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4. CHÝBA MI NIEČO? 

    Najnižšia úroveň 

 

1 - PRÍPRAVA 

A. PRAMEŇ (BIBLICKÉ TEXTY) 

- Jeremiáš 13,23 „ Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by 
ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? 

- Ján 6,29-30 „ Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On 
poslal. Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 

- Rimanom 3,23  „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, 

- Skutky apoštolské 2,37-38  „Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali 
Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im 
Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na 
odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 

- Skutky apoštolské 8,34-39 „Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom 
to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc 
týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. 
I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? [Filip mu povedal: 
Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus 
je Syn Boží.]  Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i 
pokrstil ho. Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, 
ale rozradostený šiel svojou cestou. 

- Skutky apoštolské 16,30-31 „vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol 
spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Ďalšie texty 
sú uvedené v materiáloch pre študentov ) 

 

B. ČO JE DÔLEŽITÉ  POVEDAŤ O „POTREBE HRIEŠNIKA“ 

Je to tá najzákladnejšia a najdôležitejšia správa celej Biblie - spasenie z milosti 
prostredníctvom viery v Ježiša Krista. Je to také jednoduché toto vysloviť, obzvlášť pre ľudí, 
ktorí sú celý život kresťanmi. Ale pre niekoho vo vašej triede sobotnej školy to môže byť 
prevratný a nový pohľad na vec, niečo, čo pochopia prvýkrát vo svojom živote. 

Keď budete učiť túto lekciu, snažte sa sústrediť jasne na skutočnosť, že potrebujeme Boha. 
Nemôžeme sami získať svoje spasenie. Niektorí ľudia si potrebujú “siahnuť až na dno“ pred 
tým, než pripustia, že potrebujú Boha. 

Vaša úloha ako kresťanského učiteľa je,  povzbudiť mladých ľudí k tomu, aby prijali Ježiša 
do svojho života skôr ako dôjdu do stavu pádu a zúfalstva. Mladí ľudia si potrebujú  
uvedomiť, že vo svojom živote potrebujú Boha a Jeho moc. 

Snažte sa  sústrediť v tejto lekcii predovšetkým na milosť. Je správne, že s mladými ľuďmi 
hovoríme o pravidlách a správaní sa doma, v škole aj v zhromaždení. Najdôležitejšia je však 
skutočnosť, že milosť je  Božím darom z lásky. Toto im neustále opakujte. 

 

C. Kam smerujeme s „potrebou hriešnika“? (O ČO NÁM IDE?) 

Po preštudovaní tejto lekcie by sme boli radi, aby študenti… 

1. …porozumeli tomu, že spasenie je dar od Boha – je  zadarmo. 

2. …zistili, že potrebujú Boha, či už sú „dobrí“, alebo „zlí“. 

3. …odpovedali na Ježišovo volanie a odovzdali mu svoje srdce. 
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D. POMÔCKY 

Úvod: (Aktivita A) Malé lacné darčeky zabalené v krabičke, jeden hodnotnejší darček, 
vlastná jednoduchá krížovka alebo osem smerovka, perá alebo ceruzky. (Aktivita B) Na 
papierikoch napísané dvojice slov opačného významu, priehľadná lepiaca páska alebo 
špendlíky. 

Prepojenie: Biblia, tabuľa alebo flipchart, študentské materiály.   

 

 

2 - PREMOSTENIE (rozohriatie, rozjazd) 

 

A. ČO UŽ POZNÁM 

Keď študenti prichádzajú do triedy, využite prvých 10 minút nasledovne: 

1. Spýtajte sa, ktorý verš z časti na stredu si vybrali k naučeniu. Povzbuďte ich, aby sa 
tento verš pokúsili povedať naspamäť. 

2. Dejte im príležitosť podeliť sa o vlastný citát, ktorý si napísali k pondelkovej lekcii. 
Hovorte potom zvlášť o tých, ktoré celkom nevystihujú kresťanský pohľad na život. 
(Také citácie nie sú súčasťou každej lekcie.) 

