
 
 

 
 

LEKCIA 13 
 

 
 

Zdroje : 
Luk. 19:1-10; 
DA 552-556 

 
Veršík na 

zapamätanie 
„Hľa, polovicu 
svojho majetku 

dávam 
chudobným.“ 

Luk. 19:8 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že ak 
urobíme niečo 

zle, mali by sme 
sa snažiť to 

napraviť. 
Cítiť ochotu 

napraviť všetko 
zlé, čo urobili. 

Reagovať   
napravením toho, 

čo urobili zlé. 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Keď napravím 
svoje chyby, 

ukazujem 
Ježišovu lásku.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MALÝ MUŽ S  VEĽKÝM 
SRDCOM 
 
Téma na tento mesiac 
Ježiš nás učí, ako máme jeden druhého milovať.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Zacheus je malý muž, a vyberač daní. Nie je obľúbený, pretože 
často okráda ľudí, platiacich dane. Keď počuje o tom, že Ježiš 
prichádza do mesta, vyšplhá sa na strom, aby videl ponad zástup. 
Na jeho prekvapenie, Ježiš sa zastavuje pod stromom a pozýva sa 
do Zacheovho domu. Stretnutie s Ježišom Zacheusa mení. 
Vyznáva svoje hriechy a sľubuje, že svoje chyby napraví.    
       
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Celý Zacheusov život sa zmenil, keď stretol Ježiša. On rozpoznal 
svoje hriechy a chyby a sľúbil, že ich napraví. V našom 
spoločenstve ukazujeme druhým Ježišovu lásku, keď pripúšťame 
svoje chyby a snažíme sa ich napraviť. 
  
Obohatenie učiteľa 
„Keď sa teraz Zachej dozvedel, čo učí veľký učiteľ, uvedomil si, 
že pred Bohom je len úbohý hriešnik. To, čo o Ježišovi počul, 
predsa v ňom prebudilo nádej. Aj jemu je ponúknuté pokánie 
a nový život; napokon či jeden z najvernejších učeníkov nie je tiež 
publikán? Zachej sa bezodkladne začal správať podľa 
presvedčenia, ktoré sa ho zmocnilo, a vracať ľuďom, to, o čo ich 
nepoctivo pripravil.“ Len čo začal s nápravou vlastnej minulosti, 
Jerichom sa rozniesla správa, že do mesta prichádza Ježiš. Zachej 
sa rozhodol, že ho musí vidieť. Začal si uvedomovať, aké trpké je 
ovocie hriechu, a ako obťažne sa človek vracia z nesprávnej cesty. 
Ťažko znášal, že jeho snaha o nápravu omylov narážala na 
nepochopenie, podozrievanie a nedôveru. Túžil vidieť tvár toho, 
ktorého slová mu do srdca vniesli nádej.“ (Túžba vekov, str. 553 
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. Meranie žiadne 
   B. Ďakujem, neprosím si malý darček pre každé dieťa 
   C. Dočahovanie značky značka na stene, ktorú deti 

nebudú môcť dosiahnuť 
 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 
papierové mince (šablóna na 
str. 144), ceruzky, kôš 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
obrázok stromu alebo konár vo 
vedre s pieskom, stoličky, stôl 

   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Prepáč, je mi to ľúto žiadne 

 
4 Zdieľanie sa  do 15 min A. Balíček vecí 

potrebných na 
starostlivosť o bábätko   

veľká darčeková krabica, 
darčeky pre bábätko, ktoré 
priniesli deti, „darčeková 
kartička“ z minulého týždňa, 
lepiaca páska 

   B. Čisté srdcia červené/čierne/biele srdcia 
(pozri str. 141) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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. Meranie 
 Povedz: Vytvor rad od najnižšieho na začiatku po najvyššieho na konci. Označ 
najnižšieho a najvyššieho. Teraz sa zoraďte podľa toho, kedy ste sa narodili, od 
najmladšieho po najstaršieho. Označ najmladšieho a najstaršieho. Teraz sa zoraďte podľa 
veľkosti topánok. Požiadaj deti, aby sa posadili.  

