
LEKCIA 5   
 

 
 

Zdroje : 
Ján 21:1-17;  

DA str. 809- 815 
 

Veršík na 
zapamätanie: 

„A zase mu 
povedal... „Či ma 

miluješ? ...Pas ako 
pastier moje 

ovečky.“ 
Ján 21:16 

 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Ježiš 
od nás žiada, aby 

sme sa starali 
o druhých. 

Cítiť chuť robiť 
to, o čo Ježiš 

žiada. 
Reagovať 
hľadaním 

spôsobov, ako 
pomáhať druhým. 

 
 
 

Hlavná 
myšlienka 

„Bohu slúžime, 
keď sa staráme 

o druhých.“ 

 
 
 
 
 
 

MILUJEŠ MA? 
 
Téma na tento mesiac 
            Boh chce, aby sme ukázali druhým, ako veľmi ich má rád. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Ježiš sa znova zjavil niektorým zo svojich učeníkov. 
Chytali ryby celú noc, ale nič nechytili. Ježiš učinil zázrak 
a rozmnožil v ich sietiach ryby tak, že presahovali ich siete. 
Potom pre nich pripravil raňajky. Ježiš sa opýtal Petra tri razy, či 
ho miluje. Peter po každý krát odpovedal, že Ho miluje, , 
a myslel si, že Ježiš mu neverí, pretože zaprel, že Ho pozná. Po 
každej odpovedi, ktorú Peter Ježišovi dal, povedal Ježiš petrovi, 
aby pásol jeho ovečky a baránky. Peter to oľutoval a pokoril sa. 
Jeho srdce bolo zmenené. Stal sa mužom, ktorého mohol teraz 
Ježiš použiť.   

 
Táto lekcia je o službe. 
Ježiš nás žiada, aby sme aj my pásli Jeho stádo.Potrebuje nás, aby 
sme sa starali o mladších v zbore. Žiada nás, aby sme sa starali 
o druhých tak, ako to robil On. Bez Ježišovej lásky v našich 
srdciach nemôžeme robiť to, čo od nás očakáva. 
 
Obohatenie učiteľa 
 
„Keď Kristus znova povolal Petra do svojej  služby, zveril mu 
najprv baránkov. V tom mal Peter len nepatrné skúsenosti. 
Vyžadovalo to mnoho láskyplnej starostlivosti, trpezlivosti 
a vytrvalosti. Mal slúžiť maldým veriacim, učiť nevedomých, 
otvárať im Písmo a vychovávať ich pre užitočnú službu 
v Kristovom diele.“ (DA, 812) 
„Spasiteľov prístup k Petrovi bol poučný nielen pre Petra samého, 
ale aj pre jeho bratov. K priestupníkom mali byť trpezliví, súcitní 
a mali im s láskou odpúšťať. Hoci Peter svojho Pána zaprel, Ježiš 
ho nikdy neprestal milovať. Práve tak má každý pastier milovať 
ovce a baránky, ktoré mu boli zverené. Vo vedomí vlastnej 
krehkosti a pádu mal Peter zaobchádzať so stádom tak láskavo, 
ako Kristus zaobchádzal s ním. 
„Otázka, ktorú Kristus položil Petrovi bola významná. Pán sa 
zmienil len o jedinej podmienke učeníctva a služby. Spýtal sa: 
„Miluješ ma?“ Toto je podstatne dôležitá príprava. Aj keby Peter 
mal všetko ostatné, bez lásky ku Kristovi by nemohol byť verným 
pastierom Pánovho stáda.  K úspechu diela prispieva poznanie, 
ochota, výrečnosť, vďačnosť, horlivosť, ale bez Ježišovej lásky 
v srdci kresťanský služobník nedosiahne úspech.“ (DA, 815)    
   
 
 
 
 



                                                                                                     UCTIEVANIE 
 
   

  

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.Pas moje ovce pokrčené papierové gule 
 

