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Zdroje : 
Luk. 18:15-17; 

DA 511-517 
 

Veršík na 
zapamätanie 

„Nechajte 
dieťatká ísť ku 
mne a nebráňte 
im, lebo takých 

je kráľovstvo 
Božie.“ 

Luk. 18:16 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že deti 
sú u Ježiša 

vítané. 
Cítiť radosť 

z toho, že môžu 
byť akceptovaní 

ako časť Božej 
rodiny. 

Reagovať  tým, 
že budú 

preukazovať 
Ježišovu lásku 

ostatným. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Deti ako ja sú 
v Božej rodine 

vítané.“ 

NECHAJTE DIEŤATKÁ 
PRÍSŤ 
 
Téma na tento mesiac 
Ježiš nás učí, ako máme jeden druhého milovať.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Rodičia prinášali svoje deti k Ježišovi a chceli, aby ich požehnal. 
Keď to učeníci videli, povedali ľuďom, aby zobrali deti preč, 
pretože Ježiš na nich nemá čas. Po tom, čo to Ježiš videl, volal 
deti, a povedal, že Božie kráľovstvo patrí deťom ako sú tieto.  
        
Táto lekcia je o milosti. 
U Ježiša sú deti vždy vítané. Keď sa jeho nasledovníci pokúšali 
poslať ich preč, Ježiš im povedal, aby to nerobili. Každý, kto chce 
vstúpiť do Božieho kráľovstva, musí mať vieru ako dieťa.   
 
Obohatenie učiteľa 
„Ježiš videl v deťoch, ktoré požehnával, budúcich mužov a ženy, 
dedičov milosti a účastníkov svojho kráľovstva, ba v niektorých aj 
mučeníkov pre jeho meno. Vedel, že v deťoch bude mať tých 
najvďačnejších poslucháčov, ktorí ho ochotnejšie prijmú za 
Spasiteľa než ľudia dospelí, často falošní a bezcitní. Poučoval ich 
tak, že mu mohli rozumieť. On, majestát neba, ochotne odpovedal 
na ich otázky a svoje dôležité naučenie prispôsoboval ich 
detskému chápaniu. Zasieval im do sŕdc semeno pravdy, ktoré 
malo po rokoch vyklíčiť a priniesť nové ovocie pre večný život.“ 
„ Pravda, že posolstvo evanjelia najlepšie vnímajú deti, je stále 
platná. Boží vplyv má voľný prístup do ich sŕdc a jeho naučenia si 
vedia v pamäti nadlho zachovať. Aj deti môžu byť kresťanmi so 
skúsenosťou primeranou ich veku.“  (Túžba vekov, str. 512-515 
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. Vitajte 
 

jednorazové poháre, veniec 
alebo kvety, lavór (alebo 
vanička), voda, uterák, stôl 

   B. Plienkové preteky  2 veľké bábiky, 2 látkové 
plienky, zicherky, stôl 
 

   C. Mám rád... katalóg hračiek, katalóg 
s obrázkami bábätiek, alebo 
malých detí, papier, lepidlo, 
nožnice 
 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 

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

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. A.101 dôvodov 

 
papierová guľa 

   B. Požehnanie od A – po 
Z 

papier, fixky 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Detská radosť väčšie množstvo papierových 
kartičiek, voskovky/fixky,  
tabuľa na kriedu alebo na fixky, 
krieda/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. Vitajte 
 Opýtaj sa: Keď ste sem dnes ráno prišli, ako ste boli privítaní? Keby 
ste boli v Anglicku, bolo by to rovnaké?  (Podali by si ruky) Nech si deti 
podajú ruky. Keby ste stretli niekoho z Ghany, čo by robil? (Ponúkol by 
pohár vody.) Daj deťom napiť sa vody. Keby ste stretli niekoho z Havaja, 
čo by robil? (Povedal by „Aloha“ a navliekol by vám na krk veniec 
z kvetov.) Ukáž veniec. Ako by vás hinduista privítal v Indii? (Objal by 
človeka a zložil by si ruky ako pri modlitbe.) Nech to deti urobia. Keby ste 
ho navštívili doma, umyl by vám nohy a dal by vám piť. Ukáž uterák 
a nádobu s vodou.    

