
LEKCIA 4 
 

 
 

Zdroje : 
Matúš 27:57-61; 

28:1-10;16-20; 
DA str.769-794,818-828 

 
Veršík na zapamätanie 
„A povedal im: Iďte po 

celom svete a kážte  
evanjelium každému 

stvorenniu.“ 
(Marek 16:15) 

 
Ciele 

Deti budú: 
Vedieť, že Ježiš nás 

požiadal, aby sme 
o ňom rozprávali celímu 

svetu. 
Cítiť túžbu povedať 
druhým o Ježišovom 

zmŕtvychvstaní 
a ponuke večného 

života. 
Reagovať 

akceptovaním Ježišovej 
silytým, aby viedli 
ostatných k nemu. 

 
Hlavná myšlienka 

„Bohu slúžime, keď 
hovoríme druhým o 

Ježišovi.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON ŽIJE! 
 
Téma na tento mesiac 
                Boh chce, aby sme ukázali druhým, ako veľmi ich má rád. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Ježiš bol v hrobe od Piatku popoludní. Teraz je nedeľa ráno. 
Anjeli sa zjavili pri hrobe a odvalili kameň. Potom Boh zavolala na 
svojho syna, aby opäť ožil, aby sa vzkriesený vrátil do neba a zaujal 
svoje pravé miesto ako Kráľ kráľov a Pán pánov. Správa 
o zmŕtvychvstaní sa najprv dostala ženám, ktoré prišli smútiť na 
hroba potom učeníkom. Ježiš sa napokon stretáva so svojimi 
nasledovníkmi a dáva im inštrukcie pre ich službu. 
 
Táto lekcia je o službe. 

Vzkriesenie predstavuje energiu, ktorú nám Boh dáva, aby 
sme mohli žiť život služby. Ak Boh dokáže premeniť smrť na život, 
za žiadnych okolností nemožno pochybovať, že je zložité pre Jeho 
moc a silu to prekonať. To isté poverenie, ktoré dal Ježiš svojim 
učeníkom je dané aj nám, aby sme viedli druhých k Nemu a činili 
učeníkmi všetkých ľudí na svete.     
 
Obohatenie učiteľa 

„Čo Spasiteľ  povedal učeníkom, týka sa všetkých veriacich. 
V tomto poslaní sú zahrnutí všetci veriaci v Krista do konca vekov. 
Je osudným omylom domnievať sa, že dielo záchrany hynúcich 
závisí len od zvlášť povolaných kazateľov. Každý, kto počul 
nebeský hlas, je povolaný zvestovať evanjelium. Ktokoľvek prijíma 
Kristov život, je povolaný do diela záchrany svojich  spolublížnych. 
. . . 

Nech je už životným poslaním človeka čokoľvek, mal by sa 
predovšetkým zaujímať o získavanie ľudí pre Krista. . . . Slúžia aj 
tí, čo chorým a trpiacim stišujú bolesť, čo pomáhajú chudobným, 
potešujú skleslých a maloverných. . . .  Kristus chcel, aby jeho 
služovníci pomáhali ľuďom, ktorých tiesni hriech. . . .  

Učeníci mali začať pracovať tam, kde bývali. Podobne má 
každý Kristov svedok priniesť zvesť najprv svojmu najbližšiemu 
okoliu. Aj vo vlastnej rodine môžeme mať tých, čo túžia po súcite 
a majú hlad po chlebe života.“ (DA, 822) 

Prírodné jaskyne a vytesané hroby sa vyskytovali v blízkom 
okolí Jeruzalema. Boli to obvyklé miesta, kde pochovávali 
v starovekej Palestíne. Nad vchodom do bežného hrobu by sa dali 
pravdepodobne nájsť výklenky v stenách, na každej strane, kde boli 
položené telá.  Za hlavnou časťou hrobu bola často aj malá 
miestnosť, kde boli zozbierané kosti predchádzajúcich generácií, 
aby tí, čo prídu do hrobu, mali miesto. Jozefov veľkorysý dar miesta 
na pohreb vyriešil problém, s ktorým si učeníci nevedeli poradiť. 