   B. Ježiš nás požiadal... tabuľa (na kriedu alebo na 
fixky), krieda alebo fixky 

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

žiadne 
Sing for Joy 
 
nádoba 
malý košík,prúžky 
papiera,ceruzky 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu sieť, biblické kostýmy 
   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Scenár- palce hore zvonce 
4 Zdieľanie sa  do 15 min A.Maňušky ovečky ponožky, 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 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. Nakŕm moje ovce 
Požiadaj čiakov, aby si sadli do kruhu. Povedz im, aby porozmýšľali o tom, aké jedlo žerú 
zvieratá.  Osoba, ktorá začne hru hodí niekomu papier, keď povie meno zvieraťa. Osoba, 
ktorá chytí papierovú guľu musí menovať to, čo toto zviera žerie. Potom menuje ďalšie 
zviera a hádže papierovú guľu niekomu inému. Pokračujte, kým sa vystriedajú všetky deti.  
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Bolo to ľahké, alebo ťažké rozmýšľať o jedle, 
ktorým sa zvieratá živia? Náš dnešný biblický prábeh je o Ježišovi a Petrovi. Ježiš 
povedal Petrovi, aby kŕmil a staral sa o Jeho ovce. Kto sú Ježišove ovce?  Poskytni čas. 
Verš na zapamätanie dnes je:  „A zase mu povedal... „Či ma miluješ? ...Pas ako 
pastier moje ovečky.“Ján 21:16. Ježiš chcel, aby niečo zanechalo na Petrovi dojem.  
Ak peter miloval Ježiša, správal by sa tak. Staral by sa o druhých. Ježiš chce, aby sme 
robili to isté. Naša hlavná myšlienka dnes je:    
 

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                           Povedzte to spolu so mnou. 
 

 B. Ježiš nás požiadal. . . 
Povedz študentom, aby porozmýšľali o tom, o čo nás Ježiš požiadal, aby 
sme robili (milovali svojich nepriateľov, milovali svojich susedov, 
poslúchali Boha, starali sa o druhých, boli pripravení na Jeho príchod, aby 
sme dali Boha a Jeho kráľovstvo na prvé miesto, aby sme nemilovali tento 
svet, hovorili o Ňom druhým, atď.). Napíš ich odpovede tam, kde to môžu 
všetci vidieť.   
 

Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Spomenuli ste si na niektoré dobré veci, ktoré 
nás Ježiš požiadal, aby sme robili. Náš dnešný príbeh je o Ježišovi a Petrovi a staraní 
sa o Ježišove ovečky.  Kto sú Ježišove ovečky? Poskytni čas na diskusiu. Náš dnešný 
verš na zapamätanie je: :  „A zase mu povedal... „Či ma miluješ? ...Pas ako pastier 
moje ovečky.“Ján 21:16. Ježiš chcel, aby niečo zanechalo na Petrovi dojem.  Ak peter 
miloval Ježiša, správal by sa tak. Staral by sa o druhých. Ježiš chce, aby sme robili to 
isté. Naša hlavná myšlienka dnes je:    

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                           Povedzte to spolu so mnou. 

Potrebuješ:  
- pokrčené 
papierové 
gule 

Potrebuješ:  
- tabuľu na 
kriedu alebo 
na fixky 
- kriedu alebo 
fixku 



       
 
 

 * 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   
„God Made Our Hands“ (Sing for Joy, No. 57) 
„There Where Twelvw Disciples“ (Sing for Joy, No. 63) 
„Be Like Jesus“ (Sing for Joy, No. 115) 
„I Will Make You Fishers of Men“ (Sing for Joy, No.135) 
„The Lord Is My Sheperd“(Sing for Joy, No.48) 
 
 
Zbierka 
Povedz: Keď dávame našu zbierku, je to jeden zo spôsobov, ako 
sa môžeme starať o druhžch, tak, ako to Ježiš od nás chce.  
 
Modlitba 
Povedz:Ďakujeme ti, Ježišu za to, že sa o nás staráš. Máme ťa 
radi, a chceme robiť to, čo od nás chceš. Amen..  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- nádobu na    
  zbierku 
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Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
 
