
LEKCIA  3 
 

 
Zdroje : 

Matúš 27: 34-56; 
Marek 15: 21-39; 
Lukáš 23:26-49; 

Ján 19:16-30; 
DA str.741-764 

 
Veršík na zapamätanie 

„Lebo tak miloval Boh 
svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, 
aby nikto, kto verí 

v neho, nezahynul, ale 
mal večný život..“ 

Ján 3:16 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť že Ježišova smrť 
je najväčším dôkazom 

Božej lásky. 
Cítiť radosť túžbu 

ukázať ostatným, ako 
veľmi ich Boh miluje. 

Reagovať tým, že budú  
odpovdať láskou 

na skutočným potreby 
druhých.  

 
Hlavná myšlienka: 

„Bohu slúžime vtedy, 
keď sa zdieľame o Jeho 

lásku s druhými.“ 

 
 
 
 
 
 
 

DEŇ, KEĎ JEŽIŠ ZOMREL 
 
Téma na tento mesiac 
 Boh chce, aby sme druhým ukázali, ako veľmi ich má rád. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Ježiš je vedený von z mesta na miesto popravy, kde je 
ukrižovaný s dvomi zločincami. Urážky a ponižovanie pokračujú až 
do konca. Počas posladných hodín na kríži sa Ježiš cíti opustený 
svojim Nebeským otcom, a  v zúfalstve k nemu volá s plačom. 
Napokon Ježiš zomiera, a zem sa zachveje v reakci na smrť 
Stvoriteľa. Boh Otec a celé nebo trpelo s Ježišom.   

  
Táto lekcia je o službe. 

Príbeh o ukrižovaní je v srdci systému viery každého 
kresťana. V ňom sa nachádza dokonalá ukážka Božej nekonečnej 
lásky k hriešnikom. Toto je jadrom zmyslu života, témou každej 
piesne, každého kázania, každej modlitby. A v kontexte služby je to 
posolstvo, ktoré máme odovzdávať druhým, evanjelium Božej 
zachraňujúcej milosti. To, čo  priťahuje hriešnikov k inému spôsobu 
života,    je krátky príbeh o Ježišovi, ktorý za nich zomrel, ktorý bol 
pre nich ukrižovaný, a ktorý im ponúka večný život.  

 
Obohatenie učiteľa 

„Zmyslom tejto veľkej obete však nebolo vzbudiť v srdci 
nebeského Otca lásku k človekovi, či podnietiť v ňom ochotu spasiť 
ho. Nie, nie! „Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal“ (Ján 3:16) Otec nás miluje nie pre veľkú zmierujúcu obeť, ale 
túto Obeť dal práve z lásky k nám. Kristus bol sprostredkovateľom 
Božej neskonalej lásky k padlému svetu . . . Otec trpel so svojim 
Synom. (Cesta ku Kristovi, 10) 

 „Nevinný Boží Syn visel na kríži, celé jeho telo bolo 
zbičované; ruky, ktoré toľkokrát žehnali, boli pribité na drevo. 
Pribité boli aj nohy, čo sa toľkokrát v službe lásky unavili. 
Kráľovská hlava bola poranená tŕňovou korunoua rozochvelé pery 
chceli od bolesti kričať. Všetko, čo vytrpel – krvavé kvapky, čo mu 
stekali z hlavy, zmučené ruky a nohy, telo ubolené smrteľným 
zápasom a nevýslovná duševná trýzeň, keď Otec skryl svoju tvár – 
dodnes oslovujú každého človeka: Pre teba Syn Boží ochotne nesie 
toto bremeno vín; pre teba víťazí nad smrťou a otvára ti brány raja. 
(DA, 755)  

 
Dekorácia miestnosti 

Pozri lekciu 1. 
 
 
 

 
 
 
 



  MILOSŤ 
 

 
 

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.Ako funguje láska? stôl, papierové sáčky,  
nápis „Ako funguje láska?“ 
rôzne predmety, ktoré 
ukazujú Božiu lásku (pozri 
aktivity) 
 

   B. Drahocenné 
vlastníctvo 

vzácne alebo drahocenné 
predmety (podľa možnosti), 
papier a voskovky (podľa 
možnosti) 
 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba na zbierku  
žiadne 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu drevený kríž 
stôl 
kladivo, malé klince 
flanel alebo iný obrázok 
kríža, nápis „Ježiš, kráľ 
židov“ 
 

   Veršík na zapamätanie Sing for Joy 
 

   Štúdium Biblie 
 

 

3 Aplikácia lekcie do 15 min. Pantomýma žiadne 
4 Zdieľanie sa  do 15 min A. Ježiš ma miluje 

B.Ježiš ťa miluje 
Sing for Joy 
nálepky s nápisom „Ježiš ťa 
miluje“(str. 140), papiere, 
výtvarné pomôcky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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 so skúsenosťami 
z minulotýždennej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej voľby. 