 
 
 



                                                                            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.Vznášajúce sa ruky žiadne 
   B. Oslava! vlajky, hudobné nástroje 

a/alebo rapkáče, spevník Sing 
for Joy  

   C. Kvasnice suché droždie, cukor, pohár 
teplá voda, tanier 
 

* 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 kostýmy biblických časov, 
bábika ktorá reprezentuje 
Ježiša, široké pásy bielej 
látky, nádoby s korením, 
veľký kartón, výstrižky, 
ktoré predstavujú kamene, 
deky  
 

   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Scenár žiadne 
4 Zdieľanie sa  do 15 min On žije! umelohmotné vajcia alebo 

malé nádobky s vrchnáčikmi 
 

*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. Vznášajúce sa ruky 
  Nech sa žiaci postavia ku stene tak, že sa budú dotýkať špičkami prstov na nohách steny. 
Povedz im, aby tlačili svoje zápästia a prsty na strane, kde sú nechty z celej sily proti stene a aby 
počítali do tridsať, a to takto jedna-jedna-tisíc, dva-dva-tisíc, atď. Keď napočítajú do tridsať, povedz 
im, aby sa otočili opačne. Ich ruky sa začnú vznášať v dôsledku svalového napätia. 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo sa stalo? Čo ste cítili? V čom to prpomínalo Ježišove 
vzkriesenie zo smrti? (Nič ho nemohlo zastaviť dole.) Boh dal Ježišovi silu prekonať smrť. Ježiš 
nás požiadal, aby sme o ňom povedali celému svetu. Náš verš na zapamätanie dnes je: „A 
povedal im : Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! (Marek 16:15). Čo je 
„dobrá správa“_ Áno, je to príbeh o Ježišovom živote, smrti a vzkriesení. Tak nám Ježiš 
zanechal prácu, ktorú máme robiť pre Neho -  povedať o Ňom druhým. Máte niekdy pocit, že sa 
bojúte rozprávať druhým o Ježišovi? Božia moc vzkriesila Ježiša do života, a Božia moc nám 
môže pomôcť rozprávať druhým o Ježišovi. Je mnoho spôsobov, ako môžeme „povedať“ 
druhým o Ježišovi. Môžete porozmýšľať o iných spôsoboch, ako rozprávanie? (byť milí a 
pomáhať, spievať, podeliť sa, atď.) Naša dnešná hlavná myšlienka nám hovorí:   
  

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.                
Povedzte to spolu so mnou. 

  
 
               
     B. Oslava! 

  Rozdaj vlajky, rapkáče, činelky, zvončeky, bubny, atď. Zahrajte 
a zaspievajte „Toto je deň“ alebo „He Is Lord“ (Sing for Joy, No.87). Keď znie pieseň 
z prehrávača, deti môžu mať vlastné nástroje a spievať sami, a mávať vlajkami, hrať 
na činelky, zvončeky, atď, a oslavovať Kristovo vzkriesenie.  

  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Prečo bolo Kristovo vzkriesenie dôvodom na oslavu? 
Áno, Ježiš premohol hriech. Bol povznesený zo smrti, a tak aj my môžeme mať spolu s Ním 
večný život. Satan a hriech budú jedného dňa spolu zničení. To sú úžasné dôvody na oslavu! 
Ježiš požiadal Jeho učeníkov, a nás, aby sme o Ňom povedali celému svetu.  Náš verš na 
zapamätanie dnes je: „A povedal im : Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému 
stvoreniu! (Marek 16:15). Čo je „dobrá správa“_ Áno, je to príbeh o Ježišovom živote, smrti 
a vzkriesení.Tak nám Ježiš zanechal prácu, ktorú máme robiť pre Neho -  povedať o Ňom  
 

Potrebuješ:  
- vlajky 
- hudobné 
nástroje 
a/alebo 
rapkáče 
- spevník Sing 
for Joy 



   
 
druhým. Je mnoho spôsobov, ako môžeme „povedať“ druhým o Ježišovi. Môžete porozmýšľať 
o iných spôsoboch, ako rozprávanie? (byť milí a pomáhať, spievať, podeliť sa, atď.) Naša dnešná 
hlavná myšlienka nám hovorí:    
 

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.                
Povedzte to spolu so mnou. 