Postavy: Ježiš (oblečený v bielom), Peter, šesť ďalších učeníkov 

                                    
                                   Príprava scény:  
                                   Povedz:  Ježiš sa zjavil svojim učeníkom a ďalším po tom, ako 
vstal z mŕtvych. Peter sa stále cítil zle z toho, ako zaprel tri razy Ježiša predtým, ako 
bol ukrižovaný. 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 
 Peter bol nepokojný. „Idem chytať ryby“, povedal ďalším učeníkom. Napokon, 
chytanie rýb bolo niečo, čo sa dalo robiť. Bola to len chvíľa od vtedy, ako bol Ježiš 
ukrižovaný. Zjavil sa dva razy učeníkom, skôr než odišiel do neba. Bolo nádherné Ho 
znova vidieť a vedieť, že žije!  
Ježiš sa nezmienil o tom, že Peter Ho tri razy zaprel. Ale Peter sa staále cítil trápne a hanbil 
sa za to, čo urobil. Poprosil Boha, aby mu odpustil. Mohol si myslieť, že Ježiš mu už viac 
nebude dôverovať. Čo vedia ostatní učeníci o jeho zapretí Ježiša? Vedeli, ako mu to bolo 
veľmi ľúto?  
Niektorí z učeníkov sa rozhodli ísť na ryby s Petrom. Len čo začalo zapadať slnko, 
nastúpili do Petrovej lode a vyplávali na rieku. Boli vonku celú noc – ale nič nechytili. 
(Učeníci predstierajú, že chytajú ryby do siete.) Aká zbytočná námaha celú noc, myslel si 
Peter. 
Skoro ráno, práve keď vychádzalo slnko, plávali v lodi na breh – bez jedinej ryby. Keď sa 
ich loď približovala ku brehu, spozorovali muža stojaceho na brehu. (Ježiš sa postaví.) 
Muž zavolal: „Chytili ste niečo?“ Učeníci odpovedali: „Nie, vôbec nič.“ (Učeníci krútia 
hlavami – nie.)  Muž zavolal znova: „Hoďte siete na pravú stranu lode a niečo chytíte.“ 
Možno chceli potešiť muža. Alebo možno to chceli ešte raz skúsiť. Nech bol dôvod 
akýkoľvek, urobili, čo muž povedal.  V tom okamihu boli ich siete tak plné rýb, že ich ani 
nedokázali vytiahnúť na loď. (Hrajte, ako keby bolo ťažké udržať siete plné rýb.)  Vtedy 
Ján spoznal Ježiša a zavolal na Petra: „To je Pán!“  
Peter bol tak šťastný, že videl opäť Ježiša. Boli blízko pri brehu a Peter sa rozhodol, že už 
nebude čakať. Vyskočil z lode a ponáhľal sa za Ježišom. (Peter predstiera, že to robí.) 
Ostatní ho nasledovali na lodi. (Predstierajte, že veslujete.) Keď dorazili na breh, zistili, že 
Ježiš urobil oheň. Piekol pre nich ryby, aby sa spolu najedli. Po tom, ako si pochutnali na 
chlebe a na rybách, (predstierajte, že jete), Ježiš sa obrátil k Petrovi a opýtal sa: Skutočne 
ma miluješ viac, ako títo?“ (Nech „Ježiš zopakuje otázku) 
Peter ihneď odpovedal „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem.“ (Nech Peter zopakuje 
odpoveď) 
Ježiš sa pozrel Petrovi do očí a povedal potichu: „Pas moje ovce.“ /Nech to Ježiš zopakuje) 
Ježiš sa znova Petra opýtal, či ho miluje. „Peter, skutočne ma miluješ?“ (Zopakuj) 
A Peter odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem.“ /Zopakuj) 
Tretí krát sa Ježiš opýtal: „Peter, miluješ ma?“ (Zopakuj) Peter nevedel, čo si má myslieť. 
Možnože rozmýšľal, že mu Ježiš nedôveruje. A prečo sa Ježiš pýtal túto otázku tri krát? 
Bolo to preto, že Peter zaprel Ježiša tri krát? Peter bol smutný, pretože Ježiš sa ho pýtal tri 
razy. S ťažkým srdcom Peter odpovedal: Pane, ty vieš všetko; ty vieš, že ťa milujem.“ 
(Zopakuj.)Ježiš znova povedal: „Pas moje ovce.“ Nakoniec Ježiš povedal Petrovi: 
„Nasleduj ma“. (Zopakuj.) 
 