 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo je dobré na tom, keď je niekto vysoký? (Dočiahne na veci. Vidí ponad 
hlavy.) Čo je dobré na tom, keď je niekto nízky? ( Zmestí sa na malé miesta.) Sú nejaké 
nevýhody spojené s tým, keď je niekto vysoký, alebo nízky? Dnes sa dozvieme o nízkom 
mužovi, ktorý robil nesprávne veci, ale pokúšal sa ich dať do poriadku. Naša dnešná 
hlavná myšlienka je:  
 

  KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
     Povedzte to spolu so mnou.   
               

               
   B. Ďakujem, neprosím si  

 Vyber dvoch, alebo troch dobrovoľníkov, aby odišli z miestnosti. Daj im 
malé darčeky a daj im inštrukciu, aby ich ponúkli ostatným, keď sa vrátia. 
Zvyšku triedy povedz: Keď sa ostatní vrátia, odmietnite čokoľvek vám 
budú ponúkať. Priveď dobrovoľníkov späť a začnite. Po troch minútach 
ukončite aktivitu.   

 
Zhrnutie 

 Opýtaj sa: Čo sa stalo, keď dobrovoľníci prišli naspäť do miestnosti? Prečo ste 
neprijali ich dary? Čo si myslíte, ako sa cítili, keď vám ponúkali darčeky a vy ste 
ich odmietali? Čo si myslíte o tom, keď niekto odmieta niečo, čo chce mať? Ak si 
niekto vezme darček, opýtaj sa: Prečo si si vzal darček? Náš dnešný príbeh je 
o mužovi, ktorý okrádal ľudí. Pokúšal sa dať veci do poriadku. Pokúšal sa vrátiť 
veci naspäť. A o tom je naša dnešná hlavná myšlienka.   
 

 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
         Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 

Potrebuješ:  
- malý darček  
  pre každé    
  dieťa         



 
 

 
 

C. Dočahovanie značky 
 Povedz: Kto dočiahne túto značku na stene? Nechaj deti 
vyskúšať, každého raz. Potom požiadaj najnižšieho, aby to vyskúšal ešte 
raz. Ako bude vyskakovať, zodvihni ho, nech dočiahne značku.  
 
Zhrnutie 
  Opýtaj sa: Prečo ste nedočiahli na značku? Čo ste si mysleli, keď nikto 
nedočiahol na značku? Čo ste si mysleli, keď som pomohla (meno) dočiahnuť značku?  
(Nebolo to fér, bolo to podvádzanie.) Náš dnešný príbeh je o podvodníkovi, ktorý povedal, 
že ľutuje svoje skutky a pokúšal sa dať veci do poriadku. Naša dnešná hlavná myšlienka 
je:  
 

 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
 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 Loves You and Me“ (Sing for Joy, No. 28) 
„I Have Heard Good News Today“ (Sing for Joy, No. 33) 
„Jesus Loves Children“ (Sing for Joy, No. 37) 
„I Will Make You Fisher of Man“ (Sing for Joy, No. 135) 
 
Zbierka 
Povedz: Satan hovorí ľuďom, že Boh ich nemá rád. Dávanie zbierky je 
jedným zo spôsobov, ktorým pomáhame iným učiť ľudí o tom , že Boh 
ich má naozaj veľmi rád.  
 
