

 Pondelok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa počas pobožnosti o  1. 
Moj. 3: 1-7. Čo si sa naučil o ovocí zo 
stromu poznania dobrého a zlého? 
Porozprávajte sa o tom, akým spôsobom sa 
dá povedať „nie“, keď si pokúšaný, aby si 
robil niečo zlé. Povedzte spolu verš na 
zapamätanie. Poďakujte Bohu za to, že 
vám pomáha robiť správne veci. A tiež za 
to, že vám odpúšťa, keď robíte niečo 
neprávne.   

Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 3: 8-18. 
Popýtaj sa na hadov vo vašej krajine. Kde 
žijú? Čím sa živia? Sú jedovaté? Popros 
niekoho, aby ti pomohol vyrobiť model  

 
 

 
 
 
 
 

hada. (Had v Edene musel byť veľmi 
krásny, aby si získal pozornosť Evy.) 

• Zahrajte sa s rodinou krátku hru na 
schovávačku. Potom poďakujte Bohu za 
to, že sa pred ním nemusíte schovávať, 
keď robíte veci, ktoré sú nesprávne. 

Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 3: 20-24. Čo 
použil Boh na výrobu oblečenia pre 
Adama a Evu? Odkiaľ si myslíš, že to 
vzal? Z čoho je vyrobené tvoje oblečenie?  

• Popros niekoho, aby sa postavil za dvere 
na pár minút. Opýtaj sa: Aký je to pocit 
byť zatvorený za dverami?  Čo myslíš, ako 
sa Adam s Evou cítili, keď boli vyhodení 
zo záhrady Eden? Napriek tomu, že Adam 
a Eva nemohli ísť naspäť do záhrady, Boh 
mal plán. Čo to bolo? Je to ten istý plán aj 
pre teba a tvoju rodinu?  

• Zaspievaj pieseň chvály za Boží plán, 
a potom mu zaň poďakuj.  

Štvrtok 
• Dnes pri večeri priprav pre rodinu ovocný 

šalát. Pred pobožnosťou si priprav vatu 
a nafarbi ju načerveno. (Môžeš použiť 
napríklad potravinové farby).  

• Počas pobožnosti si spolu prečítajte Izaiáš 
1:18. Čo to znamená? Použi vatu, aby si 
vysvetlil rodine verše. 

• Spoločne povedzte verš na zapamätanie. 
Poďakujte Bohu za to, že nás očisťuje, keď 
ho poprosíme o odpustenie.  

Piatok 
• Počas pobožnosti si zopakuj so svojou 

rodinou lekciu z tohto týždňa a  spoločne 
si ju zahrajte. Pamätaj si, Boh odpustil 
Adamovi a Eve. Povedzte spolu verš na 
zapamätanie. Kto potrebuje Božie 
odpustenie?  Potrebuješ poprosiť 
o odpustenie niekoho v tvojej rodine? Ak 
áno, urob to teraz. 

• Zaspievajte pieseň „Alleluia“ (Sing for 
Joy, No. 16), potom pozvite Boha, aby bol 
s vami počas svojho zvláštneho dňa.. 
Poďakujte mu za to, že prostredníctvom 
Biblie nám dal poznať svoj plán záchrany.   
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