
Predmetové lekcie (výber) 
Charles C. Ryrie 
 
Evanjelizačné lekcie 
 
Zlá cesta-dobrá cesta 
Predmet: mapa 
Lekcia: Prísl 14, 12 
 

Nedávno som chcel ísť na výlet, a tak som sa opýtal priateľa na cestu. 
Povedal mi, ktorá cesta je podľa neho najlepšia. Potom som stretol 
iného priateľa a opýtal som sa ho na jeho názor. Tiež mi popísal 
najlepšiu cestu - ale bola úplne iná ako tá, ktorú mi odporúčal prvý 
priateľ. 
Nakoniec som urobil niečo, čo som mal urobiť hneď na začiatku. Išiel 
som do turistickej kancelárie a tam som sa opýtal na najlepšiu cestu. 
V kancelárii vytiahli túto mapu a ukázali mi správnu cestu. Takže som 
išiel na výlet a dostal som sa k cieľu presne podľa mapy. 
Je jednoduché nájsť cestu podľa mapy, ale ako nájdeš cestu do neba? 
Môžeš sa opýtať priateľa, a určite ti nejako poradí. Potom sa môžeš 
opýtať iného priateľa a pravdepodobne získaš inú odpoveď. Čo teda 
robiť? Čo je správne? Mal by si urobiť presne to, čo som urobil ja, keď 
som hľadal najlepšiu cestu: ísť tam, kde nájdeš odpoveď. Toto miesto 
je v Biblii. Vieš, čo hovorí Biblia o ceste do neba? Počúvaj slová Pána 
Ježiša: (Ján 14, 6). Ako sa môžeš dostať do neba? Uver v Pána Ježiša 
ako Spasiteľa, pretože On je jediná správna cesta k Otcovi. Len Pán 
Ježiš ťa privedie do neba. 
 
Vietor 
Predmet: vietor, alebo tvoj dych 
Lekcia: ukázať prácu Ducha Svätého a zdôrazniť potrebu reagovať na 
Jeho volanie 
 

Koľkí z vás už videli vietor? Niektorí hovoríte, že ste ho videli... 
Naozaj si myslíte, že ste videli vietor? Ja si nemyslím, že ste ho videli 
a teraz vám to ukážem. Pozrite sa, vydýchnem vzduch z mojich úst. 

Videli ste ten vzduch? Teraz si zoberiem kúsok papiera a podržím si ho 
pred ústami. Videli ste tentokrát môj dych? Nie, iba ste videli dôsledok 
môjho dychu. Tak isto, keď vietor fúka, v skutočnosti ho nevidíš, vidíš 
iba to, čo spôsobuje. 
Pán Ježiš povedal, že Duch Svätý je ako vietor (Jn 3, 8). Nemôžeš Ho 
vidieť, ale určite môžeš vidieť to, čo robí vo svete. Zamysli sa. Keď 
nemôžeš vidieť môj dych alebo vietor, znamená to, že neexistuje? 
Pravdaže nie. Podobne, ak nevidíš Ducha Svätého, neznamená to, že 
nie je. Je skutočnou Osobou a robí dôležitú prácu vo svete. 
Duch Svätý je na tomto svete a je i v tejto miestnosti. Pripomína ti, že 
potrebuješ poprosiť Pána Ježiša, aby prišiel do tvojho srdca a zachránil 
ťa od hriechu. To je dnes Jeho práca. Ak cítiš, že ti Duch Svätý hovorí, 
že potrebuješ Pána Ježiša dnes, neignoruj Ho. 
 
Hriech je neposlušnosť voči Bohu. Všetci zhrešili. 
Predmet: Krabica s odnímateľným vekom 
 
Ste zvedaví, čo mám v tejto krabici? Neprezradím vám to. Môžete sa na 
to sami pozrieť. (Vyberte niekoľko dobrovoľníkov, ktorí nakuknú do 
krabice. Vopred ich upozornite, že nesmú hneď prezradiť, čo videli.) 
Čo ste videli v krabici? Nič? Niečo tam predsa je... (Zatvorte veko.) 
Teraz to je znovu v krabici. (Otvorte veko.) A teraz je to preč. (Môžete 
to niekoľkokrát zopakovať. Ak deti na to neprídu samé, prezraďte im 
správnu odpoveď.) 