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

A. Ako funguje láska?  
Vopred priprav sáčky, do ktorých vlož jeden predmet do jedného sáčku (jeden 
sáčok pre každé dieťa) a umiestni ich na stôl. Nad stôl pripni veľký nápis 
„Ako funguje láska?“. Povedz deťom, aby si každý zobral jeden sáčok 
a pozrel sa dovnútra. Povedz: Keď budete vyberať predmety zo sáčkov, 
porozmýšľajte, ako by ste ich mohli použiť, keby ste chceli niekomu 
porozprávať o Božej láske.  
Navrhované predmety: vreckovky (zotrieť bábätku slzy), háčik na háčkovanie 
(vyrobiť háčkovanú bábiku), kniha (prečítať knihu), plastový pohár (dať 
niekomu niečo piť), kúsok chleba, ceruzka, zápisník, špongia, metla, atď.  

 
Zhrnutie 
 Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Bolo  ľahké, alebo ťažké rozmýšľať, ako 
by ste mohli použiť predmety, ktoré ste našli vo svojich sáčkoch, keby ste chceli niekomu 
porozprávať o Božej láske? Aký je to pocit, keď myslíte na to, ako Ježiš pomáha druhým? Bolo 
pre Ježiša ľahké, alebo ťažké nájsť spôsoby, ako pomáhať druhým? Ktorý zo spôsobov, ako 
nám pomohol, bol najlepší? (Zomrel na kríži.) Náš biblický príbeh je práve o tom – ako Ježiš 
obetoval sám seba, aby sme mohli mať večný život. Boh sa takisto obetoval aj tým, že nechal pre 
nás zomrieť  svojho Syna. A o tom je aj náš verš na zapamätanie: „Lebo tak miloval Boh svet, že 
svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“  
(Ján 3:16)Keď pre druhých ľudí robíme milé veci, je to jeden zo spôsobov, ako im môžeme 
zvestovať Božiu lásku a jeho obeť. Naša dnešná hlavná myšlienka je:  
  

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO LÁSKU 
S DRUHÝMI.“ 

               Povedzte to spolu so mnou. 
    
 
     B. Drahocenné vlastníctvo 

Prines do triedy niečo, čo je pre teba veľmi vzácne a hodnotné (môže byť aj 
osoba). Ukáž to, alebo to nechaj kolovať, ak je to možné, a povedz, prečo je to pre 
teba tak vzácne. Potom rozdaj voskovky a papiere. Opýtaj sa: Čo je vaša 
najvzácnejšia vec, ktorá je pre vás zo všetkých najdôležitejšia? Niekoľko 
minút môžete kresliť, čo je to, a potom sa o tom porozrávame. 
Poskytni čas na kreslenie, potom nechaj každé dieťa vysvetliť svoj obrázok. 
Povedz: Dajte obrázok osobe, ktorá sedí po vašej pravej strane. Keď všetci 
posunú obrázok, povedz: Teraz chcem, aby ste všetci roztrhali obrázok, ktorý 
držíte v ruke. Deti môžu ostať smutné.    

              

Potrebuješ:  
- stôl 
- papierové sáčky 
-nápis „Ako 
funguje láska?“ 
- rôzne predmety 
ktoré ukazujú 
Božiu lásku (pozri 
aktivity) 

Potrebuješ:  
- vzácne 
predmety 
(podľa 
možnosti) 
- papier 
a voskovky 
(podľa 
možnosti) 



      
 