Modlitba 
Vopred si priprav kópie papierových mincí, pre každé dieťa jednu (pozri str. 
144) Rozdaj ich. Povedz: Niekedy neuvažujeme o tom, ako druhým 
ľuďom ubližujeme. Napíšte ne svoju mincu to, za čo by ste sa chceli 
niekomu ospravedlniť, alebo niečo, k čomu potrebujete pomoc od Boha, 
aby ste sa mohli zmeniť. Keď to dokončíte, vložte ich do košíka. Pozvi 
deti aby sa postavili dookola okolo košíka a pomodlite sa spolu za to, aby 
Boh deťom odpustila pomohol im napraviť chyby.  
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- papierové 
„mince“ (str. 144) 
- ceruzky 
-  košík 

Potrebuješ: 
- značka na    
  stene 
  ktorú deti   
  nebudú môcť 
  dosiahnuť 



 

 

2   
Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Postavy: Zacheus, Ježiš, dav 
 
Umiestni stoličku k veľkému obrázku stromu, alebo za konáre vo vedre 
s pieskom. Priprav stôl a stoličky, ktoré predstavujú scénu vo vnútri na 
jednu stranu miestnosti. Keď začneš rozprávať príbeh, nech sa Ježiš 
a zástup pomaly pohybujú po triede.  

 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 

(Zacheus si dôležito vykračuje a tvári sa spokojne.) Zacheus žil v Jerichu. Patril mu 
jeden z najväčších a najkrajších domov v meste. Mal to najlepšie zo všetkého, pretože bol 
veľmi bohatý muž. Ale nikto ho nemal rád, pretože okrádal ľudí a nechával si ich peniaze. 
Všetci o tom vedeli, ale nikto nič nemohol robiť. Zacheus bol šéfom vyberačov daní, ktorí 
vyberali peniaze pre Rimanov. Ale nebol čestný. Zacheus povedal ľuďom, že ich dane sa 
zvýšili a vyberal od nich viac. Peniaze si nechával pre seba.  

(Zacheus sa zamyslene pozerá) Jedného  dňa Zacheus počul, že do Jericha prichádza 
Ježiš. Počul už veľa o Ježišovi. Počul, že Ježiš uzdravoval chorých, chromých a slepých. 
Dokonca sa povrávalo, že vzkriesil niekoho mŕtveho.  Všetky tieto veci robili z Ježiša 
zvláštneho a Zacheus ho chcel stretnúť.  

Šírili sa klebety o tom, že Ježiš jedol s publikánmi a vyberačmi daní. Väčšina ľudí 
Zachea a vyberačov daní  ani nepozdravila, ale bol tu niekto, kto bol ochotný ísť do ich 
domov. Zacheus  počul o tom, ako vyberač daní, Lévi Matúš, zanechal svoju prácu a stal sa 
jedným z Ježišových najbližších nasledovníkov. Ľudia o tom rozprávali úplne všade. Ak 
jeden z jeho najbližších nasledovníkov je vyberač daní, musí chcieť Ježiš hovoriť zo 
Zacheom.  

 Áno, to bolo to, o čom sa ľudia v Jerichu rozprávali. Ježiš prišiel do Jericha. A  
Zacheus sa rozhodol, že sa ho pokúsi aspoň zahliadnuť. Zatvoril svoj podnik a vyšiel na 
ulicu.  

Ulica bol preplnená. (Zacheus sa približuje k chrbtom ľudí v dave). Pokúšal sa dostať 
bližšie, ale bolo to beznádejné. (Zástup blokuje Zachea.) Ľudia sa k sebe viac pritisli, keď 
zbadali, kto sa pokúša priblížiť k Ježišovi. (Zacheus vyskakuje) Pokúšal sa vyskakovať, aby 
videl ponad ich hlavy, ale nepomáhalo to. Bol veľmi nízky a nikto ho nenechal prejsť. Ale on 
bol rozhodnutý. Nechcel sa vzdať. Musí vidieť Ježiša.  

Zacheus sa pozeral cez ulicu. Zbadal veľký starý strom, ktorý rástol popri ceste. 
(Zacheus stojí pri strome a vyšplhá s na stoličku.)  Dokáže sa na neho vyšplhať? 

 Šplhanie sa na stromy nebolo to, čo dospelí  muži zvykli robiť. Ale nebol iný spôsob, 
ako by mohol vidieť Ježiša. Napokon sa vyšplhal. 