Potrebuješ: 
- kostýmy  
  biblických  
  postáv 
- trón 
- košík 
- dieťa (bábiku) 



 
 Petrovi sa muselo uľaviť, že mu Ježiš odpustil. Teraz vedel, že Ježiš stále chcel, aby Ho 
nasledoval. Ježiš sa opýtal Petra tri otázky, kým sa ostatní pozerali. Chcel, aby vedeli, že 
Petrovi odpustil. Ježiš tiež chcel naučiť Petra trpezlivosti, súcitu, a odpúšťaniu. Peter 
potreboval byť trpezlivý, tolerantný a odpúšťajúci, keď sa mal v budúcnosti starať 
o mnohých nových veriacich v Ježiša.   
Ježiš tiež chcel, aby sme vedeli, že je len jediná vec, ktorú musúme robiť, ak Ho chceme 
nasledovať a slúžiť Mu – milovať Ho z celého srdca. A keď skutočne milujeme Ježiša, 
budeme sa chcieť starať tiež o druhých.    
 
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš:  Ako Ježiš ukázal lásku svojim učeníkom, 
kým celú noc chytali ryby? Čo myslíte, prečo Ježiš pripravil pre učeníkov raňajky? 
Čo sa ježiš Petra opýtal tri razy? Ako Peter každý krát odpovedal?  Čo potom Ježil 
povedal Petrovi, že má robiť?  Kto sú Ježišove ovce? Prečo sa Ježiš pýtak Petra tri 
razy? (Bol to počet, koľko Ho krát Peter zaprel a Ježiš chcel, ukázať, že Petrovi odpustil.) 
Pamätáte si našu hlavnú myšlienku? Povedzme si ju spolu:  :    

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                           Povedzte to spolu so mnou.  
 
 

Verš na zapamätanie 
Vytvorte tir skupiny. Nech sa skupiny postavia a vytvoria trojuholník. Nauč ich verš ako 
zborové čítanie. 
Prvá skupina: :  „A zase mu povedal...... 
Druhá skupina: „Či ma miluješ? 
Tretia skupina:   Pas ako pastier moje ovečky.“ 
Všetci:                  Ján 21:16. 

  
Posuň časti doprava, dokola v trojuholníku, , a opakujte. 
Pokračujte, pokiaľ všetcibudú vedieť verš.  
 

Štúdium Biblie  
Nechaj študentov nájsť Žalm 23 a vystriedať sa v čítaní verša.  
 
 
 Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Kto je pastier, o ktorom sa zmieňuje tento 
žalm? Ako sa stará pastier o ovce? Kto sú jeho ovce? Čo hovorí táto kapitola o to, 
ako sa máte starať o druhých? Aké ´dalšie veci môžete ešte robiť? Poskytni čas na 
odpovede. Pokús sa, aby sa každé dieťa vyjadrilo o tom, čo môže robiť. Povedz: 
Pamätáte si našu hlavnú myšlienku? Povedzme si ju ešte raz:     

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                           Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- Biblie 
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    Aplikácia lekcie 

Scenár  - palce hore 
 Nech deti sledujú, keď budeš nahlas čítať 1 Korinťanom 13:1-3. Poskytni 
čas na odpovede, keď sa opýtaš: O čom hovoria tieto verše?  (Niektorí 
ľudia majú dary alebo robia veci pre Ježiša bez toho, aby Ho milovali.) 

Ukážte mi signál palec hore. Teraz mi ukážte signál palec dole. Budem čítať nejaké 
scenáre. Na konci každého mi ukážte signál palec hore, ak má človek lásku v svojom 
živote a ak robí to, čo Ježiš chce, aby robil. Ak bol iba „cvendžiacim kovom, alebo 
zvučiacim zvonom“ , ako hovoria biblické verše, ukážte mi signál palec dole.  
 

1. Poľovník chodí do sobotnej školy každý týždeň a jeho rodina má s ním pobožnosť 
skoro každý večer. Poľovník zistí, ťe príjazdová cesta k susedovi je zablokovaná 
novinami, ktoré si nepozbieral už niekoľko dní. Pozbiera ich na kôpku a zloží ich na 
povalu.  