    
 Zhrnutie 

 Opýtaj sa: Ako ste sa cítili, keď osoba vedľa vás roztrhala váš obrázok?  
(nahnevane, smutne, prekvapene). Bol ten obrázok vašim najvzácnejším 
vlastníctvom? Ježiš bol Božím najvzácnejším vlastníctvom. Poslal ho, aby pre 
nás zomrel.  
Dokážete si predstaviť, ako sa Boh cítil, keď vojaci bili Ježiča a pribíjali ho 
klincami na kríž? (smutne, nahnevane, zranene) 
Boh za nás položil najväčšiu obeť, keď pripustil, aby jeho jediný  Syn za nás 
zomrel a zachránil nás. Prečo to urobil? Náš verš na zapamätanie hovorí: „Lebo 
tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí 
v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:16).  Náš biblický príbeh je práve 
o tom – ako Ježiš naveky obetoval sám seba, aby sme mohli mať večný život. 
A my o tom chceme povedať druhým. Dnešná hlavná myšlienka je:  

  
 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO LÁSKU 

S DRUHÝMI.“ 
 
               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   
„ For God So Loved the World“ (Sing for Joy, No. 26) 
„O, How He loves You and Me“ (Sing for Joy, No. 28) 
„ For God So Loved Us“ (Sing for Joy, No.36) 
„Thank You, Jesus“ (Sing for Joy, No.101 ) 
„O, How I Love Jesus“ (Sing for Joy, No.114) 
„Redeemed“ (Sing for Joy, No. 26) 
 
Zbierka 
Povedz: Keď dávame našu zbierku, delíme sa troškou o Božiu lásku 
s ostatnými. 
 
Modlitba 
Poďakujte Ježišovi za to, že nás tak veľmi miluje, že za nás zomrel. 
Poproste ho, aby nám pomohol zvestovať jeho lásku ľuďom okolo nás.  
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu na     
   zbierku 
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Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
 
Príprav scény: 
Vopred priprav nápis „Ježiš kráľ židov“, tak, aby bol široký ako kríž. Taktiež 
priprav obrázok Ježiša, ak nemáš flanel, alebo iný, ktorý by sa veľkosťou hodil 
ku krížu.  
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 

                              Pamätáte si na príbeh z minulého týždňa, keď Ježiš kráčal na vrch, kde mal byť 
ukrižovaný?  Muž menom Šimon ň černoch, ktorý práve navštívil v ten deň mesto – bol prinútený 
niesť Ježišov kríž.  Však to bola nádherná služba, akú Šimon pre Ježiša urobil? Som si istý, že keby 
mohol zastaviť popravu, určite by to urobil. Nemohol však zastaviť nič, preto pomohol Ježišovi s tým, 
čo bol nútený robiť.  
Šimon niesol kríž na vrch zvaný Golgota. Tam položil kríž na zem. Dva ďalšie kríže už boli postavené,  
s povrazmi na každom z nich. Miesto pre Ježiša čakalo uprostred týchto dvoch krížov.  
Vojaci sa smiali a uťahovali si z Ježiša. Priklincovali nápis „Ježiš, kráľ židov“ na kríž tam, kde mala 
byť Ježišova hlava.Potom nechali Ježiša, aby si ľahol na zemi na kríž a začali robiť niečo príšerné. 
Budem potrebovať niekoľko pomocníkov. Je to tak  príšerní, že ani neviem, ako to budem robiť. 
Vojaci nepriviazali Ježiša na kríž, tak, ako to urobili so zločincami. Nie, oni ho priklincovali na kríž!  
Najprv zatĺkli kladivom obrovský klinec do Ježišovho zápästia,,a potom spojili jeho nohy 
a priklincovali jeho chodidlá na spodok kríža.  
Potom zodvivhli ťažký kríž a nechali ho vpadnúť do jamy, ktorú pripravili. Nemyslíte, že to Ježiša na 
zápästiach a na nohách bolelo? 
Niektorí ľudia, ktorí stáli okolo sa  Ježišovi posmievali. Niektorí sa ironicky vysmievali, „Ak si Syn 
Boží, zachráň sa a zostúp z kríža!“ Pokúšali ho, aby pre seba urobil zázrak.  Ale čo bolo zvláštne na 
Ježišovych zázrakoch? Nikdy ich nerobil pre vlastný prospech – vždy pomáhali druhým! Ježiš nikdy 
neurobil žiaden zázrak, aby pomohol sebe. 
Pamätajte si, že Ježiš bol hore celú noc na jeho skúške. Viete si predstaviť, aký bol unavený. A aký 
hladný musel byť. Bol zbitý, sotva mohol dýchať, a bol nahý. A viete, niektorí z týchto ľudí sa 
posadili, a čakali, koľko to bude trvať, kým zomrie! 
Zástup uprene hľadel na Ježiša, v očakávaní, čo sa bude diať. Niektorí z nich kričali na Ježiša. Taktiež 
lotor na vedľajšom kríži ho žiadal, aby urobil zázrak a zachránil ich všetkých troch. Ale potom, jeden 
lotor povedal druhému:„My si zaslúžime, to žo sme dostali, ale tento muž neurobil nič zlé.“. A povedal 
Ježišovi: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ A Ježiš mu sľúbil, že si spomenie. 
Ježiš urobil ešte jednu vec pre ostatných ešte predtým, než zomrel. Poprosil svojho učeníka Jána, aby 
sa postaral o Máriu, jeho Matku, a aby sa ku nej správal ako ku vlastnej matke. Ján súhlasil.  
Odrazu sa vytratilo slnko. Bola taká tma. Ako v najtmavšej noci. Ostala tma po celé tri hodiny. Ježiš sa 
cítil tak opustený! Cítil hanbu, ktorú cítime všetci, keď robíme niečo zlé, pretože niesol naše hriechy 
a vzal na seba naču vinu. Nakoniec skrze tmu počuli ľudia Ježiša povedať: „otče, do tvojich rúk 
kladiem svojho ducha.“ A zomrel.  
Odrazu nastalo obrovské zemetrasenie! Ľudia sa hádzali na zem. Hroby sa otvorili a niektorí ľudia boli 
vzkriesení! V Svätyni svätých sa roztrhla chrámová opona z vrchu až na spodok. Rímski vojaci stojaci 
pod krížom v úžase prekvapene hľadeli. „Skutočne, toto bol Syn Boží“, povedali. Boh, a celé nebo sa 
pozeralo a plakalo. Boh miloval veľmi svojho Syna! Bolo to ťažké pozerať sa na jeho trápenie a smrť. 
Boh taktiež miloval nás, tak veľmi, že bol ochotný  učiniť pre nás  túto obeť, aby nás zachránil.        
 
