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Úvod 
 

Chlapci a dievčatá sa potrebujú učiť z tých častí Biblie, v ktorých sú príbehy. Deti však treba 
učiť aj nádherné pravdy, ktoré nám dal Pán Boh v listoch Nového zákona. Cieľom týchto lekcií je 
jednoduchým spôsobom vysvetliť časť náuky, ktorú apoštol Pavel stanovil v liste Rímskym. 
 

Tieto lekcie sa môžu použiť len so staršími deťmi v Kluboch Dobrej zvesti, v nedeľných 
školách, prázdninových biblických kluboch, biblických táboroch a stretnutiach mladšieho dorastu. 
Je možné naučiť ich za šesť týždňov, i keď niektoré z lekcií môžu byť rozdelené na dve časti, ak je 
v nich primnoho materiálu na jedno stretnutie. Na konci príručky je uvedený krátky náčrt na tému 
„ospravedlnenie“; táto môže byť odovzdaná rodičom na konci série – pre program siedmeho dňa. 
 

Na začiatku každej lekcie sú odporučené ďalšie doplnkové činnosti. Budú užitočné najmä 
pri používaní v prázdninovom biblickom klube, biblických táboroch, na stretnutiach mladšieho 
dorastu, prípadne aj v nedeľnej škole, ak máte dosť času viac sa venovať deťom. Hlavnou zásadou 
tejto formy vyučovania je, že deti sa viac naučia činnosťou než prostým počúvaním a pozeraním sa. 
 Nepokúsil som sa vyučovať celú knihu Rimanom. V šiestich krátkych lekciách to nie je 
možné. Urobil som výber niektorých dôležitých tém, ktoré Pavol preberá v liste a sledoval som 
vývoj jeho vyučovania. 
 
Odsúdenie      Kapitoly 1, 2, 3 
Ospravedlnenie     Kapitoly 4, 5 
Svätosť skrze pôsobenie Svätého Ducha  Kapitoly 7, 8 
Voľba       Kapitoly 9, 10, 11 
Kristovo telo (Cirkev)    Kapitola 12 
Kresťanská služba     Kapitoly 13, 14, 15 
 
 Na konci každej lekcie je súhrn citovaných kľúčových veršov. 
 
 Prvé dve lekcie sú viac evanjelizačné, ďalšie štyri sa hodia najmä pre vyučovanie 
kresťanských detí; avšak tieto lekcie môžu byť prospešné i pri vyučovaní nespasených detí, napr. 
posledná lekcia o kresťanskej službe pomôže im uvedomiť si, že nemôžu slúžiť Kristovi, kým 
neuveria v Neho ako vo svojho Spasiteľa. Keď prídu ku Kristovi, zmení nielen ich postoj, ale aj 
správanie sa voči iným. Je dobré, aby sa dozvedeli, čo sa stane, keď uveria v Krista. 
 Buďte vždy pozorní k duchovným potrebám nespasených detí v triede. Mali by vždy vedieť, 
že vy, ich učiteľ, ste im k dispozícii a pomôžete a poradíte im pri hľadaní Pána. 
 V poslednej lekcii tejto série, kde je hlavne vyučovanie pre kresťanov, môžete v určitej časti 
programu stručne predložiť deťom i evanjelium. Môžete zaradiť napríklad krátku predmetovú 



 4 

lekciu ako „Kniha bez slov“ alebo zaspievať s deťmi niektoré evanjelizačné piesne. Po piesni 
môžete povedať napr.: 
 „V tejto triede sú niektorí chlapci a niektoré dievčatá, ktoré doteraz neveria v Krista ako 
svojho Spasiteľa – ako nám hovorí táto pieseň: „Neuverili v Neho, že z nich sňal hriech a dal im 
večný život.“ Možno si doteraz nepoprosil Krista, aby ťa zachránil. Trápiš sa pre svoj hriech a chcel 
by si byť spasený? Možno nevieš, ako urobiť tento krok. Som tu stále pripravený pomôcť ti tak, ako 
viem. Dnes po skončení lekcie, keď ostatní pôjdu domov, zostaň ešte na svojom mieste. Bol by som 
šťastný, keby som ti mohol vysvetliť, ako môžeš vložiť svoju vieru v Pána Ježiša Krista ako svojho 
osobného Spasiteľa.“ 
 Modlím sa, aby vám tieto lekcie pomohli predstaviť deťom „Božie evanjelium o Jeho 
Synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“ tak, aby deti boli privedené k spaseniu a upevnené vo 
viere (Rímskym 1, 1; 3, 11 a 16). 
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Tabuľka s prehľadom 
 

Lekcia Ústredná pravda Aplikácia Verš na 
zapamätanie 

 
 

Sudca hovorí: „vinný“ 
 

Rímskym 1 – 3 

 
Pred vševedúcim 

Bohom, 
spravodlivým 

sudcom, sme všetci 
vinní hriešnici. 

 

AN:  Odvráť sa od svojich 
hriechov a prijmi odpustenie, 
ktoré ti ponúka Pán Boh. 
 

AS: Prines evanjelium tým, 
ktorých čaká odsúdenie. 

 

„Boh bude súdiť 
tajné veci ľudí 

podľa... evanjelia 
skrze Ježiša Krista.“ 

 

Rímskym 2, 16 
 

 

 
 

Sudca ťa prehlasuje 
podľa práva za 
spravodlivého. 