 
Zhrnutie 

Opýtaj sa: Čo hovoria všetky tieto privítania? (Si vítaný. Som rád, že ťa vidím.) 
Ako sa cítite, keď sa niekto usmieva a privíta vás? (šťastne, tento človek chce, aby 
som tu bol) Keď je niekto podráždený a posiela vás preč, ako sa cítite? (smutne, 
opustene) Dnes zistíme, čo urobil Ježiš, keď sa niektorí ľudia pokúšali od neho 
odohnať malé deti. Naša hlavná myšlienka dnes je veľmi významná:    
 

 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              
    Povedzte to spolu so mnou. 
 
  B. Plienkové preteky  

 Dopredu si priprav dve bábiky, plienky, zicherky a stôl, alebo inú rovnú 
plochu. Vytvor dve skupiny detí. Povedz: Budeme mať preteky. Prídete ku 
stolu, a dáte bábike plienku, budete utekať s bábikou ku (meno), a potom 
prinesiete bábiku naspäť a dáte jej dole plienku. Ďalšia osoba v rade urobí 
to isté. Pokračujte, kým jedna skupina skončí. 
 
Zhrnutie 
  Opýtaj sa: Bolo ťažké dať bábike plienku? Kto už niekedy pomáhal 
strážiť bábätko? Čo ste robili? Čo pre seba môžu bábätká urobiť?(nič)  
Dnes sa dozvieme, čo urobil Ježiš, keď sa niektorí ľudia pokúšali držať 
deti od neho. Naša dnešná hlavná myšlienka hovorí:  
 

  DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ. 
 Povedzte to spolu so mnou.  
 
 

Potrebuješ:  
- jednorazové   
  poháre 
- veniec alebo   
  kvety 
- lavór (alebo   
  vanička) 
- voda 
- uterák 
- stôl         

Potrebuješ:  
- 2 veľké  
  bábiky 
- 2 látkové   
  plienky 
- zicherky 
 (alebo dve   
 plienky so  
 suchým    
 zipsom) 
- stôl 



 
 
C. Mám rád  
Rozdaj pomôcky. Povedz: Budeme robiť koláž z vecí, ktoré máme radi. 
Nájdite obrázky vecí, ktoré máte, alebo sa vám páčia, vystrihnite ich 
a nalepte n papier. Koláž sa môže stať súčasťou výzdoby triedy.   
 
Zhrnutie 
 Drž v rukách koláž a opýtaj sa: Kto má rád (názov predmetu)? Aká je 
vaša najobľúbenejšia hračka alebo aktivita? Dnes zistíme, čo sa stalo, 
keď sa niektorí ľudia pokúšali držať deti od Ježiša. Ježiš chce deti do 
svojej rodiny. Sme u neho vždy vítaní. Vždy k nemu môžeme prísť. 
Naša dnešná hlavná myšlienka nám hovorí:  
 

  DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ. 
 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   
„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) 
„Praise Him, Praise Him“ (Sing for Joy, No. 12) 
„More About Jesus“ (Sing for Joy, No. 38)  
 
 
Zbierka 
Povedz: U Ježiša sú vždy deti vítané. Keď prichádzame do sobotnej 
školy, učíme sa o tom, ako veľmi nás má Boh rád. Niektoré deti nevedia 
o Ježišovi a o jeho láske. Naša zbierka pomôže, aby sa mohli dozvedieť 
o Ježišovi a o tom, ako ich veľmi miluje.  
 