 
 
           

 
 
 



 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Keď bol Ježiš na kríži, o kom rozmýšľal?  ( o svojej 
matke Márii; o učeníkoch; o odpustenítým, ktorí ho zabíjali, atď) Čo ste si mysleli, keď ste držali 
kríž, kým som naň pritĺkal/a figúrku klincami? Myslíte si, že Ježiš by podtúpil všetku bolesť 
a utrpenie a potom sa nás pokúšal udržať preč z neba? (nie)  Chce tam Ježiš každého? Ste ochotný 
položiť malú obeť pre druhých, aby ste ukázali Božiu lásku, kým Boh položil veľkú obeť pre vás? 
Pamätáte si našu dnešnú myšlienku?  Povedzme si ju spolu:  
 

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO LÁSKU 
S DRUHÝMI.“ 

 
                

 
 

Verš na zapamätanie 
Napíš verš na zapamätanie na miesto, kde ho všetci uvidia: „„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:16).  
Nauč deti „Ján 3:16“ (Sing for Joy, No. 24) , ak to ešte nepoznajú. Potom ich požiadaj, aby porovnali 
pieseň s veršom na zapamätanie a zapísali rozdiely. Opýtaj sa: Je hlavná myšlienka rovnaká? (Áno, 
slová môžu byť trochu odlišní, ale myšlienka je rovnaká.) Nauč deti verš ako zborové čítanie. 
Dievčatá:  Lebo tak Boh miloval svet 
Chlapci: Že svojho jednorodeného syna dal 
Dievčatá: Aby každý, ktor v neho verí 
Chlapci: nezahynul, ale mal večný život. 
Všetci: Ján 3:16 
   
 

Štúdium Biblie 
Povedz: Pozrime sa na niektoré texty, a nájdime dôvod, prečo Ježiš zomrel. 
Pomôž deťom nájsť a prečítať Rimanom 5:7,8 a Efežanom 1:7,8. Čo nám tieto 
texty hovoria? (Ježiš zomrel, aby nás zachránil z hriechov, pretože nás má rád; 
bol to jediný spôsob, ako skoncovať s hriechom naveky.) Mal nás Boh dosť 
rád, aby poslal a obetoval svojho Syna za nás všetkých hriešnikov? Prečo 
nás tak veľmi miluje? Che Boh, aby o tom všetci vedeli?  (áno) Keď 
hovoríte druhým o Božej láske, slúžite mu. Chce, aby všetci vedeli o láske, 
ktorú k nim má.  Povedzme znova našu hlavnú myšlienku spoločne:  
 
