
LEKCIA 11
 

 
Zdroje : 

Mat. 9:9-13; 
DA 272-251 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Neprišiel som 

volať 
spravodlivých, 

ale hriešnych 
k pokániu.“ 

Mat. 9:13 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boh 
pozýva každého, 

aby sa stal 
súčasťou Božej 

rodiny. 
Cítiť túžbu 

zdieľať Božiu 
lásku 

v spoločenstve. 
Reagovať  
pozvaním 

ďalších, aby boli 
súčasťou Božej 

rodiny. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Boh pozýva 
každého, aby sa 

stal súčasťou 
Božej rodiny.“ 

 
 
 
 
 
 
 

JEŽIŠ ZÍSKAVA NOVÝCH 
PRIATEĽOV 
 
Téma na tento mesiac 
Ježiš nás učí, ako máme jeden druhého milovať.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Ježiš videl Matúša sedieť na svojej daňovej pokladnici a povedal 
mu: „Nasleduj ma.“ Matúš nasledoval Ježiša. Usporiadal hostinu 
a pozval všetkých vyberačov daní a sociálne izolovaných ľudí. 
Farizeji Ježiša kritizovali za to, že sa stretáva s hriešnikmi. Ježiš 
reagoval tým, že im pripomenul, že zdraví nepotrebujú lekára. 
Neprišiel kvôli spravodlivým, ale kvôli hriešnikom.   
 
       
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Keď  bol Ježiš na zemi, trávil čas so sociálne odvrhnutými ľuďmi 
a s hriešnikmi. Všetci jeho nasledovníci sme povolaní nasledovať 
jeho príklad a byť priateľskí ku každému. 
 
Obohatenie učiteľa 
„Z rímskych úradníkov boli v Palestíne najnenávidenejší 
publikáni. Príčinou neustálej roztrpčenosti a podráždenosti Židov 
bola skutočnosť, že dane im ukladala cudzia vláda, čo im 
pripomínalo stratu nezávislosti. A vyberači daní neboli len 
nástrojmi rímskeho útlaku, ale aj vydieračmi, ktorí sa svojvoľne 
obohacovali na úkor ľudu. Na Žida, ktorý tento úrad z rúk 
Rimanov prijal, sa hľadelo ako na zapredanca cti vlastného 
národa. Pohŕdali ním ako odpadlíkom a zaradili ho medzi 
najväčších podliakov spoločnosti. 
K tejto triede patril aj Lévi Matúš, ktorého Kristus pri 
Genezaretskom jazere povolal do služby, ako svojho piateho 
učeníka. Ježiš videl, že tento človek má srdce otvorené pre 
pravdu. Matúš počúval Spasiteľove výklady. Keď ho Boží Duch 
presvedčil o jeho hriešnosti, rozhodol sa hľadať pomoc u Krista. 
Keďže vedel, akí sú rabíni neprístupní, ani nepomyslel, že by si 
ho veľký Učiteľ mohol všimnúť.“ (Túžba vekov, str. 272 orig.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     SPOLOČENSTVO 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 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 .Nájdi si partnera žiadne 
   B. Mám ťa rád, pretože... hudba 
   C. Prelom to   

 
žiadne 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 
mapa sveta alebo obrázok 
glóbusu 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv 
   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Každý je prijatý 

 
staré oblečenie 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Všetci sú pozvaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozvánky (str. 144), ceruzky 
 
 
 
 
 
 
  

*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. Nájdi si partnera 
 Vytvor dvojice a nechaj deti postaviť sa do dvoch radov. Jedno dieťa by nemalo 
mať dvojicu. Povedz: Chyťte sa s partnerom za ruky, a vytvorte oblúkový tunel. (Povedz 
meno dieťaťa bez partnera) pôjde cez tunel, vyberie si partnera, chytí ho za ruku, a postavia 
sa spolu na koniec radu. Teraz pôjde cez tunel dieťa, ktoré je bez partnera a nájde si nového 
partnera. Pokračujte, kým sa vystriedajú všetky deti.      
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Prečo ste si vybrali za partnera (meno)? Čo znamená byť priateľmi? Ako si 
vyberáte priateľov? Kto je najlepší priateľ zo všetkých? Prečo? Boh pozýva všetkých, 
aby boli viac, než priateľmi. Pozýva ich, aby boli súčasťou jeho rodiny. A to ma vedie 
k našej dnešnej  hlavnej myšlienke:   
 