3. Pozrite sa spoločne na rôzne odpovede, ktorými reagovali na otázky v časti na 
nedeľu. Pokiaľ je to možné, môžete im natlačiť i odpovede, ktoré sa objavili na 
webovej stránke http://RealTimeFaith.adventist.org. Diskusiu o týchto rôznych 
názoroch zakončite myšlienkami z časti „ČO JE TREBA POVEDAŤ O…“ z učiteľských 
materiálov. 

Pokiaľ máte väčší počet študentov, je dobré, aby sa na tuto aktivitu rozdelili do menších 
skupiniek s dospelým vedúcim. 

 

B. DALŠIE SÚČASTI SOBOTNEJ ŠKOLY 

- Song servis 

- Misijná časť 

- Oznámenia 

 

3 - ZAČÍNAME 

 

Poznámka pre učiteľov: Utvorte si vlastní program z možností, ktoré sa Vám ponúkajú. 
Pri príprave myslite na to, že študenti musia mať možnosť sa aktívne zapojiť a komunikovať 
i medzi sebou a príležitosť študovať Božie slovo. Nezabudnite im počas lekcie rozdať 
študentské materiály na ďalší týždeň . 

 

A. ÚVODNÁ AKTIVITA 

Príprava – Prineste do triedy niekoľko malých darčekov zabalených do krabičiek (podľa 
počtu študentov). Vo všetkých by mali byť rôzne maličkosti ako záložky, perá, pastelky... 
V jednom z darčekov by malo byľ niečo hodnotnejšieho o čom viete, že si väčšina študentov 
cení a bude sa im to páčiť (napr. CD – originálne!). 
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Pozor – Keď študenti budú vchádzať do triedy, rozdajte im krížovku, osem - smerovku alebo iný 
biblický kvíz, ktorý ste si pre nich pripravili. Malo by to byť niečo ľahkého, a môžete študentom 
i dovoliť, aby na tom pracovali spoločne. 
Štart – Osoba, ktorá najskôr dokončí zadanú aktivitu vám to ihneď oznámi. Počkajte ale, až 
zadanú úlohu dokončia všetci ostatní. Potom im oznámte, že pretože boli všetci úspešní, 
dostanou všetci odmenu. Rozdajte ceny (pripravené darčeky) náhodne, ale rozhodne 
nedávajte ten najcennejší darček tomu, kto dokončil úlohu ako prvý. 

 

Rozbor akcie – ? „Tak čo, ako sa Vám páčia darčeky, ktoré ste dostali?“ (Ujdú, nič 
zvláštneho,...) A ako sa Vám páčil ten darček, ktorý dostal… (menujte človeka, ktorý 
dostal ten najhodnotnejší darček)? (To už bolo lepšie.) Zaslúžil si tento človek takúto 
cenu? (Nie!) Spýtajte sa študenta, ktorý dokončil úlohu ako prvý, či mu nie je ľúto, že 
nedostal tu najlepšiu cenu. Ako sa obyčajne cítime, keď dostaneme niečo, čo si v 
skutočnosti nezaslúžime? (Sme radi, sme šťastní.) Je Boh spravodlivý? (Očakávame, 
že spravodlivý bude. Ale to neznamená, že dáva všetkým presne to, čo si zaslúžia.) Dáva 
nám Boh to, čo si zaslúžime? Dáva nám menej alebo snáď i viac? Tu môžete počuť 
mnoho rôznych odpovedí. Mnohí z nich sa totiž v živote stretnú so  skutočnosťami, ktoré sa 
im nezdajú byť fér. 

  

B. ÚVODNÁ AKTIVITA 

Príprava – Utvorte dvojice slov, ktoré patria k sebe. (Napr. chlieb - maslo, Rómeo - Júlia, 
nôž - vidlička, mesiac - slnko,…) Pripravte si ich dosť, aby ste mali pre každého študenta 
jedno slovo. Jednotlivá slova napíšte na kúsky papiera. 