Modlitba 
Ježiš nás všetkých miluje. Počas našej modlitby dnes ráno budem hovoriť: „Ďakujem ti, 
Ježišu, za to, že ma máš rád.“ Potom každý z vás môže povedať: „Ďakujem ti, Ježišu, za 
to, že ma máš rád.“  
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- nádobu 

Potrebuješ: 
- katalóg  
  hračiek 
- katalóg   
  s obrázkami  
  bábätiek,   
  alebo malých 
  detí 
- papier 
- lepidlo 
- nožnice 



 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
 
Postavy: Ježiš, dve alebo tri deti ako učeníci. Ostatné deti vytvoria tri 
skupiny: ľudia náhliaci sa počúvať Ježiša, chorí ľudia, matky a deti.   
 

 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 „Počuli ste novinku? Ježiš je v meste.“ (Ľudia si navzájom šepkajú.) Ľudia v meste 
si neprestávali navzájom oznamovať: „Ježiš je tu.“ Každý chcel vidieť Ježiša. Muži nechali 
svoju prácu a ponáhľali sa za ním.  (Ľudia sa ponáhľajú za Ježišom. Niektorí pomáhajú 
chorým ľuďom.) Priatelia a rodiny pomáhali chorým, aby mohli stretnúť Ježiša. Počuli o tom, 
ako iných uzdravil. Možno im bude chcieť tiež pomôcť.  
 Všetci boli užasnutí. Pozerali sa na to, ako Ježiš uzdravil slepého muža. Videli 
chromých vstávať, poskakovať a skákať, akoby boli odjakživa schopní pobehovať . (Ľudia, 
ktorí boli chromí skáču a behajú.)  
 Keď matky počuli, že tam bol Ježiš, chceli ho tiež vidieť. Chceli, aby požehnal ich 
deti. (Matky volajú svoje deti a znázorňujú, že im umývajú tváre.) Rýchlo zavolali svoje deti 
domov, aby sa umyli a obliekli si najlepšie oblečenie. Deti boli šťastné, keď počuli, že idú za 
Ježišom. Milovali Ježiša. Usmieval sa na nich. Hovoril s nimi veľmi milo. Rozprával im 
nádherné príbehy. Mal rád kvety a iné malé darčeky, ktoré mu nosili.  
(Ponáhľajte sa za Ježišom. Kývajte na ostatných a pozývajte ich.)  Keď matky prišli do mesta, 
povedali svojim priateľom: „Poďte s nami za Ježišom.“  Ich deti povedali tiež svojim 
priateľom, a čoskoro sa mnoho matiek a detí ponáhľalo za Ježišom.  
 (Prejdite na iné miesto.) Matky s deťmi nemohli ísť veľmi rýchlo. Trvalo to nejaký 
čas ísť sa batoľatami. Konečne dorazili k rýchlo sa zväčšujúcemu zástupu okolo Ježiša. Stáli 
na konci a pokúšali sa pozrieť cez vysokých ľudí, ktorí im stáli v ceste.  (Pokúšajú sa pozrieť 
cez ľudí.) Niektoré z menších detí sa pokúsili prešmyknúť sa dopredu, ale nedostali sa blízko 
Ježiša.  
 Každý chcel vidieť Ježiša. Mnohí sa tlačili, aby sa dostali bližšie. Matky boli zúfalé. 
Vyzeralo to beznádejne. Rozmýšľali, kto by im mohlo pomôcť vidieť Ježiša.  
(Matky sa rozprávajú s učeníkmi. Učeníci krútia hlavami a kážu im odísť.) Učeníci videli deti 
a krútili hlavami. „Choďte preč. Nevidíte, že Ježiš má prácu? Nevidíte, že Ježiš je unavený?“     
                  (Ježiš zakýva na deti, aby prišli k nemu.) Ježiš videl, čo sa stalo, a povedal: 
„Nechajte dieťatká prísť ku mne. Nebráňte im, pretože nebeské kráľovstvo patrí tým, ktorí sú 
ako deti.“  (deti prichádzajú za Ježišom a sadajú si vedľa neho.) Učeníci a dav boli  
prekvapení. Vytvorili cestičku a matky s deťmi sa ponáhľali k Ježišovi. Strávil s nimi dlhý 
čas. Jedno z detí zobral  na svoje kolená a požehnal ich.  Možno povedal matkám o tom, ako 
majú vychovávať svoje deti, aby mali radi Boha.  
 Nech povedal v ten deň Ježiš matkám a deťom čokoľvek, môžeme si byť istí, že 
nebol nehnevaný za to, že chceli byť s ním – bol šťastný! Bol rád, že s nimi mohol hovoriť. 
Mal ich rád.  
 Ježiš sa stále stará o deti. Stará sa aj o teba a tvoju rodinu. Ježiš je skutočne tvoj 
priateľ.        
 