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
    

B. Mám ťa rád, pretože  
 Nech deti vytvoria kruh a kráčajú na hudbu dokola. Vyber jedno dieťa, 
ktoré bude stáť v strede. Keď sa hudba zastaví, dieťa v strede si vyberie 
niekoho z kruhu a povie mu / o ňom niečo pekné. To dieťa potom stojí 
v kruhu. Daj šancu každému dieťaťu, aby sa dostalo do stredu.     

 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Čo si myslíte, prečo sme robili túto aktivitu? Prečo chceme jeden o druhom 
hovoriť dobré veci? Kedy to môžeme robiť? Ako sa cítite, keď niekto o vás hovorí pekné 
veci? (dobre, šťastní, príjemne) Kto o vás zvyčajne hovorí pekné veci? (rodina, priatelia, 
učitelia, atď.) Ako si vyberáte priateľov? Niekedy aj príbuzní a priatelia povedia veci, 
ktoré nás rania, alebo nás odstrkujú. Boh neodstrkuje nikoho. Pozýva všetkých, aby sa 
stali súčasťou jeho rodiny. A o tom je aj naša dnešná hlavná myšlienka:     
  

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- hudbu     



 
C. Prelom to 
 Nech deti vytvoria skupinky po šiestich. Povedz: Piati z vašej skupinky vytvorte 
tesný kruh. Je vašou úlohou uistiť sa, že šiesty člen vašej skupinky sa nemôže dostať 
dovnútra. Šiesty člen sa má pokúsiť dostať sa dovnútra. Vystriedajte sa, aby každý stál 
vonku aj v kruhu.   
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Komu sa páčilo státie v kruhu? Komu sa páčilo, keď stál  vonku a pokúšal 
dostať sa dovnútra?  Aké to bolo, byť mimo kruhu? (nie príjemné, zatvorený vonku, 
nechcený, atď.) Aké to bolo, keď ste niekoho vymkli z kruhu? (niektorí povedia, že to bola 
zábava, iní, že sa cítili zle, previnilo) Koľkí z vás  nemohli robiť niečo, alebo sa nemohli 
dostať do skupiny, keď to veľmi chceli? Vylučujeme niekedy svojim správaním ľudí? 
Ako? Boh nechce vylúčiť nikoho. Naša hlavná myšlienka je:  
 

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
  
 

 * 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   
„O, How He LovesYou and Me“ (Sing for Joy, No. 28) 
„Jesus Loves Children“ (Sing for Joy, No. 37) 
„The Family of God“ (Sing for Joy, No. 139) 
„I Will Make You Fisher of Man“ (Sing for Joy, No.135) 
 
 
Zbierka 
Povedz: Keď dávame našu zbierku, pomáhame dávať Božie pozvanie do 
jeho rodiny.  
 
Modlitba 
Vopred vystrihni mapu alebo obrázok, aby každé dieťa malo najmenej dve 
časti. Povedz:  Mám tu puzzle, a som zvedavá, či mi dokážete pomôcť. 
Nechaj deti poskladať puzzle. Požiadaj ich, aby našli rozličné krajiny. Sú 
tu nejaké krajiny, o ktoré sa Boh nezaujíma? (Nie, Boh pozýva každého, 
aby sa stal súčasťou jeho rodiny.) Vezmite si kúsok puzzle. Počas našej 
modlitby, keď poviem: „Modlíme sa za ľudí v . . .“, každý z vás 
povedzte názov krajiny, ktorý je na vašom kúsku mapy.   
 

 
 
 
 

Potrebuješ:  
- mapu sveta alebo 
obrázok glóbusu 



 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Postavy: Matúš, Ježiš, farizej. Ostatné deti môžu byť zástup s Ježišom 
a /alebo hostia na hostine.  

