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Už jsi někdy s někým závodil? Možná, že jsi chtěl být první u houpaček anebo si první hrát 

s nějakou hračkou. Tak rádi jsme první! Kdysi dávno se však Ježíš rozhodl lidem říct něco důležitého 

o tom, co to znamená být prvním.

J         
ežíš a jeho přátelé učedníci šli cestou 

do Jeruzaléma. Učedníci viděli a sly-

šeli mnoho úžasných věcí, když 

cestovali s Ježíšem. A teď byli vel-

mi nadšení, protože si mysleli, že 

Ježíš se brzy stane králem jejich země. Mnoho lidí 

si to přálo. Mysleli si, že kdyby se Ježíš stal jejich 

králem, mnoho věcí by se zlepšilo.

Učedníci se těšili, 

že až se Ježíš ujme 

vlády, budou zastávat 

v království důležitá 

místa. Hovořili spolu 

o tom, kdo bude 

mít to nejdůle-

žitější postavení. 

Dokonce se o to hádali!

Jakub a Jan řekli Pánu Ježíši: „Až se staneš králem, chceme sedět 

hned vedle tebe — jeden po levé straně a druhý po pravé!“

1.  L e kc e

Máš přednost! 
ODKAZY: MAReK 9,33–35; 10,35–39.41.43–45; TOUHA VěKů, KAP. 48 PRVNí ČáST A KAP. 60

Zapamatuj si:
„Ježíš řekl: ,Kdo 

chce být první, buď 
ze všech poslední.‘“ 

MAReK 9,35 

Shrnutí
Sloužíme druhým 
tím, že jim dáváme 

přednost.
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Když ostatní učedníci slyšeli, o čem Jakub a Jan mluvili s Pánem Ježíšem, velice je to rozhně-

valo. „Proč byste zrovna vy dva měli sedět vedle Ježíše?“ zlobili se. My si také zasloužíme sedět 

hned vedle Ježíše, stejně jako vy! My chceme být také první!“

Pán Ježíš poznal, že jeho přátelé nechápou, co to znamená být v Božím krá-

lovství prvním. Proto si je k sobě zavolal a řekl jim: „Víte, přátelé, někteří 

lidé si myslí, že když jsou první, jsou lepší a významnější 

než všichni ostatní. Ale já to vidím jinak. Myslím, že 

nejvýznamnější lidé jsou ti, kteří myslí v první řadě 

na druhé. Pokud opravdu chcete být v mém království 

prvními, dávejte ostatním přednost. Tak je to.“

Učedníci tiše naslouchali. Pamatovali si dobře, jak 

Ježíš stále někomu pomáhá. Jak se snaží, aby se druzí 

lidé cítili lépe.

Viděli ho, jak uzdravoval slepé. Byli s ním, když 

uzdravil lidi, kteří nemohli chodit. Dívali se na něj, když 

houpal děti na klíně. Slyšeli všechna jeho laskavá slova. 

A teď se styděli.

Pak se na ně Ježíš laskavě podíval a řekl: „Nepřišel jsem 

proto, aby mi lidé sloužili, přišel jsem proto, abych sloužil já 

jim! Chtěl bych, abyste i vy také tak jednali.“ 

A to samé chce Ježíš i po tobě. Můžeš být jeho pomoc-

níkem. Můžeš být prvním takovým způsobem, jak si to pře-

je Pán Ježíš — a to každý den! Můžeš se snažit udělat každý 

den něco pěkného pro druhé. Můžeš dávat druhým 

přednost, dávat jim první místo. A být Ježíšovým 

pomocníkem je velká radost. 
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Aktivity
SOBOTA

Požádej dítě, aby ti ukázalo prstové loutky 
(vyrobené v dětské sobotní škole) a vyprávělo ti 
o tom, co znamená „dávat druhé na první místo“. 
Nebo si spolu přečtěte lekci a povídejte si o tom, co 
znamená dávat druhým přednost. Ke každodenní-
mu opakování verše k zapamatování používej akti-
vity, které se děti naučily ve třídě sobotní školy (viz 
str. 60). Vyprávějte si o tom, jak Ježíš dával ostatní 
na první místo.

NEDĚLE
Povzbuď své dítě, aby někomu ukázalo hrač-

ku, kterou si děti v sobotu vyrobily, a podělilo se 
o ni. Připomeňte si spolu, co znamená „dát někoho 
druhého na první místo“. Čtěte společně biblický 
příběh zapsaný u Marka 10,35–39.41.43–45 a po-
vídejte si o tom, co jste četli. Co podle Pána Ježíše 
znamená být prvním?

PONDĚLÍ
Jděte spolu na procházku a prakticky si pro-

cvičujte, jak dávat druhému přednost — např. 
když se potkáte ve dveřích anebo se s ně-
kým setkáte cestou. Počítejte, kolika lidem 
jste dali přednost. Jak tito lidé reagovali? 

ÚTERÝ
Pokud je to možné, pozvěte domů 

kamaráda nebo kamarádku vašeho dítěte. 
Pak sleduj, jak se tvé dítě dokáže s druhým 

podělit o své hračky. 
Poděkujte společně 
Pánu Ježíši, že 
máte tolik věcí, 
o které se mů-
žete s druhými 
dělit.

STŘEDA
Když budete společně jako rodina 

večeřet, mluvte o tom, co znamená u stolu dávat 
druhým přednost při jídle. Použijte různé příklady. 
Společně si zopakujte verš k zapamatování.

ČTVRTEK
Když si vaše děti společně hrají, připomínejte 

jim, co znamená dávat druhým přednost. Učte je 
být trpělivými a čekat, až na ně přijde řada. Až bu-
dete večer ukládat dítě do postýlky, požádejte ho, 
aby vám vyprávělo o tom, jak dnes dávalo druhým 

přednost. V modlitbě společně poproste 
Boha, aby vám pomáhal dávat ostatní 
lidi na první místo.

PÁTEK
Dovol dítěti, aby ti pomáhalo v pří-

pravách na sobotu. Mluvte spolu o tom, 
jak dávat druhým přednost u jídla. 

Děkujte společně Pánu Ježíši za jídlo, 
o které se můžete dělit s druhými.
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