Pozor – Pripravte si tiež priehľadnú lepiacu pásku alebo špendlíky. Keď študenti budú 
prichádzať nalepte alebo pripichnete každému z nich na chrbát jedno zo slov. 

Štart – Študenti majú za úlohu uhádnuť slovo, ktoré majú na chrbte tým, že sa pýtajú 
ostatných na rôzne otázky. Tí im ale môžu odpovedať len „áno“ alebo „nie“. Nakoniec každý 
musí nájsť svojho partnera. Keď sa všetky páry spoja, môžete sa posadiť a rozobrať celú 
akciu. 

  

Rozbor akcie – ? „Rozčuľovalo vás trochu to, že ste nevedeli čo máte napísané na 
chrbte? Bavilo vás to alebo naopak otravovalo, ako ste sa museli snažiť to zistiť? 
(Bolo to trochu otravné, pretože každý sa staral len o to, čo má on sám na svojom chrbte.) 
Keď už ste vedeli čo ste, bolo to zložité nájsť svojho partnera? (To už bolo ľahké.) 
Aký to bol pocit, vedieť, že k niekomu v skupine patríte, ale netušiť, kto to vlastne 
je? (Snažili ste sa jednoducho partnera nájsť.) Už ste niekedy mali pocit, ako že vám 
niečo chýba, že vo vašom živote niečo chýba?  

Niektorí ľudia veria, že všetci majú občas tieto pocity, a tie vyplývajú z našej 
potreby Boha. Čo si o tom myslíte vy?  

 

C. ÚVODNÁ ILUSTRÁCIA 

Vlastnými slovami porozprávajte nasledujúci príbeh: 

Ondrej a Markéta navštevujú kresťanskú školu. Ondrej je v tejto škole len vďaka tomu, že sa 
jeho otec pozná s riaditeľom a prihovoril sa za neho. Zo školy, ktorú navštevoval predtým, bol 
vylúčený kvôli pitiu alkoholu. V lete bol uväznený za krádeže v obchode a teraz je v podmienke. 
Práve prišiel do školy potom, čo bol na týždeň  vylúčený za to, že nadával riaditeľovi. 

Markéta predsedá študentskému výboru, je kapitánkou dievčenského volejbalového družstva a 
najlepšou študentkou svojej triedy. Je aktívna v mládeži vo svojom zbore, spieva 
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v mládežníckom speváckom zbore a každý týždeň  chodí do kresťanského zhromaždenia. Rada 
sa zapojuje do školských i zborových aktivít, ale nepovažuje sa za nejakú „hviezdu“.   
? „Kto potrebuje Boha viac, Ondrej alebo Markéta? Na kom Bohu viac záleží? Kto 
to bude mať ťažšie odovzdať svoje srdce Bohu? Počas diskusie sa snažte priviesť 
študentov  k názoru, že všetci potrebujú Boha. Nikto nie je príliš dobrý ani zlý, aby bol alebo 
nebol na základe toho spasený. Všetci potrebujeme v svojom živote Ježiša - potrebujeme 
pripustiť, že je to i naša potreba. 

 

4. SPÁJAJÚCI ČLÁNOK  

 

A. PREPOJENIE S KRÁĽOVSTVOM 

Keď ste na úvod robili Aktivitu A, začnite s myšlienkou, že dnešná lekcia sa týka toho, že 
dostávame niečo, čo si nezaslúžime. Nie je to dar len pre jedného človeka, je to pre 
všetkých. 
Pokiaľ ste začali s Aktivitou B, pokúste sa priviesť študentov  k myšlienke, že všetci ľudia 
potrebujú Boha, či už si to uvedomujú alebo nie. A práve táto lekcia hovorí o tom, ako 
naplniť túto potrebu. 
 