 
Nech sa dospelý prezlečie za Matúša a povie príbeh. Ostatné postavy reagujú podľa toho, ako 
sa príbeh vyvíja. Nech im dospelý pomáha podľa potreby.   
 
Keď povieš:  Deti urobia:  
Vyberač daní palec dole 
Rimania krútia hlavami 
Ježiš palec hore 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Volám sa  Matúš. Som jedným z Ježišových učeníkov. Mám mnoho priateľov, 
ktorí sú pre mňa skoro ako moja rodina, ale vždy to tak nebolo. Porozprávam vám, čo sa 
stalo.  
 Keď si Rimania vydobyli Judsko, vyžadovali, aby židia platili dane.  Mnohým 
ľuďom sa nepáčilo, že musia dávať svoje peniaze, zvlášť okupujúcej armáde. Mnoho ľudí sa 
kvôli tomu hnevalo, a pokúšali sa vyhnúť sa plateniu. Ja som žid, a mojim povolaním je 
vyberať dane pre židov. Mojou úlohou bolo uistiť sa, že všetci ľudia zaplatili. Nechcem sa 
obhajovať. Počul som t tejto práci, a bola to pre mňa príležitosť zarobiť si pár korún. Keď 
som začal pracovať ako vyberač daní, všetci moji priatelia sa so mnou prestali rozprávať. 
Moja rodina nechcela robiť nič spoločne so mnou. A ani Rimania ma nemali radi. Bol som 
ich sluhom, a oni sa so sluhami nerozprávajú. Jediné, čo chceli, boli ich peniaze. 
V skutočnosti jediní ľudia, ktorí sa so mnou rozprávali, boli ďalší vyberači daní. Sú dobrí a zlí 
vyberači daní. Rimania nás neplatili za našu prácu, nazdávali sa, že budeme od ľudí pýtať 
viac a zvyšok si ponecháme ako mzdu. Musím pripustiť, že niektorí vyberači boli veľmi 
nenásytní a okrádali ľudí. V určitom čase som počul o mužovi, ktorého meno bolo Ježiš. Aj 
napriek tomu, že sa so mnou ľudia nerozprávali, rozprávali sa navzájom medzi sebou, keď 
platili dane. Počúval som ich, a zvyčajne som vedel, čo sa v meste deje. O Ježišovi sa 
rozprávali úžasné veci. Uzdravoval ľudí, ktorí nikdy nemohli chodiť, alebo boli slepí. Videl 
som, ako bežia a poskakujú od radosti. Vraveli, že odpúšťa hriechy. Vedel som, že som 
okrádal ľudí. A vedel so, že to nebolo správne. Rozmýšľal so, či môže Ježiš odpustiť aj moje 
hriechy. A potom sa jedného dňa niečo stalo. Bolo to takto: Pozrel som sa na svojho rímskeho 
strážnika a povedal som: „ Znie to, ako keby boli  v meste nepokoje. Čo to len môže byť?“ 
 (Matúš mrmle sám pre seba.) „Ľudia by sa nemali búriť voči Rimanom. Prinesie to len viac 
problémov. Verte mi, viem akí sú Rimania.“  (Ježiš a zástup sa približuje a postaví sa pred 
Matúša.) (Matúš pozrie hore.) „Ježiš!“ (Ježiš hovorí) „Matúš! Poď! Nasleduj ma!“  
 Keď mi to Ježiš povedal, vstal som a všetko som nechal inému vyberačovi daní, 
a nasledoval som ho. Keď som sa rozhodol nasledovať Ježiša, pripravil som veľkú hostinu 
pre mojich priateľov. Chcel som im povedať, že som sa s ním tiež stretol. (Všetci si sadnú 
okolo stola.) 
Pisári a farizeji sa prišli pozrieť, čo sa stalo. Nevošli síce dovnútra, ale aspoň prišli. Keď 
videli, že Ježiš je mojim hosťom, a že jedol s ďalšími vyberačmi daní, boli šokovaní. 
(Farizeji:) „Ježiš! Prečo ješ s vyberačmi daní a hriešnikmi?“ (Ježiš: ) „Ľudia, ktorí sú zdraví 
nepotrebujú doktora. Chorí potrebujú doktora. Neprišiel som kvôli spravodlivým, ale kvôli  

