PRÍPRAVA
NA HODINU NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

Mgr. Sylvia Prejsová

Téma hodiny: ZAŽIŤ ODPUSTENIE
Ročník: siedmy
Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny cieľ: Na základe zážitku odpúšťania mojich prehrešení mne
samému dokonalým Bohom, zatúžiť sa mu podobať a povzbudiť v motíve
odpúšťania druhým ľuďom.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si, čo pre mňa urobil Boh a na základe tohto
uvedomenia pochopiť, že ten najväčší dlh už bol odpustený Ježišovou
obetou za nás.
Metódy: Práca s písmom, motorická činnosť, vizuálny vnem.
Pomôcky: Sv. písmo, tvarovacia hmota, audiovizuálna tabuľa, kartotečne lístky.
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
Cieľová skupina: 7. ročník ZŠ
Priebeh a časové rozvrhnutie vyučovacej hodiny
ÚVOD:
Motivácia:
Učiteľ prečíta podobenstvo o odpustení dlhu kráľom svojmu dlžníkovi. (Mt 18,
23- 35)
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi.
Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať,
priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať
jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil:
»Pozhovej mi a všetko ti vrátim.« A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo
ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal:
»Vráť, čo mi dlhuješ!« Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: »Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.« On
však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi
sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: »Zlý
sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím
spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú
dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.

HLAVNÁ ČASŤ: Vcítenie sa do situácie „Ty si dlžník“, ktorému Boh odpustil.
Žiaci si pripravia kartotečne lístky, na červené si napíšu situácie, ktoré im Boh
odpustil. Na zelené situácie, v ktorých chcú odpúšťať blížnym.
UPEVNENIE A FORMÁCIA: 1. Po uvedomení si situácie poprosiť Boha
o pomoc, pozvanie Ho do riešenia problému. Uvedomenie si, prečo práve takto
chcem konať.
2. Vlastná práca: Z tvarovacej hliny vyrobíme kamienky, na ktoré napíšeme
jedno predsavzatie. Napr.: „Budem sa snažiť neodvrávať rodičom z lásky
k Bohu.“, „Nebudem ohovárať spolužiačku z lásky k Bohu.“, „Znesiem krivdu
z lásky k Bohu.“ Kamienky si na druhej strane vymaľujeme.
3. Fixácia: Gospelová pieseň: Richard Čanaky- Obeta srdca.
(https://www.youtube.com/watch?v=HhXoM6dfNz0)
ZÁVER: Uvedomenie si, že zadarmo máme odpustené toľké previnenia.
1. Uvedomenie si slobody: Záleží na nás, ktorou cestou sa vydáme. Či cestou
lásky ako sám Ježiš Kristus, ako náš vzor, alebo cestou súdu ako veľkňazi,
cestou pokrytectva rovnako ako aj mnoho iných ľudí. To je dar našej slobody,
ktorý každý z nás vlastní, ako dar od Boha aj za cenu našej smrti.
2. Uvedomenie si, že Boh nám odpustil toľké previnenia: Daj aj nám silu konať
podľa Teba, podľa Tvojho vzoru odpúšťania a trpezlivosti s blížnymi tak, ako
Ty odpúšťaš nám a si s nami rovnako trpezlivý.

Modlitba:
Pane, pomáhaj nám na tejto našej pozemskej slobodnej ceste, osvecuj nám
rozum, posilňuj vôľu, napravuj nás, aby sme videli a podľa Tvojho vzoru kráčali
životom posilnení Tebou a Tvojim odpustením. Prosíme Svätého Ducha, aby
nám dal silu konať a aby nás múdro povzbudzoval na ceste nášho života, aby
sme povzbudení Tebou kráčali do nebeského kráľovstva.