Keď zavriem veko, v krabici je tma. Keď veko zdvihnem, tma je preč. 
Dostalo sa do nej svetlo. Vo vnútri nemôže byť tma i svetlo zároveň. 

Tma nám pripomína niečo, čo Biblia nazýva hriechom. Hriech je každá 
neposlušnosť voči Bohu. Je to porušenie Božích pravidiel. Každý 
človek na svete už niekedy zhrešil. Biblia nám hovorí: Rímskym 3, 23. 
Biblia nás tiež upozorňuje, že každý hriech musí byť potrestaný: 
Rímskym 6, 23. Božie slovo nám však zároveň pripomína, že Boh je 
svetlo a niet v Ňom žiadnej tmy. (1. Jána 1, 5) Boh je svetlo, hriech je 
tma. Nemôžu sa nachádzať spolu na jednom mieste! Pretože sme 
hriešni, ani my sa vlastnými silami nedostaneme k Bohu. Potrebujeme 
niekoho, kto by nás oslobodil z tmy hriechu. Pán Ježiš, Boží Syn 



povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, 
ale bude mať svetlo života.“ (Ján 8, 12) 

Pán Ježiš môže priniesť svetlo aj do tvojho života. Ak Ho poprosíš 
o odpustenie zlých skutkov, slov i myšlienok, vyženie tmu hriechu 
z tvojho srdca a prinesie ti svetlo radosti a pokoja. 

 
Lekcie pre kresťanský život 
 
Chytený 
Predmet: pasca na myši 
Lekcia: poukázať na nebezpečenstvo hriechu v živote kresťana 
 

Máme doma myš, a tak som sa rozhodol použiť pascu. Priniesol som ju 
so sebou. Je to dobrá pasca. Pozri sa na kvalitné drevo, z ktorej je 
vyrobená. Som si istý, že mi pomôže chytiť myš. Pozri sa na túto 
skvelú pružinu, ktorá zaklapne v správnej chvíli. Pasca však sama 
o sebe nie je veľmi príťažlivá... Žiadna myš by k takejto pasci neprišla.  
Ale na čo sa myš chytí? Na drevo, alebo na pružinu? Nie, na syr. Je to 
iba malý kúsok syra. V obloženom chlebíku by som taký malý kúsok 
ani nezacítil. Ale keď príde myš k pasci, zacíti syr. To jediné ju 
zaujíma. Až keď je príliš neskoro, zistí, že syr ju viedol do pasce. 
Satan nás zvádza na hriech kúskom „voňavého syra“. Hriech prináša 
krátkodobé potešenie (Žid 11, 25). Avšak tá chvíľa potešenia ťa môže 
chytiť a hriech ťa už nepustí. Uvedom si, aký je hriech zlý a ako ťa 
odvádza od Boha. Satan ťa chce pokúšať. Nepodceňuj jeho moc, lebo 
jeho pasce sú na prvý pohľad lákavé, ale sú silné a nebezpečné. Pamätaj 
na pascu na myši. Spomeň si na ňu vonku pri hre alebo v škole. Nedaj 
sa zviesť niekomu, kto ti hovorí, že toto, alebo tamto je iba malý hriech 
a nie je to veľmi zlé. Je to Satanova návnada. To všetko je hriech. 
Nedaj sa chytiť! 
 