Potrebuješ: 
- kostýmy  
  biblických   
  postáv 



 
hriešnikom.“ Všetci mali radosť z toho, ako Ježiš odpovedal farizejom. Ba ešte viac – jeho 
odpoveď nám dala nádej. Ježiš pozýva každého, aby sa stal súčasťou jeho rodiny – 
predovšetkým hriešnikov! A chce, aby ste aj vy boli v jeho rodine.  
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Akú prácu mal Matúš? Mali ho ľudia radi? Prečo? Čo by sa stalo, keby nikto 
nechcel byť vašim priateľom, ako by ste sa cítili? (Smutní, opustení, odstrčení) Čo by ste 
robili, keby vám Ježiš povedal: „Poď a nasleduj ma!“ ( nasledovali by ho, rozmýšľali, čo 
urobiť s peniazmi, povedali by, aby počkal, kým nájdu niekoho, kto prevezme zodpovednosť 
za nich, atď.) Prečo Matúš usporiadal hostinu? (Aby jeho priatelia mohli stretnúť Ježiša.) 
Čo sa farizeji spýtali Ježiša?  (Prečo ješ s hriešnikmi?) Čo tento príbeh hovorí o Ježišovi?  
( Pozýva  každého, chce, aby bol každý súčasťou jeho rodiny.) Chceš byť súčasťou 
Ježišovej rodiny? Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:  
   

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
 

Verš na zapamätanie 
Opakujte verš niekoľko krát, kým sú ho deti schopné povedať spamäti. Použi pohyby 
k slovám.  
 
Neprišiel     otáčaj hlavou 
som volať     volaj rukou, zakry si dlaňou ústa 
spravodlivých,        palec hore 
ale hriešnych   palec dole 
k pokániu.  dlane spojiť ako pri modlitbe. 
Mat. 9:13  Dlane spolu, potom otvoriť 
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Matúš všetko zanechal, keď sa rozhodol nasledovať Ježiša a byť jeho učeníkom. 
Poďme sa pozrieť, čo nám hovorí Biblia o tom, ako byť súčasťou Božej rodiny.  Čítajte 
a porozprávajte sa spolu  o nasledovných textoch, alebo vytvorte tri skupiny a nech každá 
skupina číta jeden text a porozpráva sa o ňom s ostatnými. Ak je potrebné, požiadaj o pomoc 
dospelého.  
Luk. 6:37 
Mat. 25: 31 – 40 
Mat. 28: 16 - 20   
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Kto je zahrnutý v Božej rodine? (Každý, bohatý, chudobný, chorý, 
zdravý, mladý, starý, atď.) Ako Boh očakáva, že sa budem správať k tým, ktorí ešte nie sú 
súčasťou jeho rodiny?  (Chce, aby sme sa k nim správali tak, ako keby už boli, pozvali ich 
do jeho rodiny.) Ako máme reagovať, ak nie sú milí? (Pokúšať sa byť pozitívni a užitoční.)  
Prečítajme si spolu Mat. 28:20. Čo nám Ježiš zasľubuje? (Nemáme sa strachovať, čo sa 
bude diať, on je stále s nami.) Prečítaj nahlas Mat. 28:20, poslednú časť. Povedzme spolu 
našu dnešnú hlavnú myšlienku:   
  

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
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    Aplikácia lekcie 

 
Každý je prijatý 

                Povedz: Je mnoho dôvodov, prečo niekedy neprijímame 
ľudí. Potrebujem niekoľko dobrovoľníkov. Upriam pozornosť na staré 
oblečenie. Popros dobrovoľníka, aby si ho obliekol, alebo ho ukázal.  

Nech ostatní dobrovoľníci hrajú nasledovné scénky (alebo si vyber aktivity, ktoré sú pre 
tvoju situáciu vhodnejšie). O každej situácii sa porozprávajte, skôr ako prejdete na druhú. Po 
každej scénke sa opýtaj: Čo môžeme robiť, aby sme prijali týchto ľudí ? Akceptuj všetky 
nápady. 
 