 
2. Sabrina chodí do adventistickej školy a je žiačkou tretieho ročníka. Biblia je jej 

najobľúbenejším predmetom a stále dostáva „a-čka“. Uprostred školského roka 
prišiel nový študent. Nikdy predtým nebol v škole, pretože ho učili rodičia doma. 
Sabrina si z neho uťahuje, pretože nie je zvyknutý na školský rozvrh, a nevie, ako 
sa hrajú niektoré hry, ktoré hrajú počas prestávok.  

 
3. Adam hovorí, že je kresťan a miluje Ježiša. Jeho malý brat Erik sa chce hrať 

s Adamom a jeho staršími kamarátmi. Adamovi kamaráti povedali Erikovi, aby išiel 
domov a nechal ich samých. Adam sa zastal svojho mladšieho brata aj napriek 
tomu, že jeho kamaráti povedali, že nechcú Erika pri sebe. Adam ide domov 
s Erikom a chvíľu sa s ním hrá. 

 
4. Melánia rada pomáha v sobotnej škole uiteľke vítať hostí vo dverách, a zbirať 

zbierky. Ale v nedeľu nechce doma pomáhať rodine upratovať dom, alebo pracovať 
na záhrade. Fňuká a vyhovára sa, a nerobí najlepšie, ako dokáže. 

 
5. Johan vie svoje verše na zapamätanie každú sobotu v sobotnej škole. Vo zbore sedé 

potichu a počúva kázeň. Tiež rád chodí v lete plávať do blízkeho bazéna. Jedného 
dňa sa s kamarátmi hrajú vodné polo a jeho tím prehráva. Johan sa veľmi hnevá 
a strčí jedného chlapca pod vodu.  

 
  Zhrnutie 
  Poskytni čas na odpovede, keď sa pýtaš: Ako mňžete povedať, že ľudia v našich 
scenároch mali naozaj Ježiša vo svojom srdci? Čo musíte mať, čo robí rozdiel  
v spôsobe, ako sa správate k druhým? (lásku) Stačí povedať, že milujete Ježiša? 
Prečo? Áno, musíte sa tak aj správať. Keď dáte Ježišovi svoje celé srdce, On vás 
bude viesť, aby ste robili veci preňho.  Jedna z týchto vecí je pomáhať starať sa 
o druhých. Povedzme spolu znova našu hlavnú myšlienku: :     

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                            
 

 

Potrebuješ: 
- Biblie 
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    Zdieľanie sa 
 
A. Maňušky ovečky 

Daj každému dieťaťu ponožku a fixku a požiadaj ich, aby vyrobili maňušku 
ovečky, a to tak, že si dajú ponožku na ruku a dokreslia uši, oči, nos, a ústa na ponožku.  
  
Zhrnutie 
Poskytni čas na odpovede, keď sa opýtaš: Čo povedal Ježiš Petrovi, aby robil?  (Pas 
moje ovce.) Kto sú Ježišove ovce a baránky? Ako môžete pomôcť starať sa o nich? 
Vezmite si domov svoju ponožkovú maňušku a darujte ju niekomu počas tohto 
týždňa. Povedzte im o Ježišovi a Petrovi. Taktiež sa pokúste tento týždeň pozerať, 
ako by ste mohli pomôcť starať sa o druhých. Pomôžte im, ak budete môcť. 
Pamätajte si: :     

  
 BOHU SLÚŽIME, KEĎ SA STARÁME O DRUHÝCH.    

                           Povedzte to spolu so mnou.    
                                              

 
 
Ukončenie 
Krátko sa pomodlite. Popros Ježiša, aby prebýval s vrdciach dstí, aby Mu všetky slúžili 
a pomáhali starať sa o druhých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potrebuješ: 
- ponožka pre 
každé dieťa 
- fixky 



                      Materiál pre žiakov 
 

 MILUJEŠ MA? 
Zdroje : 
Ján 21:1-17; DA, str. 809-815  
Veršík na zapamätanie 
„A zase mu povedal... „Či ma miluješ? ...Pas ako pastier moje ovečky.“ Ján 21:16 
Hlavná myšlienka 
„Bohu slúžime, keď sa staráme o druhých.“ 
  
Stretol si niekoho, kto sa pýtal tú istú otázku stále dokola? „Nepočul moju odpoveď na 
prvý krát?“, mohol si si myslieť. Tri razy sa Ježiš pýtal Petra tú istú vec. 
  