Nefunkčná žiarovka 
Predmet: žiarovka, ktorá nesvieti 
Lekcia: ukázať, že zdanlivo malý hriech môže človeka vzdialiť od Boha 
 

Táto žiarovka vyzerá na prvý pohľad dobre, však? Ale má jeden 
nedostatok – nefunguje. Nesvieti. (Ak je k dispozícii elektrický prúd, 
ukáž, že nesvieti.) Táto žiarovka mi pripomína niektorých kresťanov, 
ktorí sa prispôsobujú tomuto svetu. Podobajú sa takejto žiarovke. 
Nesvietia. 
Vieš, prečo táto žiarovka nesvieti? Ukážem ti to. (Ak je možné, rozbi 
sklo žiarovky.) Pozri sa na toto vlákno. Vidíš, je roztrhnuté, a preto 
žiarovka nesvieti. Toto sa stáva i niektorým kresťanom. Môžu odolať 
mnohým pokušeniam, ale stačí malý hriech, ktorý ich vzdiali od Pána 
Ježiša. 
Ako je to s tebou? Sú v tvojom živote malé veci, ktoré ťa vzďaľujú od 
Pána Ježiša? Keď sa vonku hráš, biješ sa s inými deťmi? Poslúchaš 
mamu bez odvrávania? Hovoríš iným deťom o Pánovi Ježišovi? To, čo 
je v tvojich očiach iba nevinnou vecou, je nebezpečné v Božích očiach. 
Aj toto nepatrné roztrhnuté vlákno žiarovky spôsobilo, že žiarovka je 
na nič – nesvieti. Podobne jeden malý, zdanlivo neškodný hriešik ťa 
môže veľmi vzdialiť od Pána Ježiša a ty sa potom podobáš takej 
vyhasnutej žiarovke. Nesvietiš! 
 
Funkčná svietiaca žiarovka 
Predmet: bežná žiarovka, ktorá sa dá zapojiť, alebo žiarovka v lampe 
Lekcia: Zostaň v Kristu, aby si prinášal ovocie! (Jn 15, 5) 
 

Čo si myslíte, je toto funkčná žiarovka? Neviete to posúdiť, pokým ju 
nezapojím, však? (Zapoj ju, aby svietila.) Aký je váš názor teraz? Je 
dobrá? Teraz to už viete. Táto žiarovka, keď nie je zapojená do 
elektrického obvodu, sa podobá na niektorých kresťanov. Sú spasení, 
ale nesvietia. Keď nevydávajú svedectvo o svojej viere, nevieš, či sú 
skutočne kresťanmi. Podobne ako nevieš posúdiť funkčnosť 
nesvietiacej žiarovky. Keď však vyznajú Pána Ježiša nielen svojimi 
ústami, ale i správaním, vieš, že Mu naozaj patria. Sú ako svietiaca 
žiarovka. 
V čom je rozdiel? Žiarovka nesvieti, pokiaľ nie je napojená na zdroj 
energie. Náš Pán Ježiš povedal. „Bezo mňa nemôžete nič robiť.“ (Jn 15, 
5b) To znamená, že pokiaľ nie si v spojení s Ním každý deň, nemôžeš 
žiariť pre Neho. Vieš, čo narušuje naše spoločenstvo s Ním? Hriech. Ak 



si už kresťanom a je v tvojom srdci hriech, vyznaj ho práve teraz a vráť 
sa k Pánovi Ježišovi, aby si mohol pre Neho svietiť. 
Ako vyzerá tvoj kresťanský život? Ako toto (nesvietiaca žiarovka), 
alebo toto (svietiaca žiarovka)? 
 
Špinavý pohár 
Predmet: pohár, ktorý je čistý zvonku, ale špinavý vo vnútri 
Lekcia: Buď úprimný! 
 

Som smädný! Niečoho by som sa napil... Á, pohár!!!! Je to pekný 
pohár, však? A vyzerá, že je čistý. No zatiaľ som vám ho ukázal iba 
zvonku. Pozrime sa dovnútra... Teraz sa už nechcem z neho napiť. 
Keď Pán Ježiš hovoril s farizejmi, povedal: (Mat 23, 25 – 26). Pán Ježiš 
kritizoval pretvárku – keď sú ľudia iní navonok a niečo iné si myslia vo 
vnútri.  
Pozrime sa na seba. Tento pohár je ako dieťa, ktoré sa správa veľmi 
pekne, dokonca možno vie odpovedať na všetky otázky o Pánu Bohu, 
o Biblii a o Pánovi Ježišovi, ale napriek tomu ešte stále nemá Pána 
Ježiša vo svojom srdci. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že taký 
človek je kresťanom. Nikto nevidí do srdca, iba Pán Boh. Ale On vie, 
čo tam skutočne je. 
Poprosil si už Pána Ježiša o odpustenie hriechov? Si už čistý aj 
zvnútra? Si rovnaký vo svojom vnútri i navonok? 
 