 

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO LÁSKU 
S DRUHÝMI.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potrebuješ:  
- Sing for Joy 

Potrebuješ:  
- Biblie 
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    Aplikácia lekcie 

 
Pantomíma 
Vytvor štyri skupiny, každej skupine daj jeden z nasledovných scenárov, aby zahrali 
pamtomímu- bez rozprávania.Poskytni skupinám čas, aby sa dohodli.  
Povedz: Ježiš od nás chce, aby sme slúžili druhým tak, ako to robil on, aj keď bol 
nakoniec veľmi zbitý.  Služba znamená „láska v akcii“ alebo „láska v práci“. Čo 
môžeme robiť v našom susedstve, aby sme pomohli druhým dozvedieť sa, ako ich 
má Boh rád? A že my ich máme radi tiež? Pozerajme sa a uvidíme.  

 
1. Mladší brat sa stále snaží začleniť do skupiny starších detí zo susedstva a hrať sa 

s nimi. Skupina sa rozhodne, že mu dovolia hrať sa s nimi schovávačku.  
 

2. Ty a tvoja rodina ste na prechádzke, keď odrazu zistíte, že záhrada vašej susedky je 
veľmi zanedbaná a potrebuje upraviť.  Poznáte túto starú pani, ktorá žije tam sama. 
Trávnik je veľký, kríky je  potrebné upraviť, a medzi kvetmi rastie burina. Tvoja 
rodina sa rozhodne upraviť túto záhradu. 

 
3. Vaši susedia vám povedia, že cestujú na prázdniny. Ponúknete sa, že im budete 

vyberať poštu zo schránky, kŕmiť im psa a chodiť s ním na prechádzky. S radosťou 
vasšu ponuku prijmú.  Robúte to najlepšie ako viete, a keď prijdú domov, radostne 
vám ďakujú. 

 
4. Starý otec tvojej priateľky práve zomrel. Vyrobil si pre ňu kartičku a na vrch si 

nakreslil pekný obrázok. Do vnútra si napísal text z Biblie. Dal si jej to v škole 
nasledujúci deň. Usmiala sa.   

 
            
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Je toto spôsob, akým môžeme zvestovať Božiu 
lásku? Porozmýšľajte o ďalších spôsoboch, ako sa môžete zdieľať s ľuďmi, ktorí 
nepoznajú Ježiša? Môžeme sa zdieľať o Božiu lásku s ľuďmi tým, že im povieme 
o Ježišovi, a tým, že im ukážeme že Boh ich má rád a vy ich máte radi tiež. Keď robíte 
niektorú z týchto vecú, môžete vedieť, že:     
 

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO 
LÁSKU S DRUHÝMI.“ 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4       
    Zdieľanie sa 
 
A. Ježiš ma miluje 
Povedz: Všetci poznáme jednu pieseň, ktorá nám hovorí o tom, ako vieme, že nás Ježiš 
miluje. V posunkovej reči je táto pieseň veľmi výnimočná, pretože znak pre Ježiša 
ukazuje na klince v jeho rukách. Predveď nasledovné znaky: 
 
Ježiš  Dotkni sa pravej dlane prostredníkom ľavej ruky, potom ľavej dlane  
  prostredníkom pravej ruky.        
Ma   Ukáž na seba. 
Miluje Prekríž si ruky na hrudi. 
 
 Povedz: Teraz si túto pieseň zaspievame. Zaspievajte všetci spolu „Ježiš ma 
má rád to viem“. Keď budete spievať, robte pri tom uvedené pohyby. 
  
Zhrnutie 
Opýtaj  sa. Poznáte niekoho, kto nepozná Ježiša? Môžete mu zaspievať túto pieseň 
a robiť pri tom tieto pohyby. Keď to budete robiť, budete slúžiť Bohu tým, že sa sa 
zdieľať o Jeho lásku s druhými. Povedzme spolu našu hlavnú myšlienku:  
 

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO 
LÁSKU S DRUHÝMI.“ 

 
                
B. Ježiš ťa miluje 
Vopred si priprav pre každé dieťa kópie kartičiek s nápisom Ježiš ťa 
miluje (pozri str. 140). Povedz: Prosím, nakreslite obrázok kríža, 
na ktorom Ježiš zomrel s nápisom „Ježiš ťa tak veľmi miluje, že 
zomrel, aby ťa zachránil “. 
                