? „Súhlasíte s tým, že všetci ľudia potrebujú Boha? (Zdá sa, že niektorí ho potrebujú 
viac, iní menej.) A čo ľudia, ktorí tvrdia, že Boha nepotrebujú? (Asi to nie je správne, 
ale niektorí z nich sa tvária, že sú i bez neho v pohode.) Myslíte si, že títo ľudia klamú 
sami seba, a alebo im to ešte nedošlo? Alebo skutočne existujú ľudia, ktorí to 
zvládajú bez Boha? Po diskusii na túto tému si spoločne prečítajte text Rimanom 3,23. 

Biblia nám hovorí, že všetci  zhrešili. Dokonca aj ľudia, ktorí sú šťastní a spokojní, 
sú podľa Biblie ďaleko od Božej slávy. Boh chce ale mať všetkých vo svojom 
kráľovstve. V každom človeku, bez ohľadu na jeho súčasný stav, vidí 
potenciálneho obyvateľa svojho kráľovstva.  

„Ako Boh môže prekonať tú priepasť, ktorá je medzi tým, kým sme dnes (hriešne 
ľudské  bytosti) a tým, kým by sme mali byť – obyvatelia jeho večného 
kráľovstva? (Aj keď nevieme, ako sa to môže stať, je zrejmé, že to nemôžeme zvládnuť 
sami.) Nájdite si a spoločne nahlas prečítajte Jeremiáš 13,23. 

 

B. PREPOJENIE S ILUSTRÁCIOU V LEKCII 

 
Požiadajte niekoho aby  prečítal alebo porozprával príbeh z časti na sobotu zo študentskej 
lekcie. (Prípadne tento príbeh porozprávajte sami.) 

? „Myslíte si, že väčšina ľudí potrebuje dôjsť „úplne na dno“, aby boli schopní vo 
svojom živote niečo zmeniť? Prečo si to myslíte? Čaká Boh na to, až aj my dôjdeme 
na samotné dno? (On nás stále volá a prosí, aby sme mu dovolili zmeniť náš život.) Môže 
Boh zachrániť niekoho, kto žije celkom dobrým životom a nie je vyložený 
„darebák“? (Takých ľudí môže spasiť, ale oni si najskôr musia sami uvedomiť, že ich 
nezachráni ich „dobrý život“.) Môže Boh zachrániť niekoho, kto si sám „spackal 
život“? (Áno, ale títo ľudia si asi ponesú ďalej životom niektoré zo svojich jaziev, ktoré 
utŕžili kvôli svojim nesprávnym rozhodnutiam.) Môže Boh spasiť niekoho, kto hovorí: 
„Ja som celkom dobrý, nepotrebujem Boha“?  (Boh nikdy nespasí niekoho proti jeho 
vôli.) 

Snažte sa študentom ukázať, že Boh môže spasiť kohokoľvek. Nie je vždy nutné dôjsť až na 
„samotné dno“. Boh by bol v skutočnosti omnoho radšej, keby sme k nemu prišli pokiaľ sme 
ešte mladí, skôr než si sami pokazíme život. Niekedy je to ale jediná cesta, ako zistiť že 
Boha v živote skutočne potrebujeme.  

„Najťažšie  pre Boha je spasiť človeka, ktorý nevie, že Boha potrebuje.“  
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C. PREPOJENIE SO ŽIVOTOM 

Predstavte si, že sa stretnete s kamarátom, ktorý chodí do iného kresťanského 
spoločenstva. Ten sa vás opýta: „Si spasený?“  alebo „Si znovuzrodený?“ Čo mu 
odpoviete? 

Pomôžte študentom formulovať odpovede tým, že im dáte nasledujúce otázky: 