                
 

B. Kvasnice  
Ukáč čiakom sušené droždie. Nechaj ich, aby to chytili, ovoňali, ochutnali. Opýtaj sa: Čo je to? 
Myslíte si, že je to živé, alebo mŕtve? (Akceptuj akékoľvek odpovede.) Povedz: Toto je droždie. 
Pomáha chlebu, aby nakysol. Ježiš o kvasniciach rozpráva v Biblii. Toto droždie vyzerá teraz 
ako mŕtve, ale my teraz z neho urobíme živé.  
Daj 1 lyžičku droždia, 1 lyžišku cukru a ¼ pohára teplej vody do vysokého, širokého  pohára a polož 
ho na tanier. Zamiešaj to, a nechaj kysnúť 10 minút, zatiaľ čo budeš robiť ďalšiu časť programu, a to 
Modlidby a chvály.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Ako vyzerá droždie teraz? Nechaj študentov ovoňať a 
ochutnať kvások.Opýtaj sa: Čo sa stalo? (Ožilo to!) Náš dnešný príbeh je o tom, ako Ježiš ožil. 
Náš verš na zapamätanie dnes je:  „A povedal im : Iďte po celom svete a kážte evanjelium 
každému stvoreniu! (Marek 16:15). Čo je „dobrá správa“? Áno, je to príbeh o Ježišovom živote, 
smrti a vzkriesení. Ježiš nás požiadal, aby sme o Ňom rozprávali druhým.  Je mnoho spôsobov, 
ako môžeme „povedať“ druhým o Ježišovi. Môžete porozmýšľať o iných spôsoboch, ako 
rozprávanie? (byť milí a pomáhať, spievať, podeliť sa, atď.) Naša dnešná hlavná myšlienka nám 
hovorí:    
 

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.                
Povedzte to spolu so mnou. 

                
             

Poznámka: Modlitby a chvály nájdete na str. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

2   
Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
 Postavy: Ježiš (oblečný v bielom), Jozef z Arimathei (šatka okolo hlavy ako 
turban), Mária Magdaléna (šatka okolo pliec alebo hlavy), Mária/Ježišova matka 
(šatka okolo hlavy alebo ramien), anjel (oblečený v bielom), niekoľko detí 
oblečených ako učeníci. 
  
Príprava scény:  
Nech sa ten, kto bude hrať vzkrieseného Ježiša, ukryje v hrobe. Polož bábiku 
pred hrob. Nech učeníci sedia na dlážke ďalej od hrobu. 
Povedz: Potrebujem dnes zase nejakých pomocníkov.  Vyber hercov a obleč 
ich. Budem mať bábiku, ktorá bude predstavovať Ježiša, keď zomrel, 
a skutočnú postavu, ktorá Ho bude hrať po vzkriesení. Bude to časť, ktorá 
bude rozprávaná, a časť, ktorá bude hraná. Budeš vedieť, kedy budeš 
hrať, keď ťa zavolám. Vtedy prídeš a budeš hrať svoju časť.     
 