Peter bol nepokojný. „Idem chytať ryby“, povedal ďalším učeníkom. Napokon, chytanie 
rýb bolo niečo, čo sa dalo robiť. Bola to len chvíľa od vtedy, ako bol Ježiš ukrižovaný. 
Zjavil sa dva razy učeníkom, skôr než odišiel do neba. Bolo nádherné Ho znova vidieť 
a vedieť, že žije!  
Ježiš sa nezmienil o tom, že Peter Ho tri razy zaprel. Ale Peter sa stále cítil trápne. Hanbil 
sa za to, čo urobil. Prosil Boha, aby mu odpustil. Ale mohol si myslieť, že Ježiš mu už viac 
nebude dôverovať. Čo o tom vedia ostatní učeníci ?, mohol rozmýšľať.Vedeli, ako mu to 
bolo veľmi ľúto?  
Niektorí z učeníkov sa rozhodli ísť na ryby s Petrom. Len čo začalo zapadať slnko, 
nastúpili do Petrovej lode. Vietor ich čoskoro odniesol na vodu. Boli vonku celú noc – ale 
nič nechytili. Aká zbytočná námaha celú noc, myslel si pravdepodobne Peter. 
Skoro ráno, práve keď vychádzalo slnko,vracali sa na breh – bez jedinej ryby. Keď  sa ich 
loď približovala ku brehu, spozorovali muža stojaceho na brehu. Muž zavolal: „Chytili ste 
niečo?“ Učeníci odpovedali: „Nie, vôbec nič.“ Muž zavolal znova: „Hoďte siete na pravú 
stranu lode Nejaké tam nájdete.“ 
 Možno chceli potešiť muža. Alebo možno to chceli ešte raz skúsiť. Nech bol dôvod 
akýkoľvek, urobili, čo muž povedal.  V tom okamihu boli ich siete tak plné rýb. Ani ich 
nedokázali vytiahnúť na loď!  Odrazu Ján spoznal Ježiša a zavolal na Petra: „To je Pán!“  
Peter bol tak šťastný, že videl opäť Ježiša! Loď bola veľmi blízko pri brehu a Peter sa 
rozhodol, že už nebude čakať. Vyskočil z lode a ponáhľal sa krížom cez vodu za Ježišom. 
Ostatní ho nasledovali na lodi. Keď dorazili na breh, zistili, že Ježiš urobil oheň. Piekol pre 
nich ryby, aby sa spolu naraňajkovali. Čoskoro si pochutnali na chlebe a na rybách. Po 
raňajkách sa Ježiš obrátil k Petrovi. „Skutočne ma miluješ viac, ako títo?“, opýtal sa.   
Peter ihneď odpovedal „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem.“ Ježiš sa pozrel Petrovi do očí 
a povedal potichu: „Pas moje ovce.“  
Ježiš sa znova opýtal: „Peter, skutočne ma miluješ?“, A Peter odpovedal: „Áno, Pane, ty 
vieš, že ťa milujem.“ Tretí krát sa Ježiš opýtal: „Peter, miluješ ma?“ Peter nevedel, čo si 
má myslieť. Možnože rozmýšľal, že mu Ježiš nedôveruje. A prečo sa Ježiš pýtal túto 
otázku tri krát? Peter bol smutný, pretože Ježiš sa ho pýtal tri razy. S ťažkým srdcom Peter 
odpovedal: „Pane, ty vieš všetko; ty vieš, že ťa milujem.“ Ježiš znova povedal: „Pas moje 
ovce.“  
Nakoniec Ježiš povedal Petrovi: „Nasleduj ma“. Vtedy si Peter uvedomil, že mu Ježiš 
odpustil. Ježiš stále chcel, aby Ho Peter nasledoval.  
Prečo sa Ježiš pýtal Petra tieto otázky pred ostatnými? Aby vedeli, že Ježiš Petrovi 
odpustil. Ježiš tiež chcel naučiť Petra trpezlivosti, súcitu, a odpúšťaniu. Peter toto všetko 
potreboval v budúcnosti. Mal prácu, ktorú mal robiť pre Ježiša. Mal viesť a starať sa  
o mnohých nových veriacich v Ježiša po zvyšok svojho života. Ježiš tiež chcel, aby sme 
vedeli niečo zvláštne. Je len jediná vec, ktorú musíme robiť, ak Ho chceme nasledovať 
a slúžiť Mu – milovať Ho z celého srdca. A keď skutočne milujeme Ježiša, budeme sa 
chcieť starať tiež o druhých.    