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Poznáte niekoho, kto nepozná Ježiša? Vezmite si domov svoj obrázok 
a darujte, alebo mu ho pošlite. Keď to budete robiť, budete slúžiť Bohu tým, že sa sa 
zdieľať o Jeho lásku s druhými. Povedzme spolu našu hlavnú myšlienku:  
 

 BOHU SLÚŽIME VTEDY, KEĎ SA ZDIEĽAME O JEHO 
LÁSKU S DRUHÝMI.“ 

 
                
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- pre každé 
dieťa kartičku 
s nápisom  
Ježiš ťa miluje 
(pozri str. 140)
- papier 
- výtvarné 
pomôcky 



             Materiál pre žiakov

DEŇ, KEĎ JEŽIŠ ZOMREL 
 

Zdroje : 
Matúš 27:34 -56; Marek 15:21-39; Lukáľ 23:26-49; Ján 19: 16-30; DA str. 741-764 
Veršík na zapamätanie 
„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, 
nezahynul, ale mal večný život..“ Ján 3:16 
Hlavná myšlienka 
„Bohu slúžime vtedy, keď sa zdieľame o jeho lásku s druhými.“ 
 
Máš niekoho tak rád, že by si kvôli nemu urobil čokoľvek?Boh nás má tak rád, že obetoval 
svojho Syna, aby nás zachránil. A Ježiš bol ochotný pre nás zomrieť.  
 
Ježišova hrozná noc ponižovania a bitia konečne pominula. Teraz ho rímski vojaci spolu 
s dvoma zlodejmi viedli von z mesta, aby ich ukrižovali.  Šimon niesol Ježišov kríž na 
miesto popravy.  Čoskoro sa mal stať hroaný skutok. 
Biblia jednoducho hovorí, „Ukrižovali ho.“ Ľudia, ktorí žili v dobe, kedy sa písalo 
evanjelium, vedeli dobre, čo to znamenalo. Vedeli, že ukrižovanie bolo pomalá, bolestná 
smrť. Vedeli, že dav často sprevádzal väzňov na miesto popravy, kričiac urážky celou 
cestou. Vedeli, že vojaci pribijú klicami ruky a nohy väzňa na kríž. Vedeli, že vojaci hodia 
kríž do jamy v zemi. Áno, vedeli, že to bola najhoršia možná smrť.  
A to je presne to, čo sa stalo Ježišovi. Vojaci ho priklincovali na kríž, potom postavili kríž 
medzi dva kríže so zločincami.  Zástup, ktorý ich sprevádzal von z mesta sa zoskupil 
okolo. Ponižovanie, ktoré trvalo celú noc pokračovalo.  
„Ak si skutočne Syn Boží, zostúp z kríža!“ kričal jeden.  
„Zachraňoval iných, ale seba nemôže“, vysmieval sa druhý.  
„Ak zídeš z kríža, uveríme v teba!“ povedal iný pohŕdavo. 
„Ak ho Boh chce, nech ho zachráni“, posmieval sa ďalší.  
„Po tom všetkom povedal, že je Syn Boží.“ A tak to pokračovalo ďalej a ďalej. Dokonca aj 
zločinec, ktorý bol ukrižovaný s ním kričal naňho urážky. 
Napriek tomu, že bolesť a urážky boli strašné, stalo sa Ježišovi niečo omnoho horšie. Keď 
prišiel na našu zem, zomrieť za nás, zobral na seba naše hriechy. Vina každého človeka, 
ktorý kedy žil na tejto zemi spočinula na ňom, keď visel na kríži. Dôsledok hriechov bol 
tak obrovský, že sa cítil, akoby ho Boh naveky zanechal. Ten pocit opustenia Otcom 
spôsobilo, že Ježiš v plači volal „otče, Otče, prečo si ma opustil?“ 
Napriek tomu, že Ježiš si mohol myslieť, že svojho Otca nikdy neuvidí, bol ochotný za nás  
zomrieť. Ale Boh Otec neopustil Ježiša. Boh a všetci anjeli v nebi sa poozerali a trpeli 
spolu s ním. Dokonca aj zem reagovala na jeho agóniu. Tma zakryla miesto na tri hodiny, 
a keď Ježiš napokon zomrel, „zem sa zatriaslaa skaly sa oddelili.“ (Matúš 27:51) 
Máš niekoho tak rád, že by si bol ochotný za neho zomrieť strašnou smrťou? Tak veľmi ťa 
Ježiš miloval. On ťa má tak strašne rád, že neexistuje nič, čo by nespravil, aby ťa zachránil. 
Zomrel najhoršou možnou smrťou, preto s ním môžeš žiť naveky. Táto láska je jadrom 
kresťanstva. To je dôvodom každú pieseň, ktorú spievame, každú modlitbu, ktorú sa 
modlíme.  
Táto láska je posolstvom, o ktoré sa máme deliť s ostatnými. Kto nepotrebuje vedieť, že je 
tak veľmi milovaný?  Kto by nedokázal milovať Boha, ktorý urobil úplne všetko preto, aby 
ho zachránil Povedz to niekomu, koho poznáš!      
 