 

Potrebuješ: 
- kostýmy  
  biblických   
  časov 
 



 

 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Prečo matky chceli, aby ich deti videli Ježiša? Prečo chceli učeníci poslať 
matky s deťmi preč? Keby si bol jedným z detí, čo by si si myslel, keby ťa učeníci poslali 
preč? Čo by si si myslel, keby Ježiš povedal: „Nechajte dieťatká prísť ku mne.“ Čo tým 
Ježiš myslel, keď povedal dospelým, aby boli ako malé deti?  (Nemyslel tým, že majú byť 
detinskí, skôr, že potrebujú mať vieru ako malé deti.) Ako sa cítiš, keď vieš, že deti sú 
v Božej rodine vítané? Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:   

 
 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              

 
Verš na zapamätanie 
 Opakujte verš na zapamätanie s pomocou nasledovných pohybov. Opakujte, pokiaľ 
deti vedia verš.  
Nechajte dieťatká  ukážte jeden na druhého 
ísť  kývajte rukou (ako „poď sem“) 
ku mne  ukážte hore 
a nebráňte im, ruka hore, dlaň dopredu, ako keď niekoho zastavujeme 
lebo takých  ukážte na deti 
je kráľovstvo Božie. ukážte hore 
Luk. 18:16 dlane spolu, potom otvoriť 
 

      

Štúdium Biblie 
 Povedz: Biblia hovorí o niekoľkých situáciách, kedy Ježiš ukázal, ako veľmi má 
rád deti. Vytvor tri skupiny. Daj každej skupine jeden  z doleuvedených textov a povedz im, 
aby ho zahrali. Ak je potrebné, požiadaj o pomoc dospelého.    
 
Lukáš 9: 38 – 43 
Ján 4: 46 – 54 
Matúš 9: 18, 19, 23 - 25 
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Čo vám tieto príbehy hovoria o Ježišovi? (Má rád deti. Pomáha deťom.) 
Čo si myslíte, ako sa rodiny cítili, keď Ježiš vrátil ich deťom život?  (šťastne, vďačne.) 
Čo si myslíte, aké by to bolo, pozerať sa Ježišovi do tváre?  Akceptuj všetky odpovede. 
Ježišove správanie ukázalo, že deti sú preňho veľmi dôležité, a že deti sú súčasťou 
Božieho kráľovstva. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:     
 

 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              
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    Aplikácia lekcie 

 
A. 101 Dôvodov 
Požiadaj deti, aby sa postavili do kruhu. Povedz: Hodím niekomu túto 
papierovú guľu. Osoba, ktorá ju chytí, povie: „Deti ako ja sú v Božej 
rodine vítané, pretože. . .“, a potom pomenuje niečo z toho, ako sa 
Boh o neho stará, alebo dôvod, prečo vás má rád. Potom hodíte 
papierovú guľu niekomu ďalšiemu. Nehádžte ju niekomu dva krát, 
kým sa všetci nevystriedajú. Keď vyčerpajú nápady, nech sa posadia do 
kruhu.      
                