Posadil sa na veľký konár a pozeral sa dole ulicou. Zbadal Ježiša. Ježiš sa k nemu 
viac a viac približoval. A dav bol stále viac tesnejší. Zacheus bol rád, že môže vidieť.  

  Keď sa Ježiš dotkol stromu, zastavil sa a pozrel sa hore. (Ježiš sa zastaví pri 
Zacheovi.)  Zbadal Zachea a zasmial sa. Všetci v dave tiež zastali. Tiež zbadali Zachea. 
Niektorí sa rozosmiali, iní šťuchali svojich priateľov a ukazovali prstom. Zacheus tomu 
nevenoval pozornosť. Počúval Ježiša. 

 „Zacheus, poď dole. Dnes ostanem v tvojom dome.“, povedal Ježiš tak hlasno, že to 
všetci počuli. Zacheus nemohol uveriť svojim ušiam. Ježiš ide do jeho domu? Ešte nikto  

Potrebuješ: 
- kostýmy   
  biblických postáv 
- obrázok stromu   
  alebo konár vo  
  vedre s pieskom 
- stoličky 
- stôl 



 
 

nebol v jeho dome. (Zacheus zoskočí dole a vedie ho do svojho domu.) Zošmykol sa dole zo 
stromu a kráčal k svojmu domu. (Ježiš a Zacheus sa posadia.) Všetci ľudia začali šomrať 
a vraveli: „Ako môže byť Ježiš hosťom hriešnika?“ Zacheus sa postavil a povedal: „Pane, 
dám polovicu všetkého, čo mám, chudobným. A ak som niekoho okradol, vrátim mu 
štvornásobne.“ (Ježiš sa pozrie na zástup) Ježiš sa pozrel na Zachea. Potom sa pozrel na ľudí, 
ktorí ho kritizovali . Otočil sa k Zacheovi a povedal: „ Spasenie prišlo dnes do tohto domu. 
Toto je dôvod, prečo Syn človeka prišiel – hľadať a zachrániť mnohých.“  
Predtým, než Zacheus videl Ježiša, začal  ľutovať to, že okrádal ľudí.  Teraz, keď videl Ježiša, 
vyznal to pred zástupom. Ukázal, že milujúci Ježiš mu pomohol dať veci do poriadku. Aj tebe 
môže Ježiš pomôcť.    
 
Zhrnutie 
 Opýtaj sa:  Prečo ľudia nemali radi Zachea? (Okrádal ich. Nechával si ich 
peniaze pre seba.) Prečo Zacheus nemohol vidieť Ježiša? (Bol veľmi nízky a nikto v dave 
ho nechcel pustiť dopredu.) Čo urobil preto, aby videl Ježiša? (Vyšplhal sa na strom.) 
Prečo sa Ježiš zastavil a rozprával sa s ním? Čo si myslíte, ako sa Zacheus cítil, keď 
Ježiš zastavil a rozprával sa s ním? Ako, keď Ježiš povedal, že pôjde do jeho domu? 
(prekvapene, šťastne) Bolo pre Zachea dôležité, aby dal polovicu svojho majetku 
chudobným? A napraviť to, že okrádal ľudí? Zacheus sa naučil, že musí dať veci do 
poriadku. Kedy potrebujete dať veci do poriadku? Prečo? Povedzme spolu našu dnešnú 
hlavnú myšlienku:     

 
 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 

     Povedzte to spolu so mnou. 
 
Verš na zapamätanie 
Vytvor dvojice a nech sa obrátia tvárou k sebe. Ak je nepárne číslo žiakov, budeš musieť 
spolupracovať. Opakuj, pokiaľ deti vedia verš.  
 