 
 
Denné aktivity 
 
Sobota 
• Prečítaj si so svojou rodinou príbeh 

z lekcie na tento týždeň. Porozprávajte sa 
o tom, ako sa môžete starať o druhých. 

• Nauč verš na zapamätanie tvoju rodinu. 
Rozdeľ ich do dvoch skupín. 

Jedna skupina hovorí: „Znova Ježiš 
povedal,..... miluješ ma?“ 
Druhá skupina odpovedá: „Pas moje 
ovečky.“ Ján 21:16 
Nedeľa 
• Prečítaj a porozprávaj sa so svojou 

rodinou o Ján 21:1-14. Ako sa Ježiš staral 
o svoje ovečky?  

• Zahraj sa so svojou rodinou hru.: Vezmi 
si malú loptičku. Nech niekto povie 
názov zvieraťa, potom hodí loptu 
druhému človeku. Táto osoba musú 
povedať niečo, čo toto zviera žerie. 
Potom môže povedať nejaký názov 
zviraťa a hodiť loptu niekomu ďalšiemu. 
Snažte sa, aby hra prebiehala ako 
najrýchlejšie sa to dá. 

 Pondelok 
• Počas pobožnosti si spoločne prečítajte 

a porozprávajte sa o Ján 21:15-17. Koľko 
krát sa Ježiš Petra opýtal, či ho miluje?  
Prečo toľko krát?  

• Daruj tento týždeň niekomu maňušku 
ovečky, ktorú si vyrobil v sobotnej škole. 
Povedz mu o Ježišovi a Petorvi. Popros 
ho, aby ti pomohol hľadať spôsob, ako sa 
starať o druhých.  

Utorok 
• Spolu s rodinou si dnes prečítajte Žalm 

23. Čo náš Dobrý Pastier pre nás robí? 
Čo môžeme robiť, aby sme pomohli 
iným ovečkám a baránkom?  

• Vezmi si knihu o zvieratách, o ktoré by si 
sa rád staral. Čo toto zvieratko žerie? Je 
potrebné, aby si sa nejak zvlášť staral 
o jeho kožu alebo kožušinu? Kde musí 
žiť? Čo ešte preňho musíš robiť? 

• Poďakuj Ježišovi za zvieratá, ktoré sa ti 
páčia.  

 
 
 
Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti nech každý 

zaspieva „Be Like Jesus“ (sing for Joy, 
No. 115), alebo „Give Your Heart to 
Jesus“ (sing for Joy, No.118),alebo „I 
Have Decided to Follow Jesus“(Sing for 
Joy, No.119.) (Rozhodol som sa...) 

• Zahrajte si s rodinou biblický príbeh 
z tohoto týždňa.   

• Povedzte pred modlitbou spoločne verš 
na zapamätanie. 

Štvrtok 
• Spolu s rodinou porozmýšľajte o tom, 

o čo nás Ježiš požiadal, aby sme robili. 
Koľko z nich robíte pravidelne? Občas? 
Nikdy? 

• Prečítajte si spolu 1 Korinťanom 13:1-3. 
Robiť pre druhých veci bez lásky je . . .  
Nakresli obrázok, čo to znamená pre 
teba.  Robíš pre druhých veci s alebo bez 
lásky k nim?  

Piatok 
• Prečítajte si a porozprávajte sa spolu 

s rodinou o Ján 1:29, Zjavenie 5:12,13 
a Zjavenie 7:9-17. Kto je „baránok“, 
o ktorom hovorí text? Čo urobil Baránok 
pre teba a pre tvoju rodinu? Kde je 
Baránok teraz? Čo tam robí? 

• Zaspievajte nejaké oslavné piesne. Potom 
poďakujte Bohu za to, že poslal Baránka, 
aby pre nás zomrel. Chváľte Boha za to, 
že znova žije, a že sa o nás stará.  
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