Nie si svoj 
Predmet: ceruzka, (alebo pero) ktorá má vyryté meno vlastníka 
Lekcia: 1. Kor 6, 19 – 20 
 

Pozrite sa na túto ceruzku. Je na nej niečo neobvyklé? Áno, má na sebe 
vyryté meno. Viete to prečítať? Áno, je to meno mojej dcéry, Katky. 
Koľkí z vás máte ceruzku alebo pero, na ktorej je vyryté vaše meno? 
Teraz sa vás opýtam jednoduchú otázku. Komu patrí táto ceruzka? 
Pravdaže Katke. Nie je moja, je jej. A ako to viem? Pretože jej meno je 
na ceruzke. 
Opýtam sa vás ďalšiu otázku: Ak si Božím dieťaťom, komu patríš? Ak 
je Pán Ježiš tvojim Spasiteľom, komu patríš? Odpoveď je jasná, však? 
Patríš Kristovi. Ako to vieš? Pretože si kresťanom – nosíš Jeho meno. 

Ako získaš takúto ceruzku? Pošleš peniaze nejakej firme a firma vytlačí 
tvoje meno na ceruzku. Stojí ťa to pár centov. Tak isto niečo stojí, aby 
si sa mohol stať kresťanom a nosiť Kristovo meno vo svojom živote. 
Vytlačené ceruzky nestoja veľa, ale kresťania boli kúpení drahou krvou 
Pána Ježiša. Aby sme sa ty a ja mohli volať kresťanmi, stálo to život 
Pána Ježiša.  
Čo si myslíš, že by som mal robiť s touto ceruzkou? Zahodiť ju? 
Samozrejme, že nie. Musím ju vrátiť Katke, pretože je jej. Nesmiem si 
ju nechať. Tak isto, ak si kresťanom, tvoj život patrí Kristovi. 
Nezahadzuj ho na sebecké veci. Vráť ho Kristovi, ktorému skutočne 
patrí. 
 
Cibuľa 
Predmet: cibuľa, alebo nejaká voňavka 
Lekcia: prispôsobovanie sa svetu je vidieť (cítiť) 
 
Mám niečo ukryté v ruke za chrbtom. Vyberiem si jedného 
dobrovoľníka, aby zistil, čo to je. (Dajte dieťaťu ovoňať ruku, v ktorej 
ste držali cibuľu.) Teraz viete, že tá vec, ktorú som držal v ruke, je 
cibuľa. 
Naučíme sa niečo od tejto cibule. Predstavuje nám všetky zlé veci, 
ktoré robia kresťanské deti. (Uveďte príklady.) Spoločne ich nazveme 
„veci sveta“. Keď začneš takéto veci robiť a prispôsobovať sa svojim 
neveriacim kamarátom, bude to na tebe vidieť. Tak ako vychádza 
cibuľový zápach z mojej ruky, aj každý hriech, s ktorým prídeš do 
kontaktu, bude vidieť na tvojom živote.  
Myslíš si, že Pánovi Ježišovi sa páči, keď jeho deti „smrdia“ ako veci 
zo sveta? Pravdaže nie! Keď robíš tieto veci, určite zanechajú stopy na 
tvojom živote. Takže, pamätaj si, vždy keď okúsiš veci sveta, prejaví sa 
to na tvojom kresťanskom živote.  
Zápach z cibule sa dá z rúk zmyť. Aj Pán Ježiš ti odpustí hriechy, ak 
Ho o to poprosíš (1. Jn 1, 9) Ak je tvoj život zašpinený, vyznaj čo 
najskôr svoje hriechy a potom ži čistý – voňavý život pre Pána Ježiša.  
 