 
 
  



 
 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 27:34-44. Čo sa 
stalo s Ježišovým oblečením? Kto boli 
prevažne tí, ktorí sa posmievali Ježišovi? Čo 
hovorili?  

• Nauč verš na zapamätanie svoju rodinu. 
Poďakujte Ježišovi za to, že za vás zomrel.  

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 27:45-56. Čo sa 
stalo, keď Ježiš zomrel? Kto bol  medzi 
ženami na kríži?   

• Porozmýšľaj, v čom by bol tvoj život odlišný, 
keby Ježiš za teba nebol zomrel. Mal by si 
nebo, na ktoré by si sa tešil? Vedel by si, že 
tvoje hriechy sú odpustené, ak poprosíš 
Ježiša? Mal by si Ježišovu lásku a pokoj vo 
svojom srdci?  

Pondelok 
• Spolu s rodinou si dnes pri pobožnosti prečítaj 

a porozprávaj sa o Ján 19:23-27. Čo sa stalo 
Márii, Ježišovej matke? Prečo? 

• Zaspievajte si verš na zapamätanie, „Ján 3:16“ 
(Sing for Joy, No.24)  

• Vyrob malý kríž z dvoch kusov dreva 
a priklincuj ich spolu. Polož si ho tento týždeň 
do svojej izby, aby ti pripomínal Ježišovu 
obrovskú lásku voči tebe.  

Utorok 
• Porozprávaj niekomu o Božej láske. Daj mu 

obrázok kríža, ktorý si nakreslil v sobotnej 
škole. Alebo mu zaspievaj „Ježiš má ma rád“ 
(Sing for Joy, No. 27), a použi pritom 
nasledovné pohyby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ježiš    Chyť sa pravej dlane prostredným   
              prstom ľavej ruky, a potom ľavej   
            dlane prostredným prstom pravej ruky. 
Má ma  Ukáž na seba 
Rád        Prekríž si ruky na hrudi  

Streda 
• Opýtaj sa starých rodičov, alebo niekoho ako 

starí rodičia, ako sa cítia, keď počujú pieseň 
„The Old Rugged Cross“ Popros ich, aby to 
zaspievali s tebou. 

• Poprechádzaj sa po izbe a pohľadaj predmety, 
ktoré môžeš použiť, aby si pomohol druhým 
ľuďom. O čo by si sa mohol tento týždeň 
s niekým podeliť? Povedz o tom svojej rodine 
počas rodinnej pobožnosti.  

Štvrtok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 27:50-54 a Lukáš 
23:39-43. Čo povedali rímski vojaci, keď 
Ježiš zomrel?  Čo povedal lotor?  

• Verili rímski vojaci a lotor, že Ježiš bol Boží 
Syn? Ako vieš? Čo ti pomáha veriť v Ježiša?  

Piatok 
• Opýtaj sa rodičov na najväčšiu bolesť, ktorú 

kedy cítili. Akú boleš cítil Ježiš, keď zomieral 
na kríži? Cítil iba fyzickú bolesť?  

• Prozmýšľaj o tom, ako sa tvoja rodina pre 
teba obetuje. Napíš si zoznam, a ukáž ho pri 
rodinnej pobožnosti. Poďakuj sa im, a obíjmi 
ich. Povedz o Ježišovej obeti na kríži. Potom 
za to poďakujte Bohu a Ježišovi.  
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