Čítaj alebo povedz príbeh. 
Bola nedeľa ráno po najťažšom dni v živote  pre Ježišovych učeníkov. Zomrel len niekoľko hodín pred 
západom slnka v piatok, a povedal, že plačúci nasledovníci Ho rýchlo pochovajú do hrobu, čo patril 
Jozefovi z Arimatei. (Jozef a dve Márie zabalia bábiku ležiacu na zemi do bielej látky, a potom ju 
položia do „hrobu“.)   Potom sa ponáhľali domov, pretože čoskoro mala začať sobota.  
Ženy, ktoré boli pri kríži, keď zomrel, chceli slúžiť Ježišovi tým, že sa postarajú o Jeho telo. Sledovali, 
ako bol vložený do hrobu. Pozerali sa, ako bol privalený ťažký kameň cez otvor aby ho utesnil. 
(Prikotúľajte  kartónový „kameň“ cez vchod do  „jaskyne“.) Aj ony odpočívali počas soboty, ale hneď 
ako sa skončila, ponáhľali sa k hrobu s pohrebnými koreninami. (Mária prichádza s nádobou 
s koreninami.)   „Kto nám pomúže odvaliť ten ťažký kameň?, pýtali sa navzájom, keď sa blížili 
k hrobu. Nič netušili, keď sa zrazu zjavil anjel z neba. S veľkým zemetrasením odvalil kameň z hrobu, 
(nech to anjel urobí), a zavolal Ježiša v Božom mene k životu. (Anjel kýve na Ježiša, aby vstal a vyšiel 
von z hrobu.)  
Ženy ostali užasnuté, keď videli hrob otvorený, a anjela, žiariaceho slávou neba, sediaceho blízko 
kameňa. (Anjel sedí blízko kameňa.) „Nebojte sa!“, povedal anjel. „Ja viem, že hľadáte Ježiša, ale nie 
je tu. Vstal z mŕtvych práve tak, ako povedal, že sa stane. Choďte rýchlo, a povedzte to Jeho 
učeníkom. Ježiš je na ceste do Galilei, tam ho stretnete.“ 
Dokážete si predstaviť, ako boli šokované? Po tom všetkom, čo sa stalo za niekoľko uplynulých dní  
pravdepodobne nevedeli, čo si majú myslieť. Biblia hovorí, že to utekali povedať druhým  so strachom 
a veľkou radosťou. Dokážete si ich prestaviť, ako stratili koreniny, ktoré si so sebou priniesli, ako si 
držali sukne a utekali späť do mesta, tak rýchlo, ako len vedeli? Myslíte si, že boli plné energie? 
Samozrejme, že boli! Myslíte si, že boli nadšené?  Bez pochýb! Nič ich nemohlo zastaviť, aby sa 
podelili s dobrou správou  o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych!  (Márie utekajú za učeníkmi a volajú:“Ježiš 
je vzkriesený!“ Učeníci vstanú, vyzerajú prekvapene.) 
Ženy sa podelili o dobrú správu. Ježiš ožil!  
Čoskoro sa Ježiš zjavil svojim priateľom.  („Ježiš“ sa pripojí k skupine) Ukázal im otlačky od klicov 
na svojich rukách. Rozprával sa s nimi o ich budúcnosti.  A dal im prácu, ktorú mali robiž, keď im 
povedal: Choďte a čiňte učeníkmi všetkých ľudí z celého sveta. Povedzte im o mne.“ 
My máme česť zdieľať sa dnes s rovnakým posolstvom so svetom. Ježiš povedal svojim 
nasledovníkom, aby niesli dobrú správu do celého sveta. Si pripravený povedať svetu dobrú správu 
o Ježišovi?     
  