Niekto si oblieka staré oblečenie. 
Niekto sa zajakáva. 
Niekto kríva.   
Traja ľudia – jeden omnoho mladší, ako dvaja. Starší neprijímajú tretieho. 
 
Zhrnutie 
         Opýtaj sa: Aké je to byť vonku? (smutné, nepríjemné, atď.) Keď vidíme niekoho 
odstrčeného, čo môžeme robiť, aby sme ho prijali medzi seba?  Zosumarizuj nápady, 
o ktorých ste sa rozprávali. Kto je šťastný, keď to robíme? (Boh/Ježiš) Prečo? (On chce, 
aby sme boli všetci súčasťou jeho rodiny. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:   

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- staré      
  oblečenie 

SI POZVANÝ 
 

NA VÝNIMOČNÉ  STRETNUTIE PLÁNOVANÉ DEŤMI  SOBOTNEJ ŠKOLY 
 

 ZBORU ...................................................................................... 
 

CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 
 

V NEDEĽU , .............................................................................( DÁTUM) 
 

O .................................... HODINE. 
 

PODPIS.............................................................................. 
 

ADRESA ZBORU....................................................................... 
 

TELEFÓNNE ČÍSLO................................................................. 



 

 
4       
    Zdieľanie sa 
Všetci sú pozvaní 
Priprav si vopred program na trinástu sobotu, alebo inú zvláštnu príležitosť, 
na ktorú by ste mohli pozvať ľudí. Ak váš zbor plánuje nejaké stretnutie, deti 
by mohli rozdávať pozvánky.  
Povedz: Boh chce, aby všetci boli súčasťou jeho rodiny. Naplánujme spolu to, že 
pozveme ľudí, aby prišli, a boli súčasťou našej zborovej rodiny.  Daj deťom pozvánky 
a nechaj ich porozmýšľať, koho pozvú. Dohodnite sa na vhodnej príležitosti a porozprávajte 
sa o tom, čo je potrebné pripraviť. Zapíš pripomienky, ak je to potrebné.  
 Ako alternatívu nechaj deti pozvať si priateľov do pravidelnej sobotnej škôlky.      
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na vhodné pripomienky. Opýtaj sa: Komu dáte svoje pozvanie? Čo poviete? 
Čo musíte urobiť, aby ste sa pripravili na pozvanie (meno)? Chcete naozaj pozvať 
ďalších, aby boli súčasťou Božej rodiny? Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:   
 

 BOH POZÝVA KAŽDÉHO, ABY SA STAL SÚČASŤOU BOŽEJ   
                     RODINY. 
 
Pred ukončením tejto aktivity sa pomodlite za každé dieťa a za toho, koho pozve, aby prijal 
jeho pozvanie na sviatok, ktorý plánujete. Povzbuď deti, aby pozvali rodinu, priateľov, 
a ďalších, ktorí nechodia do zboru.     
 
Ukončenie 

GRUG („group hug“- skupinové objatie)  
Nech sa deti pochytajú za ruky a vytvoria kruh. Povedz: Boh chce, aby sme sa všetci 

cítili ako súčasť jeho rodiny. Keď napočítam do tri, položme svoje ruky okolo ramien 
ostatných. Poskytni čas. Teraz, posuňte sa dopredu, pokiaľ bude náš kruh dostatočne tesný 
a dáme si skupinové objatie. Nech sa deti pomodlia na mieste kde stoja, aby vedeli, že sú 
súčasťou Božej rodiny a aby boli ochotní prijímať do jeho rodiny tiež ďalších. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- pozvánku 
(Pozri str. 
116) 
- ceruzky 



                      Materiál pre žiakov 
 

JEŽIŠ ZÍSKAVA NOVÝCH PRIATEĽOV 
 
Zdroje : 
Mat. 9:9-13; DA 272-251 
Veršík na zapamätanie 
„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych k pokániu.“ Mat. 9:13 
Hlavná myšlienka 
„Boh pozýva každého, aby sa stal súčasťou Božej rodiny.“ 
  
 
Cítil si sa niekedy veľmi opustený? Ako keby sa o teba nikto nestaral? A nemal si žiadnych 
priateľov? Takto sa cítil Matúš, kým nestretol Ježiša. Potom sa všetko zmenilo. 
Pravdepodobne sa to stalo takto . . .  
 