Zhrnutie 
 Opýtaj sa: Čo to pre vás znamená, keď viete, že Boh chce, aby sme boli súčasťou 
jeho rodiny?  (Cítim sa šťastne, vďačne, bezpečne, dobre, atď.) Ako by ste mohli iným 
ľuďom ukázať, že ste súčasťou Božej rodiny? Poskytni čas na diskusiu. Podpor myšlienky 
ako sú pomáhanie s uvádzaním v zbore, rozdávanie spevníkov, robiť to, o čo sú požiadaní 
doma. Je nádherné byť súčasťou Božej rodiny. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú 
myšlienku:  
    

 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              
 
B. Požehnanie od A - po Z 
           Vopred priprav písmená abecedy napísané na papieri. Povedz: Ježiš ukázal deťom, 
že sú vítané v jeho rodine, keď povedal učeníkom, aby ich nechali prísť bližšie.  
Prejdime teraz abecedu a uvidíme, či dokážeme na každé písmeno nájsť niečo, čím nám 
Boh ukazuje svoju lásku, a to, že sme v jeho rodine vítaní.  
  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Ste vítaní v Božej rodine? Ako viete? Ježiš prijímal deti, keď bol na tejto zemi, 
chce, a aby sme k nemu teraz prišli. Zaspievajme spolu: „Ježiš má ma rád to viem.“ 
Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:      
 

 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- papierová   
  guľa  
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    Zdieľanie sa 
 
Detská radosť 
 Zisti, či je v zbore nejaká mamička, ktorá čaká bábätko. Ak 
nie, navštív nemocnicu. Povedz: (Meno) bude mať čoskoro 
bábätko. Chceli by sme mamičke a bábätku povedať, ako 
veľmi Ježiš miluje malé deti, a chce, aby boli súčasťou jeho 
rodiny. Čo potrebuje malé bábätko?  Porozprávajte sa a urobte 
zoznam. Vyberte si niektoré nie veľmi drahé veci zo zoznamu 
a urobte ku nim hviezdičku. Ideme urobiť balíček pre túto 
mamičku a bábätko. Urobte zoznam vecí a zistite, či ich môžete 
nasledujúci týždeň priniesť.  
Rozdaj papierové kartičky a voskovky/fixky. Vyrobme teraz privítacie kartičky pre toto 
bábätko. Napíšte na svoju kartičku    
DETI AKO  SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.           
  
Zhrnutie 
Poobdivujte kartičky. Odložíme si tieto kartičky a dáme ich mamičke a bábätku, keď im 
dáme balíček. Má každý z vás zoznam vecí, ktoré potrebujeme? Pokúste sa ich priniesť 
nasledujúcu sobotu. Koľkí z vás majú mladšieho brata, alebo sestru? Povedzte im, že sú 
súčasťou Božej rodiny. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:   
 

 DETI AKO JA SÚ V BOŽEJ RODINE VÍTANÉ.              
 
 
Ukončenie 

Zhromaždi deti do kruhu a zaspievajte spolu „His Banner Over Me Is Love“ (Sing for 
Joy, No. 25). Ukončite modlitbou, a poproste Boha , aby pomohol deťom vedieť, že Ježiš ich 
má rád a chce ich do svojej rodiny. Pripomeň deťom, aby si nezabudli vziať domov „baby 
zoznam“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- väčšie množstvo 
  papierových  
  kartičiek 
- voskovky/fixky 
- tabuľa na kriedu 
  alebo na fixky 
- krieda/fixky 



 
 

                      Materiál pre žiakov 
 

 NECHAJTE DIEŤATKÁ PRÍSŤ 
 
Zdroje : 
Luk. 18:15-17; DA 511-517 
Veršík na zapamätanie 
„Nechajte dieťatká ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.“ Luk. 18:16 
Hlavná myšlienka 
„Deti ako ja sú v Božej rodine vítané.“ 
 
Spomeniete si na to, ako prišla do vášho mesta  očakávaná návšteva? Čo všetci robili? Boli 
v novinách fotky? Stál si niekde blízko a mával vlajkou? V našom dnešnom príbehu niekto 
veľmi dôležitý prišiel do mesta. Mohlo sa to stať takto:  
 