 

Potrebuješ: 
- kostýmy   
  biblických časov 
- bábiku, ktorá    
  reprezentuje   
  Ježiša 
- široké kusy   
  bielej látky 
- nádoba s   
  koreninami 
- veľký „kameň“ z  
  kartóna 
- „hrob“ vyrobený 
  z deky cez stôl   
  alebo stoličky 



 
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď povieš: Predstavte si, že by ste tam boli. Čo by ste si mysleli? Čo 
myslíte, ako sa ženy a Ježišovi ueníci cítili, keď videli Ježiša živého? Čo pre nás dnes znamená 
Ježišove vzkriesenie?  (Naši milovaní budú tiež jedného dňa žiť v sile Ježiša+ jedného dňa s Ním 
môžeme ísť do neba; prekonal smrť a hriech, atď) Čo tým Ježiš myslel, keď povedal Jeho 
učeníkom, aby „išli a činili učeníkmi všetky národy“? Od koho ešte, Ježiš chcel, aby to tiež robil? 
Pamätáte si dnešnú hlavnú myšlienku? Povedzme si ju spolu:  
 

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.                
Povedzte to spolu so mnou. 

                
     

Verš na zapamätanie 
Nechaj deti opakovať verš a pohyby niekoľko krát, až kým to budú vedieť. j neprávosti.“ (1.Ján. 1:9) 
 
Povedal im,  Ukáž hore. 
Iďte   Ukáž dopredu. 
po celom svete Znázorni rukami tvar zeme. 
a kážte evanjelium Zodvihni ukazovák, ako keď niekomu niečo rozprávaš. 
každému stvoreniu!  Natiahnuté ruky, zamávaj. 
(Marek 16:15). Dlane spolu, potom otvoriť. 
 
 

 
Štúdium Biblie 
Povedz: Mnoho ľudí videlo Ježiša živého, po tom, ako bol vzkriesený. Pamätáte si, kto boli títo 
ľudia?  Nechaj žiakov pozrieť sa do Ján 20:10-18 (Mária Magdaléna); Lukáš 24:13-16 (dvaja učeníci 
na ceste do Emaus); Ján 20:24-31 (Tomáš a ďalší učeníci.) Na základe evanjelií, najčastejšie sa 
zjavoval malým skupinám. Ale Pavol nám hovorí o tom, ako sa Ježiš ukázal veľkej skupene 
ľudí. Prečítajme si 1 Korinťanom 15: 5-7. Nechaj niekoho prečítať text nahlas. Ježiš sa zjavil viac 
ako 500 veriacim naraz. Boli aj nejakí ľudia, o ktorých nerozmýšľame, pretože sa im zjavil 
omnoho neskôr. Pomôž deťom nájsť a prečítať Skutky 7:54-56. Štefan ho videl vo sne presne pred 
tým, než bol ukameňovaný na smrť. Nechaj deti prečítať Skutky 9:3-7. Ježiš sa rozprával so 
Saulom, keď bol Saul na ceste do Damašku.   
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Kto bol prvý, kto videl Ježiš živého? (Mária Magdaléna) 
Kto povedal, že sa  musí Ježiša dotknúť, aby uveril, že je živý? (Tomáš) Čo myslíš, že by si robil, 
keby si videl Ježiša?  Hľadal by si jazvy po klincoch na Jeho rukách?  Opýtal by si sa, či ich 
môžeš chytiť? Koho by si rád videl, ako sa tvári, keby videl Ježiša prvý krát? Je to niekto, kto 
ešte nepozná Ježiša? Čo myslíš, koľko ľudí na svete ešte potrebuje počuť o Ježišovi? Kto im to 
povie? Povedzme  spolu znova  našu dnešnú hlavnú myšlienku: 
               
 

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.  
 
 
 

Potrebuješ:  
- Biblie 



 
 

    * 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   
„Go, Tell It on the Mountain“  (Sing for Joy, No. 84) 
„He´s  Alive“ (Sing for Joy, No.85) 
„This Is the Day“ (Sing for Joy, No. 86) 
„He Is Lord“ (Sing for Joy, No. 87) 
 
Zbierka 
Povedz: Keď dávame našu zbierku, je to jeden zo spôsobov, ako môžeme  
druhým ľuďom pomôcť povedať o Ježišovi a o dobrej správe o Jeho 
vzkriesení.  
 