Hľa, tleskni rukami 
polovicu  tlesknite navzájom pravými rukami 
svojho  tlesknite rukami 
majetku  tlesknite navzájom ľavými rukami 
dávam  tlesknite rukami 
chudobným. tlesknite na obe ruky druhého 
Luk. 19:8 tlesknite na obe ruky druhého 

 
Štúdium Biblie 
 Povedz: Zacheus chcel dať veci do poriadku. Dal polovicu majetku, ktorý 
vlastnil a štvornásobne vrátil tým, ktorých okradol. Poďme zistiť, čo hovorí , že máme 
robiť, ak niekomu urobíme niečo zlé, alebo ak urobí niekto niečo zle nám. Vytvorte štyri 
skupiny. Daj každej skupine jeden z nasledovných textov a nechaj ich, aby ho prečítali 
a pripravili si pre triedu vysvetlenie, čo znamená. Poskytni dostatok času, aby ste sa 
porozprávali, čo znamenajú v praktickom živote.  
 
Matúš 5:23, 24 
Matúš 18:21,22 
Lukáš 6:37, 38 
Matúš 7:12 

Potrebuješ: 
 
- Biblie 



 
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa:  Keď urobíme niečo zlé, ako rýchlo by sme sa mali pokúsiť dať to do 
poriadku? (Tak skoro, ako je to možné.) Ak nám niekto urobí niečo nepríjemné, čo by 
sme mali robiť? (Odpustiť mu.) Aké ľahké je požiadať o odpustenie? (Je to ťažké.) Ako 
jednoduché je odpustiť druhým? (Niekedy je to veľmi ťažké.) Akým pravidlom by sme 
sa mali riadiť? (Robte druhým to, čo by ste chceli, aby oni robili vám.) Keď napravíme 
svoje chyby, ukazujeme druhým, ako veľmi máme radi Ježiša. Povedzme spolu našu 
dnešnú hlavnú myšlienku:  
  

 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
     Povedzte to spolu so mnou. 
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    Aplikácia lekcie 

 
Prepáč, je mi to ľúto 
Vytvor štvor – alebo päťčlenné skupiny. Povedz: Porozmýšľajte o niečom, čo je zlé a o tom, 
ako to zahráte. Potom porozmýšľajte o tom, ako povedať, že je vám to ľúto, alebo ako 
napraviť svoju chybu. Napokon to zahrajte.  Nasledujúce nápady môžu deťom pomôcť: 
 
niekto ti klame 
vidíš niekoho podvádzať 
šikanovanie 
kradnutie 
udretie niekoho 
niekto pokazí tvoju obľúbenú hračku/hru/CD-čko 
 
Poskytni deťom čas, aby mohli zahrať scénky. Nechaj ostatné deti to komentovať 
a porozprávať sa o tom, čo vidia.    
                
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Keď robíme niečo zlé, alebo vidíme niečo zlé, čo by sme mali robiť?  (Snažiť sa 
to napraviť tak rýchlo, ako je to možné.) Akými spôsobmi môžeme dať veci do poriadku?  
(Povedať „Prepáč“. Urobiť praktické veci, aby sme dali veci do poriadku. ) Porozprávajte sa 
o tomto dôkladne. Uisti sa, že deti rozumejú tomu, že oľutovať to nestačí. Sú chvíle, kedy 
musí byť niečo nahradené.; napríklad ak je niečo zničené, alebo zlomené. Aké dve otázky by 
sme si mali položiť? (Čo Ježiš chce, aby som robil? Keby sa to stalo mne, čo by som od toho 
človeka chcel, aby pre mňa urobil? ) Keď napravíme svoje chyby, ukazujeme druhým 
Ježišovu lásku. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:    
 

 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
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    Zdieľanie sa 
Balíček vecí potrebných na starostlivosti o dieťa 
Ku dverám umiestni darčeky, ktoré ste vyzbierali. Kartičky vyrobené 
minulý týždeň polož na stôl, alebo na inú rovnú plochu. Povedz 
deťom, čo nové vieš o budúcej mamičke, ktorá dostane balíček. 
Pozvi deti, aby jeden po druhom prichádzali a aby svoje darčeky 
vložili do veľkej krabice. (Ku svojmu darčeku môžu priložiť aj 
kartičku.)    
  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo si myslíte, že povie budúca mamička, keď dostane tento balíček. Ako by sa 
cítila vaša mamička? Ako sa cítite, keď pripravujeme tento balíček? Ako pomôžu naše 
darčeky budúcej mamičke poznať Božiu lásku? Prečítajme si myšlienku na kartičkách 
z minulého týždňa. (Deti sú v Božej rodine vítané.) Ak je to možné, nech idú niektoré deti 
s tebou doručiť balíček. Alebo pozvite budúcu mamičku na návštevu do vašej triedy a dajte 
jej darček v tomto čase.  
 