  „Počuli ste novinku? Ježiš je v meste.“ Ľudia v meste si neprestávali navzájom 
oznamovať: „Ježiš je tu.“ Každý chcel vidieť Ježiša. Muži nechali svoju prácu a ponáhľali sa 
za ním, aby sa mohli porozprávať.  Priatelia a rodiny pomáhali chorým, aby mohli dostať do 
Ježišovej blízkosti. Počuli o tom, ako iných uzdravil. Možno im bude chcieť tiež pomôcť.  
 Všetci boli užasnutí, keď pozerali na Ježiša s ľuďmi. Videli ako slepý muž opäť 
videl. Smiali sa s chromými, ktorí mohli znovu stáť a behať . Videli otcov s matkami, a ich 
opäť zdravé deti. Každému pomohol. Od nikoho sa neodvrátil.  
 Keď niektoré matky počuli o Ježišovi, chceli ho tiež vidieť. Chceli, aby požehnal 
ich deti. Rýchlo zavolali svoje deti domov. Rýchlo ich umyli a pomohli im obliecť si najlepšie 
oblečenie. Deti boli nadšené! Idú za Ježišom! Všetky deti milovali Ježiša. Usmieval sa na 
nich. Hovoril s nimi veľmi milo. Rozprával im nádherné príbehy. Mal rád kvety a iné malé 
darčeky, ktoré mu nosili.  
Niektoré matky sa náhlili cez mesto. Volali svojich priateľov:  „Poďte s nami za Ježišom.“  
Ich deti povedali tiež svojim priateľom, a čoskoro sa mnoho matiek a detí ponáhľalo za 
Ježišom.  
 Ale matky s deťmi nemohli ísť veľmi rýchlo. Trvalo to nejaký čas ísť s batoľatami. 
Konečne dorazili k zástupu okolo Ježiša. Stáli na konci a pokúšali sa pozrieť cez vysokých 
ľudí, ktorí im stáli v ceste.  Niektoré z menších detí sa možno pokúsili prešmyknúť  dopredu, 
ale nedostali sa blízko Ježiša.  
 Každý ho chcel vidieť. Zdalo sa, akoby sa mnohí tlačili, aby sa dostali bližšie. Matky boli 
zúfalé. Vyzeralo to beznádejne. Mohol by im niekto pomôcť, aby mohli  vidieť Ježiša? 
Možno jeho učeníci by im mohli pomôcť.   
Matky priviedli deti k učeníkom. Učeníci sa na nich zamračili. Krútili hlavami. „Choďte preč. 
Nevidíte, že Ježiš má prácu? Nevidíte, že Ježiš je unavený?“     
                  Ježiš videl, čo sa stalo. „Počkajte!“,  povedal: „Nechajte dieťatká prísť ku mne. 
Nebráňte im, pretože nebeské kráľovstvo patrí tým, ktorí sú ako deti.“  Učeníci a dav boli  
prekvapení. Vytvorili cestičku a matky s deťmi sa ponáhľali k Ježišovi. Strávil s nimi dlhý 
čas. Jedno z detí zobral  na svoje kolená a požehnal ich.  Možno povedal matkám o tom, ako 
veľmi má rád deti. Možno hovoril o tom, ako majú vychovávať svoje deti, aby mali radi 
Boha.  
 Nevieme, čo v ten deň Ježiš povedal matkám a deťom. Ale môžeme si byť istí, že 
nebol nehnevaný za to, že chceli byť s ním. Bol šťastný! Bol rád, že s nimi mohol hovoriť.  
 Ježiš má stále rád deti a matky. A chce, aby si k nemu dnes prišiel. Chce, aby si bol 
tiež súčasťou jeho rodiny.  