Modlitba 
Povedz: Poprosme Boha, aby nám pomohol slúžiť tým, že budeme 
rozprávať a ukazovať druhým Jeho veľkú lásku, ktorú má voči nim.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu na    
  zbierku 



 

3  
    Aplikácia lekcie 

 
A. Scenár 
 Prečítaj nasledovné scenáre žiakom a nechaj ich odpovedať na otázky na konci 
každého. 
 

1. Tvoja stará mama nechodí do zboru. Spadla a zlomila si ruku. Čo môžeš urobiť, 
aby sa sa s ňou zdieľal o Ježišovej láske?  (Priniesť jej jedlo, pomôcť jej vyčistiť 
dom alebo záhradu, ponúknuť, že niekomu napíšeš za ňu list, ponúknuť, že sa 
pomodlíš, aby sa jej ruka rýchlo zahojila, často jej zatelefonovať, vyrobiť a poslať jej 
pohľadnicu, priniesť jej kvety, povedať jej biblický príbeh, atď.) 

2. Paľko je chudobný chlapec z tvojej ulice. Čo by si mohol urobiť, aby si mu 
povedal o Ježišovi? (Správať sa k nemu milo a s rešpektom, zapojiť ho do hier, snažiť 
sa ho spoznať pomocou mnohých otázok, podeliť sa s ním o desiatu, opýtať sa ho, či 
pozná Ježiša, povedať mu biblický príbeh, pozvať ho do sobotnej školy, atď.) 

 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Myslíte si, že by ste mali guráž urobiť niektoré 
z týchto vecí v situáciách, ako sú tieto? Bolo by to ľahké? (nie) Kto ti múže dať silu 
zdieľať sa o Ježišovi?  (Boh) Boh vzkriesil Ježiša zo smrti. Ježiš prekonal hriech.  To je 
veľmi mocné. Ježiš ti môže dať silu a guráž povedať o Ňom druhým. Požiadal nás, aby 
sme išli do všetkých kútov zeme, a niesli Jeho príbeh všetkým. Kde o Ňom môžeš 
porozprávať?  Povedzme znova spoločne našu hlavnú myšlienku:    
 

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.  
          

4       
    Zdieľanie sa 
 
On žije! 
Buď deťom rozdaj plastové vajíčka, alebo ich nechaj pohľadať si ich vopred ukryté v triede.  
Povedz: Tieto vajíčka predstavujú hrob, do ktorého bol Ježiš uložený po smrti. Otvorme 
vajíčko a pozrime sa, čo je vo vnútri.   
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo ste našli vo vajíčku? Nič? Prečo? Správne_ 
Ježiš neostal mŕtvy. On žije! Je to niečo, čo je hodné toho, aby sme o tom povedali 
druhým. Vezmite si domov svoje vajíčko a darujte ho niekomu tento týždeň, keď mu 
budete rozprávať o Ježišovom vzkriesení. Keď to budete robiť, budete prežívať našu 
hlavnú myšlienku:  

 BOHU SLÚŽIME, KEĎ HOVORÍME DRUHÝM O JEŽIŠOVI.  
 
Ukončenie 
Pomodli sa, aby Boh dal deťom moc porozprávať druhým o Jeho Synovi. 

Potrebuješ: 
- plastové 
vajíčka, alebo 
iné nádobky s 
vrchnákom  



             Materiál pre žiakov

ON ŽIJE!  
Zdroje : 
Matúš 27: 57-61; 28:1-10, 16-20; DA str. 769-794, 818-828 
Veršík na zapamätanie 
„A povedal im : Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! (Marek 16:15). 
Hlavná myšlienka 
„Bohu slúžime, keď hovoríme druhým o Ježišovi.“ 
 
Mal si už niekedy nejakú dobrú správu, o ktorú si sa chcel podeliť?Možno si sa nemohol 
dočkať, kým to niekomu povieš! Mária Magdaléna bola medzi prvými, kto sa dozvedel, že 
Ježiš bol vzkriesený. Nemohla sa dočkať, kedy to povie svetu! 
  