  Keď si Rimania vydobyli Judsko, vyžadovali, aby všetci židia platili dane.  
Nikomu sa nepáčilo, že musia dávať svoje peniaze, zvlášť okupujúcej armáde. Mnoho ľudí sa 
kvôli tomu hnevalo. Mnohí sa pokúšali  vyhnúť sa plateniu. Rimania si najímali židov, aby im 
dane vyberali. A takto aj Matúš získal prácu ako vyberač daní. Jeho úlohou bolo uistiť sa, že 
všetci ľudia zaplatili. 
 Čoskoro sa všetci moji priatelia  so mnou prestali rozprávať. Jeho rodina nechcela 
s ním robiť nič spoločne.  A ani Rimania ho nemali radi. Správali sa k nemu ako k sluhovi 
a zvyčajne ho ignorovali. Jediné, čo chceli, boli ich peniaze. V skutočnosti jediní ľudia, ktorí 
sa s ním rozprávali, boli ďalší vyberači daní. 
 Ľudia zvykli o vyberačoch daní vravieť, že sú zlodeji, klamári a okrádači. Ale boli 
dobrí a zlí vyberači daní. Rimania im za prácu neplatili. Nazdávali sa, že budú od ľudí pýtať 
viac a zvyšok si ponechajú ako mzdu. Väčšina vyberačov daní preto pýtala od ľudí viac, než 
mali.  
V určitom čase Matúš počul o mužovi, ktorého meno bolo Ježiš. Aj napriek tomu, že sa s ním  
ľudia nerozprávali, rozprávali sa navzájom medzi sebou. Kým čakali na platenie daní, Matúš 
ich počúval. To bol spôsob, ako sa dozvedel, čo sa v meste deje.  
 O Ježišovi sa rozprávali úžasné veci. Uzdravoval ľudí, ktorí nikdy nemohli chodiť, 
alebo boli slepí. Matúš ich niekedy videl, ako bežia a poskakujú od radosti. Ľudia vraveli, že 
odpúšťa hriechy. Matúš o tom rozmýšľal. Vedel, že nebolo správne, čo robil.  Môže Ježiš 
odpustiť aj jeho hriechy? Chcel by sa Ježiš s ním čo len rozprávať?  A potom sa jedného dňa 
stalo niečo nádherné.  
 Matúš rozmýšľal, čo za nepokoje sú v uliciach. Pripadalo mu to zložité.  Ľudia by 
sa nemali búriť voči Rimanom!  Prinesie to len viac problémov. V uliciach bude strážiť viac 
rímskych vojakov. Čo sa to dialo?  
 Odrazu stál  pred ním Ježiš a rozprával s ním. Ježiš povedal: „Matúš! Poď! 
Nasleduj ma!“ Matúš neváhal. Postavil sa,  a všetko nechal inému vyberačovi daní, 
a nasledoval Ježiša. Matúš sa rozhodol nasledovať Ježiša, byť jedným z jeho pomocníkov. 
Chcel, aby sa to ostatní dozvedeli, a pripravil veľkú hostinu pre svojich priateľov. Chcel, aby 
tiež stretli Ježiša. Pisári a farizeji sa prišli pozrieť, čo sa stalo. Videli, že Ježiš je Matúšovým 
hosťom. Videli ho jesť s ďalšími vyberačmi daní. A boli šokovaní!  
„Ježiš!“, odpovedali. „Prečo ješ s vyberačmi daní a hriešnikmi?“ Ježiš sa pozrel hore 
a usmial sa. „Ľudia, ktorí sú zdraví nepotrebujú doktora“, povedal.  „Chorí potrebujú 
doktora. Neprišiel som kvôli spravodlivým. Prišiel som pomôcť hriešnikom činiť pokánie. „ 
 Ježišova odpoveď dala všetkým nádej. Nikto nie je odstrčený z jeho rodiny. Každý 
je vítaný. A čo ty? Chceš sa pridať do Božej rodiny?  
 