 
 



Ničenie alebo budovanie? 
Predmet: ruža v rozkvete 
Lekcia: Kresťan by mal budovať, a nie ničiť. (Fil 4, 8) 
 

Potrebujem pomocníka. Vidíš túto ružu? Tvojou úlohou bude čo 
najrýchlejšie obtrhať jej lupienky. Budem ti merať čas. V poriadku, 
teraz. 
Trvalo ti to presne ... sekúnd. Výborne. Teraz ti budem merať čas, za 
ktorý vrátiš lupienky na pôvodné miesto. Pripravený? Ideme. Čo sa 
deje? Nedokážeš to urobiť? 
Táto ruža nám má pripomenúť jednu vec. Je vždy ľahšie ničiť ako 
budovať. (Uveďte príklady zo života detí.) Kresťan by sa nemal takto 
správať. Jeho myseľ, ústa a správanie by mali druhým ľuďom pomáhať, 
a nie ich ničiť. Počúvaj verš z Fil 4, 8. Je to ničenie, alebo budovanie? 
Skús si v priebehu nasledujúceho týždňa spomenúť na túto lekciu 
s ružou. Ak budeš v pokušení niekomu ublížiť, pros Pána Ježiša, aby ti 
pomohol neurobiť to. 
 
Boh nenávidí hriech a chce, aby sme žili čistý život 
Predmet: mydlo, voda, niečo, čím sa na úvod zašpiníte 
 
Čo povieš? Mohla by som ísť v takomto stave navštíviť napríklad 
prezidenta? Bolo by to neslušné. Najskôr by som sa musela umyť. 
(Zmyte špinu z tváre.) 
Keď sa chceme stretnúť s Bohom, nemusíme si s Ním dopredu 
dojednávať schôdzku. Je s nami neustále. Možno Mu až tak nevadí 
špinavá tvár, ale čo sa Mu rozhodne nepáči – je špinavé srdce. Biblia 
nám hovorí, že Pán Boh nenávidí hriech (Príslovia 6, 16 – 19). Boh tak 
veľmi nenávidí hriech, že poslal svojho vlastného Syna, aby z nás zmyl 
špinu hriechu.  
Povedzme, že som sa pohádala s najlepšou kamoškou. Povedala som jej 
dosť tvrdé slová. Našťastie tu dnes mám so sebou mydlo. Hneď si 
umyjem ústa, aby som tie zlé slová zmyla. (Umyte si ústa.) 
Á, nechtiac som zobrala niekomu pero. Pekné, však?! Nechám si ho. 
(Umyte si ruky.) 

Včera som stretla toho hrozného chalana v obchode. Predstavte si, 
vyhral 100 EUR. Taký hlupák a vyhral toľko peňazí. To som mu 
nepovedala, len som si to o ňom pomyslela... (Umyte si čelo.) 
Zamyslite sa. Môžem mydlom zmyť zlé slová, skutky či myšlienky? 
Určite nie! Tak, ako očistím svoj život? Viem, že mi Pán Ježiš odpustil, 
keď som Ho prijal za svojho Spasiteľa a Pána. Ale čo s tými hriechmi, 
ktoré som urobil potom?  
Pán Boh povedal, aby sme žili čistým životom – aby hriech nezostával 
v našich srdciach. On jediný nám v tom môže pomôcť. V Biblii nám 
dáva návod na to, ako očistiť svoje srdce: 1. Jána 1, 9.  
Ak Pánu Bohu povieš, že si zhrešil a je ti to úprimne ľúto, On ti tvoj 
hriech odpustí. Boh nenávidí hriech, ale nechce, aby bolo priateľstvo 
medzi tebou a Ním zničené. 
 
Čistenie našej mysle 
Predmet: sitko 
 
Raz prišla za kazateľom jedna žena. Sťažovala sa: „Moja myseľ je ako 
sitko. Ráno si čítam Bibliu, ale už o chvíľu si nič nepamätám.“ Kazateľ 
jej podal sitko a poprosil ju, aby ním nabrala vodu do nádoby. V sitku 
síce nič nezostáva, ale je každým ponorením do vody čistejšie 
a čistejšie. Nedokážeme si všetko zapamätať, ale keď Božie slovo 
prechádza naším životom, čistí nás! 
 