 
B. Čisté srdcia 
Vopred si priprav kópie sŕdc na čierny, biely a červený papier. (Pozri str. 141.) Každému 
dieťaťu daj biele, čierne a červené srdce. Povedz: Keď robíme niečo zlé, mame v srdci 
hriech. Zodvihni hore čierne srdce. Keď poprosíme Ježiša, aby nám odpustil, zakrýva 
naše hriechy. Polož červené srdce na čierne. Ak sme niekomu ublížili, musíme ho  tiež 
poprosiť o odpustenie. Keď sme to urobili, naše srdcia sú opäť čisté. Polož biele srdce na 
červené. Vytvor dvojice a nechaj deti vysvetliť si navzájom, prečo je dôležité napraviť chyby.  
 
Zhrnutie 
Čo sa stane, keď robíme nesprávne veci? Zodvihni čierne srdce. Čo sa stane, keď 
požiadame Ježiša, aby nám odpustil? Zodvihni červené srdce. (Ježiš zotiera naše hriechy.) 
Aké je naše srdce, keď nám Ježiš odpúšťa? Zodvihni biele srdce. (Je znova čisté.) 
Opýtaj sa: Ako môžeme použiť tento týždeň vaše papierové srdcia?  (Pripomenú nám, že 
máme napraviť chyby. Podelíme sa o ne s niekým, koho vidíme robiť niečo zlé.) Vezmite si 
svoje papierové  srdcia domov a niekomu ich dnes ukážte. Ukážte mu, ako napravenie chýb 
napráva náš vzťah s Ježišom. Povedzme spolu našu dnešnú hlavnú myšlienku:       
 
 

 KEĎ NAPRAVÍM SVOJE CHYBY, UKAZUJEM JEŽIŠOVU LÁSKU. 
                     Povedzte to spolu so mnou. 
 
Ukončenie 
Nech sa deti postavia do kruhu a držia svoje papierové srdcia. Pomodlite sa, aby udržiavali 
svoje srdcia čisté a mali odvahu napraviť počas týždňa akékoľvek nesprávne veci.  
 
 

 

Potrebuješ: 
- veľká darčeková   
  krabica 
- darčeky pre bábätko, 
  ktoré priniesli deti 
- „darčeková kartička“ 
  z minulého týždňa 
- lepiaca páska 



                     Materiál pre žiakov 
 

 MALÝ MUŽ S VEĽKÝM SRDCOM 
 
Zdroje : 
Luk. 19:1-10; DA 552-556 
Veršík na zapamätanie 
„Hľa, polovicu svojho majetku dávam chudobným.“ Luk. 19:8 
Hlavná myšlienka 
„Keď napravím svoje chyby, ukazujem Ježišovu lásku.“ 
  
 
Bol si už na nejakom predstavení a nevidel si dobre? Možno ťa tvoj otec vzal na ramená. Ak 
áno, budeš rozumieť tomu, ako sa cítil Zacheus , keď uviazol na konci davu. 
 