 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• Matúš bol ako vyberač daní dobrý 

v počítaní. Choď s rodinou na prechádzku 
a skúste, kto z vás dokáže spočítať najviac 
ľudí, ktorých vidíte. Vyberač daní pracoval 
pre Rimanov. Pochoduj ako rímsky rytier, 
ktorý stráži  dane, ktoré Matúš vybral.  

• Použi najväčšiu mincu a nakresli 11 
kruhov. Napíš na každú z nich slovo 
z verša na zapamätanie. Zamiešaj ich 
a pokús sa ich zoradiť v správnom poradí. 
Použi ich na to, aby si naučil verš tvoju 
rodinu.  

• Poďakuj Bohu za to, že bol s tebou počas 
soboty.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o Matúš 9:9-
13.1. Prečo si farizeji mysleli, že Ježiš by 
nemal jesť v Matúšovom dome?  

• S rodinou spolu naplánujte, že tento týždeň 
pozvete ku vám niekoho na návštevu. 
Povedzte mu o tom, ako Ježiš oslovil 
Matúša, aby ho nasledoval. Zahrajte sa 
s ním Na  veliteľa. Striedajte sa v úlohe 
veliteľa.  

• Poďakujte Ježišovi za svojich priateľov.  
Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o Mat. 9:12,13. Čo tým 
Ježiš myslel, keď hovoril, že chorí 
potrebujú lekára?  

• Chyť si dvomi prstami zápästie, 
a nahmataj svoj pulz. Spočítaj, koľko krát 
tvoje srdce udrie za minútu. Teraz urob to 
isté dvom druhým ľuďom.  

• Navštív niekoho, kto je chorý alebo starý, 
a nemôže chodiť. Urob niečo, čo ho urobí 
šťastným. 

• Poďakuj Bohu za zdravie tvojej rodiny. 
 Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o farizejoch 
a vyberačoch daní v Lukášovi 18: 9-14. 
Prečo Ježiš povedal, že vyberač daní bol 
požehnaný? Popros Ježiša, aby si mal 
rovnaký postoj ako ten vyberač daní.  

• Pohľadaj v Biblickej konkordancii slovo 
dane.  Koľko krát je spomenuté? Dokážeš 
nájsť iný príbeh o daniach? Poďakujte 
s rodinou Bohu za váš príjem.   

 
 
 
Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 17: 24-27. Čo 
nám to hovorí o platení daní?  

• Zopakuj si svoj verš na zapamätanie 
a použi pritom svoje mince.  

• Pozri sa so Biblického slovníka, alebo 
encyklopédie a nájdi niečo o minciach, 
ktoré sa používali v biblických časoch. Ak 
sú tam obrázky, ukáž ich svojej rodine. 
V čom sa líšia od tých, ktoré používame 
dnes?  

• Zisti, aká je hodnota mincí a papierových 
bankoviek v mieste, kde žiješ.  

• Popros Boha, aby ti pomáhal vždy ho dať 
na prvé miesto.  

Štvrtok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o o Matúš 28:19.  
O kom Ježiš povedal, že je vítaný v jeho 
rodine? Koho chceš pozvať, aby sa pridal?  

• Porozmýšľaj o spôsobe, ako môžeš 
druhým povedať o Ježišovom pozvaní do 
jeho rodiny. Nacvič si, čo chce povedať 
a urobiť. 

• Vyrob plagát, ktorý bude hovoriť ľuďom 
o tom, že Ježiš chce, aby boli súčasťou 
jeho rodiny.  

• Popros Boha, aby ti dal príležitosť 
rozprávať o tom druhým. 

Piatok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte Matúš 

9: 9-13 a zahrajte si príbeh spoločne.  
Povedzte spolu verš na zapamätanie.  

• Zaspievajte  „I Will Make You Fishers of 
Man“ (Sing for Joy, No. 135.) Potom 
poproste Boha, aby vás viedol, keď budete 
pomáhať druhým stať sa súčasťou jeho 
rodiny. 

• Poproste Boha, aby bol s vašou rodinou 
a požehnal vás počas soboty.   
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