 
 

 
 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Dnes popoludní choď na prechádzku so 

svojou rodinou. Predstav si, že sa 
prechádzaš, aby si stretol Ježiša. Zisti, kto 
vo vašej rodín má najdlhší krok. Kto má 
najkratší? V čom sa líšia?  

• Poďakuj Bohu za to, že môžeš behať, 
chodiť a skákať.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o Lukáš 18: 
15-17. Čo tým Ježiš myslel, keď povedal, 
že nebeské kráľovstvo patrí deťom? 
Popros niekoho, aby bol „učeníkom“. 
Vyskúšaj, či okolo neho dokážeš 
prekĺznuť. 

• Nakresli obrázok dieťaťa a napíš naňho 
verš na zapamätanie. Rozstrihaj ho a urob 
z neho puzzle. Zlož puzzle a povedz verš. 
Použi to na to, aby si naučil svoju rodinu 
verš na zapamätanie.  

• Poďakuj Bohu za nekonečnú lásku 
 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o Matúš 19: 13 -15. Čo 
povedal Ježiš svojim učeníkom? Popros 
svojich rodičov, aby top povedali, keď sa 
dozvedia, že sú vítaní v Božej rodine.  

• Vyrob si do svojej izby uvítací transparent. 
Použi ho, keď ťa príde niekto navštíviť.  

• Poďakuj Bohu za to, že sú deti v jeho 
rodine vítané.     

Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o Lukáš 18: 18 – 30. 
Prečo sa mladý muž odvrátil od Ježiša? 
Prečo ho nechal za sebou?  

• Popros rodinu, aby porozmýšľala 
o niekom, kto nechodí do zboru. Pozvite 
toho človeka, aby prišiel nasledujúcu 
sobotu.  

• Nájdi v starých  novinách obrázky, ktoré 
hovoria o Božej láske a vystrihni ich. 
Nakresli veľké srdce a prilep doňho 
obrázky. Nad srdce napíš „Boh ma 
miluje.“ Ukáž to svojej rodine.  

• Zaspievajte oslavnú pieseň a poďakujte 
Bohu za to, že vám dal rodinu.  

 

 
 
 
 
Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 18: 1 -6. Prečo 
Ježiš povedal svojim učeníkom, že majú 
byť ako deti? Chcel, aby sa hrali detské 
hry? Myslel tým niečo iné?  

• Popros svoju maminu, či by si mohol 
upiecť koláčiky. Ak je to možné, použi 
formičku postavičky alebo srdce. Podeľ sa 
o koláčiky so svojimi priateľmi. Povedz 
im, že Ježiš ich miluje, a chce, aby boli 
tiež súčasťou jeho rodiny.  

• Pred modlitbou zaspievajte „The Family of 
God“ (Sing for Joy, No. 139). Pomodlite 
sa za priateľov, ktorí nevedia o tom, že 
Ježiš ich miluje.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte 

 Matúš. 9:18, 19, 23-25. Porozmýšľajte 
o ďalších príbehoch, keď Ježiš pomohol 
deťom.  

• Urob dnes pre niekoho niečo pekné.  Umy 
riady, postráž mladšieho brata alebo sestru. 
Povedz im, že ich máš rád, a že sú tiež 
súčasťou Božej rodiny.  

• Pomocou podložky na pečiatky, alebo 
prstových farieb vyrob rodinu odtlačkov 
prstov. Jednu odtlačku urob ako hlavu, 
jednu ako telo, a po dve ako ruky a nohy.  
Urob toľko ľudí, koľko je ich vo vašej 
rodine.  

• Poproste Boha, aby požehnal celú vašu 
rodinu, vašich strýkov, tety, sesternice 
a starých rodičov.     

Piatok 
• Počas pobožnosti si dnes prečítajte Lukáš 

18: 15 -17 a spoločne si príbeh zahrajte.  
Povedzte spolu verš na zapamätanie.  

• Zaspievajte najobľúbenejšiu pieseň  
a potom poďakujte Bohu za požehnania v 
sobotu.   
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