? „Myslíte si, že vaša odpoveď je závislá na tom, či ste sa narodili v kresťanskej 
rodine? Súvisí nutne s tým, či ste boli pokrstení? (Upozornite študentov  na to, že 
všetky tieto okolnosti síce môžu byť príležitosťou k odovzdaniu svojho srdca Ježišovi, ale to 
sa musí stať v úplnom súkromí - je to udalosť len medzi človekom a Bohom.)  Je 
„spasenie“ jednorazovou udalosťou, alebo je to proces, ktorý trvá určitú dobu? 
(Skúsenosť odovzdania života Ježišovi je pre každého iná. Niekedy počúvame dramatické 
príbehy ľudí, ktorí boli obrátení v jednom okamžiku To ale neznamená, že to takto funguje 
vždy a vo všetkých prípadoch.) Ako si môžete byť istí, že ste svoje srdce skutočne 
odovzdali Bohu? Ako to môžeme poznať? (Zdôraznite myšlienku istoty spasenia. Pokiaľ 
sme úprimne prosili Boha o odpustenie a prijali sme Ježiša ako svojho záchrancu, potom 
môžeme mať v srdci skutočne istotu spasenia, lebo nám to Boh hovorí v Biblii.) 

Poproste dobrovoľníkov, aby prečítali nasledujúce texty: Skutky apoštolov 16,30; 8,34-39; 
Ján 6,29.30; Skutky apoštolov 2,37.38. 

„Čo nám tieto texty hovoria o tom, kedy a ako môžeme prísť za Ježišom? Čo pre to 
musíme urobiť?“ Spíšte zoznam bodov a vyveste ich na viditeľné miesto. 

 

5. APLIKÁCIA 

 

A. APLIKAČNÁ AKTIVITA 

 
Rozdeľte triedu do dvojíc. Jeden z dvojice bude predstavovať človeka, ktorý nevie nič o 
kresťanstve ani o tom, ako sa stať kresťanom. Druhý by sa mal pokúsiť mu vysvetliť, čo si 
má predstaviť pod pojmom „prijať Ježiša“, a ako je to možné uskutočniť.  Môže pri tom 
používať biblické verše a akékoľvek iné príklady alebo ilustrácie, ktoré sa mu budú zdať 
vhodné. Poraďte „nekresťanovi“ otázky, ktoré jeho priateľa – kresťana budú viesť k tomu, 
aby hľadal kreatívne odpovede.  
 
 
B.    APLIKAČNÉ OTÁZKY 

1. Keď je to také jednoduché, stať sa kresťanom, prečo sa to niektorým ľuďom zdá príliš 
zložité? 

2. Čo by ste povedali človeku, ktorý tvrdí že jednoducho nemôže uveriť v Ježiša? 

3. Môže Boh odpustiť niekoľkonásobnému vrahovi? Prečo? 

4. K čomu potrebuje Boha človek, ktorý žije pomerne dobrým životom? 

5. Čo by ste odpovedali niekomu, kto vám povie: „Dal som svoje srdce Ježišovi, ale v 
skutočnosti necítim žiadnu zmenu.“ 
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6. ZÁVER LEKCIE 

 

ZHRNUTIE 

 

Vlastnými slovami zhrňte nasledujúce myšlienky: 

Boh hľadá, koho by ešte mohol pozvať do svojho kráľovstva. Pozná naše možnosti. Dokáže 
nás vidieť takých, akí by sme mohli byť, keby sme mu dovolili nás zmeniť. Túži po každom 
človeku. Nezáleží mu na tom, aký si, čo si urobil, alebo odkiaľ pochádzaš. Má o tebe 
záujem. Jedinou podmienkou pre vstup do jeho kráľovstva je to, že dovolíš Duchu Svätému, 
aby ťa presvedčil o tom, že vo svojom živote potrebuješ Boha. Potrebuješ zistiť, že sa do 
neba nedostaneš sám svojimi silami, ale len s Božou pomocou. 

Pokiaľ si ešte neodovzdal svoje srdce Ježišovi, tak možno dnes je ten deň, kedy by si to mal 
urobiť. A pokiaľ  si to už v živote urobil, pamätaj na to, že každý vzťah (a teda aj priateľstvo 
s Ježišom) potrebuje čas, kedy ste spolu, hovoríte spolu a niečo spoločne robíte. Možno, že 
dnes je tá vhodná chvíľa k obnoveniu tohto vzťahu a vzájomnej zmluvy. 
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