  Zacheus žil v Jerichu. Patril mu jeden z najväčších a najkrajších domov v meste. Mal 
to najlepšie zo všetkého, pretože bol veľmi bohatý muž. Ale nikto ho nemal rád, pretože 
okrádal ľudí a nechával si ich peniaze. Všetci o tom vedeli, ale nikto nič nemohol robiť. 
Zacheus bol šéfom vyberačov daní, ktorí vyberali peniaze pre Rimanov. Rimania sa nestarali, 
čo robil, pokiaľ im dával peniaze v poriadku. Preto Zacheus povedal ľuďom, že ich dane sa 
zvýšili. Vyberal viac, než mal, a zvyšok si nechával pre seba. Jedného  dňa Zacheus počul, že 
do Jericha prichádza Ježiš. Počul už veľa o Ježišovi. Počul, že Ježiš uzdravoval chorých, 
chromých a slepých. A niektorí hovorili, že vzkriesil mŕtvych.  Všetky tieto veci robili 
z Ježiša zvláštneho a Zacheus ho chcel stretnúť. Šírili sa klebety o tom, že Ježiš jedol 
s publikánmi a vyberačmi daní. Väčšina ľudí Zachea ani nepozdravila. Ale bol tu niekto, kto 
išiel do domu vyberača daní. Počul o vyberačovi daní Lévim Matúšovi. Matúš zanechal 
všetko a stal sa jedným z Ježišových najbližších nasledovníkov. Ľudia o tom rozprávali úplne 
všade. Zacheus uvažoval: „Možno mi chce Ježiš niečo povedať.“  Áno, to bolo to, o čom sa 
ľudia v Jerichu rozprávali.  Zacheus sa pokúsil zahliadnuť Majstra. Zatvoril svoj podnik 
a vyšiel na ulicu.  
Ulica bol preplnená a dav hol stále hustejší. Bolo to beznádejné. Ľudia sa k sebe viac pritisli, 
keď zbadali Zachea. Pokúšal sa vyskakovať, aby videl ponad ich hlavy, ale nepomáhalo to. 
Bol veľmi nízky a nikto ho nenechal prejsť. Ale on bol rozhodnutý. Nechcel sa vzdať. Musí 
vidieť Ježiša. Zacheus sa pozeral hore aj dole ulicou. Zbadal veľký starý strom. Dokáže sa na 
neho vyšplhať? Šplhanie sa na stromy nebolo to, čo dospelí  muži zvykli robiť. Ale nebol iný 
spôsob, ako by mohol vidieť Ježiša. Napokon sa vyšplhal. Posadil sa na veľký konár 
a pozeral sa dole ulicou. Ježiš prichádzal smerom k nemu. Keď sa Ježiš dotkol stromu, 
zastavil sa a pozrel sa hore. Zbadal Zachea a zasmial sa. Všetci v dave tiež zastali. Pozreli sa 
hore a zbadali Zachea. Niektorí sa rozosmiali, iní štuchali svojich priateľov a ukazovali 
prstom. Zacheus tomu nevenoval pozornosť. Počúval Ježiša. „Zacheus, poď dole. Dnes 
ostanem v tvojom dome.“, povedal Ježiš tak hlasno, že to všetci počuli. Zacheus nemohol 
uveriť svojim ušiam. Ježiš ide do jeho domu? Zošmykol sa dole zo stromu a kráčal na čele. 
Zástup sa uhýbal nabok. Ale ľudia začali šomrať. „Ako môže byť Ježiš hosťom hriešnika?“, 
nahlas uvažovali. Zacheus sa zastavil a povedal: „Pane, dám polovicu všetkého, čo mám 
chudobným. A ak som niekoho okradol, vrátim mu štvornásobne.“ Ježiš sa pozrel na Zachea. 
Potom sa pozrel na ľudí, ktorí ho kritizovali . Ježiš povedal: „ Spasenie prišlo dnes do tohto 
domu. Toto je dôvod, prečo Syn človeka prišiel – hľadať a zachrániť mnohých.“  
Predtým, než Zacheus videl Ježiša, začal  ľutovať to, že okrádal ľudí.  Teraz, keď videl 
Ježiša, vyznal to pred zástupom. Ukázal, že milujúci Ježiš mu pomohol dať veci do poriadku. 
Aj tebe môže Ježiš pomôcť.   
  