Bola nedeľa po najťažšej sobote v živote Ježišovych učeníkov. Zomrel len niekoľko hodín 
pred západom slnka v piatok. A povedal, že plačúci nasledovníci Ho rýchlo pochovajú do 
hrobu, čo prináležal Jozefovi z Arimatei.  Potom sa ponáhľali domovpripraviť sa na sobotu.  
Ženy, ktoré boli pri kríži, keď zomrel, chceli slúžiť Ježišovi tým, že sa postarajú o Jeho telo. 
Sledovali, ako bol vložený do hrobu. Pozerali sa, ako bol privalený ťažký kameň cez otvor 
aby ho utesnil. Aj ony odpočívali počas soboty. Ale hneď pri východe slnka v nedeľu sa 
ponáhľali sa k hrobu. Pohrebné koreniny, ktoré niesli boli na Jeho telo. „Kto nám pomôže 
odvaliť ten ťažký kameň?, rozmýšľali, keď sa blížili k hrobu. Nevedeli, že anjel už bol 
v hrobke. S veľkým zemetrasením odvalil preč kameň. A zavolal Ježiša v Božom mene 
k životu. Ženy sa roztriasli, keď zbadali otvorený hrob.Odvážne sa pozreli dovnútra. Anjel, 
žiariaceho slávou neba, sa im prihovoril:  „Nebojte s“, povedal anjel, „ja viem, že hľadáte 
Ježiša, ale nie je tu. Vstal z mŕtvych práve tak, ako povedal, že sa stane. Choďte rýchlo, 
a povedzte to Jeho učeníkom. Ježiš je na ceste do Galilei, tam ho stretnete.“  
Dokážete si predstaviť, ako boli šokované? Po tom všetkom, čo sa stalo za niekoľko 
uplynulých dní  pravdepodobne nevedeli, čo si majú myslieť. Biblia hovorí, že to utekali 
povedať druhým  so strachom a veľkou radosťou. Dokážete si ich prestaviť, ako pustili na 
zem koreniny, ktoré si so sebou priniesli? Dokážete si predstaviť, ako utekali späť do mesta, 
tak rýchlo, ako len vedeli? Myslíte si, že boli plné energie? Samozrejme, že boli! Myslíte si, 
že boli nadšené?  Bez pochýb! Nič ich nemohlo zastaviť! Museli sa podeliť o dobrú správu! 
Ježiš vstal z mŕtvych!   
My máme česť zdieľať sa dnes s rovnakým posolstvom so svetom.Skôr, ako odišiel Ježiš do 
neba, rozprával sa so svojimi nasledovníkmi. „Choďte a čiňte mi učeníkov vo všetkých 
národoch, krstiac ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“, povedal. Si pripravený povedať 
svetu dobrú správu o Ježišovi?     
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Pečítaj si so svojou rodinou biblický 

prábeh z lekcie na tento týždeň.  
Porozmýšľajte, ako sa budete cítiť, keď 
uvidíte Ježiša.  

• Použi nasledovné, aby si naučil svoju 
rodinu verš na zapamätanie.  
Povedal im     Ukáž hore. 
Iďte     Ukáž dopredu. 
po celom svete    Znázorni  rukami     
                                    tvar  zeme. 
a kážte evanjelium    Zodvihni ukazovák,     
                                    ako keď niekomu   
                                    niečo rozprávaš. 
každému stvoreniu!  Natiahnuté ruky,  
                                    zamávaj. 
Marek 16:15     Dlane spolu, potom   
                                    otvoriť. 
 

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o Matúš 
27:57-66. Kto bol tento Jozef?  Kto ďalší 
išiel za Pilátom? Prečo? S čím Pilát 
súhlasil?  