 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Choďte  spolu s rodinou na prechádzku. 
• Pokús sa pohľadať veľký strom, na aký sa 

vyšplhal Zacheus. Aké druhy stromov 
vidíš? Začni si písať zoznam a každý deň 
v týždni ho dopĺňaj. Zaspievaj o Zacheovi  
na strome.  

• Poďakuj Bohu za stromy.  
Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o Lukáš 19: 1-
10. Porozmýšľajte, aký musel byť Zacheus 
šťastný. Opýtaj sa, či by si mohol ku vám 
niekoho pozvať.  

• Vyrob si biblickú tašku, a to tak, že 
vystrihneš 15 cm kruh z látky a vyrob 1 cm 
veľké dierky vzdialené od seba a od okraja 
asi 4,5 cm. Navleč cez ne povrázok, alebo 
kúsok vlny a tašku stiahni. 

• Vystrihni 13 kruhov v tvare mince. Na 
každú z nich napíš jedno slovo z verša na 
zapamätanie. Zamiešaj ich a pokús sa 
slová zoradiť v správnom poradí. Použi 
ich, aby si naučil verš tvoju rodinu. Odlož 
si mince do svojej tašky.  

• Poďakujte Bohu za to, že napĺňa vaše 
potreby. 

Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o Matúš 5:23,24. Kedy 
by si mal napraviť svoje chyby?  

• Pohľadajte s rodinou mince, alebo nejaké 
papierové peniaze. Aký symbol na nich 
vidíte? Čo tento symbol znamená?  Vytvor 
vlastný návrh  mince.  

• Popros Boha, aby ti pomohol napraviť 
chyby.  

Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 18: 21,22. Čo 
sa Ježiš snažil povedať svojim 
nasledovníkom? Mali by sme počítať, 
koľko krát sme niekomu odpustili?  

• Koľko krát je 70 krát 7?  
• Ak to dokážeš, vyšplhaj sa na strom. Čo 

myslíš, ako vysoko  sa vyšplhal Zacheus? 
• Poďakuj Bohu za zdravé telo  
 
 
 
 
 

 
 
 
Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Lukáš 6:37, 38. Aké 
je dôležité poprosiť o odpustenie 
a odpúšťať?  Zopakujte si verš na 
zapamätanie.  

• Vlož pohár do umývadla. Naplň pohár tak, 
že z neho preteká voda. Čo nám to hovorí 
o našom postoji k druhým?  Prečítajte si 
znova Lukáš 6: 37, 38.  

• Použi krabicu od ceraeálií, alebo niečo 
podobné a vyrob pre rodinu podložku 
(prestieranie). 

• Poďakuj Bohu za to, že nás požehnáva 
toľkými rôznymi spôsobmi.  

Štvrtok 
• Počas pobožnosti si spolu prečítajte Matúš 

7: 12. Čo by si chcel, aby pre teba niekto 
urobil?  

• Nakresli tváre ľudí z príbehu o Zacheovi. 
Porozmýšľaj o tom, ako boli prekvapení, 
keď ho videli na strome.  Porozmýšľaj, ako 
šomrali, keď Ježiš navštívil Zachea.  Ako 
reagovali, keď počuli, že Zacheus chce dať 
polovicu svojich peňazí chudobným?  

• Zacheus bol nízky. Popros niekoho, aby ťa 
odmeral. Odmeraj dvoch ďalších ľudí vo 
vašej domácnosti.  Kto je najnižší?  

• Popros Boha, aby ti pomohol vidieť 
potreby druhých ľudí. Ako môžeš pomôcť 
chudobným?   

Piatok 
• Počas pobožnosti si zopakuj so svojou 

rodinou Lukáš 19: 1 – 10. Zahrajte si spolu 
príbeh.  

• Zaspievajte pieseň „Zacheus“ (Little 
Voices Praise Him“, No. 63) a povedzte 
spolu verš na zapamätanie.  

• Poďakujte Bohu za Biblické príbehy a za 
ďalšiu sobotu. 
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