• S pomocou dospelého vypukaj pukance 
a sleduj, ako sa menia. Porovnaj ich 
s nevypukanými pukancami. Ako ti to 
pripomína Ježišovo vzkriesenie?  Rozdeľ 
si popkorn so svojou rodinou a poďakujte 
za to, že Ježiš žije. 

 Pondelok 
• Spolu s rodinou prečítaj a porozprávaj sa 

počas pobožnosti o Matúš 28:1-10. Popíš, 
ako vyzerá anjel. Koho videli ženy, keď 
opustili hrob? Čo povedal?  

• Daruj tento týždeň niekomu prázne 
plastové vajíčko (alebo inú prázdnu 
nádobu), ktoré si dostal v sobotnej 
škole.Povedz mu o Ježišovej smrti 
a zmŕtvychvsatní.  

• Pozri sa na svetovú web-stránku misijných 
organizácií. Vyskúšaj Adventist 
Development and Relief Agency na 
„ADRA.org“ (pozri si iba detskú časť). 
Taktiež skús Adventist Frontier Missions 
na „afmonline.org“ 

Utorok 
• Spolu s rodinou si prečítajte 

a porozprávajte sa o Matúš 28:2-4 a verše 
11-15. Čo povedal strážnik hlavnému 
kňazovi? Čo hlavný kňaz urobil? Prečo?  

• Pred rodinnou pobožnosťou postav 
v obyvačke „jaskyňu“. Nech sa niekto 
ukryje v tejto „jaskyni“. Povedz svojej 
rodine, že máš najlepšiu správu na svete. 
Povedz nahlas:“On žije!!!“ Keď to človek 
v „jaskyni“ bude počuť , nech vyskočí 
z „jaskyne“.   

Streda 
• Na rodinnej pobožnosti si všetci 

zaspievajte „On žije“ (SDA Hymnal , No. 
251) alebo He is Lord (Sing for Joy, 
No.87.) 

• Nechaj svoju rodinu vyskúšať toto: Nech 
sa postavia ku stene tak, že sa budú 
dotýkať palcami na nohách steny. Nech 
pritlačia svoje zápästia a prsty stranou 
s nechtami o stenu tak silno, ako len 
dokážu. Počítaj do tridsať, a to takto:jedna-
jedna-tisíc, dva-dva-tisíc, atď. Keď 
dosiahnu číslo 30, nechaj ich otočiť sa. Ich 
ruky sa začnú vznášať v dôsledku 
svalového napútia. Opýtaj sa ich, čo im to 
pripomína.(Ježiša, keď bol vzkriesený zo 
smrti.) 

Štvrtok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu 

prečítajte a porozprávajte sa o Matúš 
28:16-20. O čo poprosil Ježiš svojich 
učeníkov, aby robili? Čo im sľúbil? Je to 
pre nás dnes?  

• Urob 30-minútový šot o našom úžasnom, 
živom Ježišovi. Ukáž to kamarátom 
v škole. 

• Pozri sa na glóbus, alebo na mapu sveta. 
Kam vo svete by si rád šiel rozprávať 
o Ježišovi?  Teraz sa pozri cez svoje okno. 
Je niekto na ulici, alebo priamo v tvojom 
dome, komu by si mohol povedať 
o Ježišovi?  

• Popros Boha, aby ti pomohol, aby si vedel 
čo máš hovoriť a robiť, keď budeš 
rozprávať o ňom druhým ľuďom.   

Piatok 
• Počas pobožnosti si prečítajte 

a porozprávajte sa o Lukáš 24:1-12 a 36-
53. Ako sa učeníci cítili, keď im ženy 
povedali dobrú správu? Ako sa cítili, keď 
videli Ježiša? Ako po to, keď sa s nimi 
Ježiš rozprával? Čo si o tom myslíš? 

• Popros niekoho staršieho, aby porozprával 
o tom, ako niekedy rozprával o Ježišovi. 
Čo sa potom stalo?  
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