 

Rímskym 3, 21 – 5, 9 

 
 

Pretože Pán Ježiš 
vylial svoju krv za 

hriešnikov, Pán Boh 
prehlásil za 

spravodlivých 
všetkých, ktorí veria 

v Neho. 

 

AN:  Pretože Pán Ježiš vylial 
svoju krv za hriešnikov, Pán 
Boh prehlásil za spravodlivých 
všetkých, ktorí veria v Neho. 
 

AS: Ďakuj Pánu Bohu, že keď 
sa na teba díva, vidí ťa čistého, 
pretože Pán Ježiš zomrel za 
teba. 
 

 
 

„Ospravedlnení  
teda z viery  

máme pokoj s Bohom 
skrze svojho Pána 

Ježiša Krista.“ 
 

Rímskym 5, 1 

 

 
 

Najlepší priateľ 
 

Rímskym 6 – 8 

 

 
Svätý Duch žije 

v každom kresťanovi, 
aby ho posilňoval 

a pomáhal mu. 

 

AN:  Počúvaj, čo hovorí Svätý 
Duch a poď ku Kristovi. 
 

AS: Ver Mu, aby ti dal 
víťazstvo nad hriechom 
a Satanom a aby odňal od teba 
pochybnosti a obavy. 
 

 

 
 

Opakovanie 
Rímskym 5, 1 

 
 

Boží vyvolený ľud 
 

Rímskym 9 – 11 

 

Boží vyvolený ľud 
tvoria teraz všetci 

veriaci v Pána Ježiša 
Krista a je jedno, či 
sú zo Židov alebo 

z pohanov. 
 

 

AN:  Popros Pána Ježiša, aby ťa 
spasil. 
 

AS: Ďakuj Pánu Bohu za to, že 
ťa spasil a že si jedným z jeho 
vyvoleného ľudu. 

 
„Každý človek totiž, 

ktorý by vzýval  
meno Pánovo,  
bude spasený.“ 

 

Rímskym 10, 13 

 

Kristovo telo 
 

Rímskym 12, 1 – 13 
Kolosenským 1, 18 – 19 

Efedzským 4, 7 – 16 
1. Korintským 12, 1 – 31 

 

 

Každý kresťan ako 
súčasť Kristovho tela 

má nejaký dar pre 
službu Pánu Bohu 

i ľuďom. 

 

AS: Ďakuj Pánu Bohu za 
dar/dary, ktoré ti dal, aby ťa 
mohol použiť podľa svojej vôle. 
Odovzdaj sa Mu úplne a pýtaj 
sa Ho, čo chce od teba. 

 
„Tak aj my mnohí 

sme jedno telo 
v Kristu...“ 

 

Rímskym 12, 5 

 

 
 
 
 

Ako mnoho dlhujeme 
 

Rímskym 1, 14 – 16 
Rímskym 13 – 15 

 
 
 
 

Ako kresťania 
dlhujeme Pánu Bohu 

aj ľuďom  
veľmi mnoho. 

 

AS: 
Miluj a poslúchaj Pána Boha vo 
všetkých okolnostiach. 

Rešpektuj a poslúchaj úrady. 

Buď k druhým ľuďom 
priateľský s láskyplný. 

Buď ohľaduplný a dobrým 
príkladom slabším kresťanom. 

Prinášaj evanjelium 
nespaseným. 
 

 
 
 
 

„Nikomu nič 
nedlhujte,  

len to, aby ste sa 
milovali.“ 

 

Rímskym 13, 8 
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1. lekcia 
 

Sudca hovorí: „vinný“ 
 
Texty pre učiteľa: Táto lekcia zahŕňa vyučovanie z listu Rímskym 1 – 3. Pre učiteľa by bolo 

dobré prečítať všetky tri kapitoly, ale najmä úsek 3, 9 – 26, ktorý udáva 
hlavný zámer. 

 
Ústredná pravda: Pred vševedúcim Bohom, spravodlivým sudcom, sme všetci vinní hriešnici. 
 
Aplikácie: 
Nespasené deti: Odvráť sa od svojich hriechov a prijmi odpustenie, ktoré ti ponúka Pán Boh. 
Spasené deti:  Prines evanjelium tým, ktorých čaká odsúdenie. 
 
Poznámka pre učiteľa: 

Učiteľ, ak je to možné, pripravte pre deti lístok s modlitbou, vyžiadanou z misijnej práce 
medzi Židmi. 
 
Verš na zapamätanie: „Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa... evanjelia skrze Ježiša Krista.“ 

Rímskym 2, 16 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod:  Potešenie z dobrej knihy. 
Flashcard I-1: „List Rímskym“ je zvláštna kniha, pretože bola napísaná Božím vnuknutím 

(inšpiráciou). 
Flashcard I-2: Čo sa deje na súde? Boh je spravodlivý sudca ľudí. 
Flashcard I-3: Boh prehlasuje, že i tí, ktorí nemali Jeho písané Slovo, sú vinní, pretože Ho neuznali 

a neuctievali ako Stvoriteľa sveta. AS 
Flashcard I-4: Židia sú tiež vinní, pretože neposlúchali Božie slovo, ktoré im bolo dané. AS 
Flashcard I-5: Všetci sú vinní pred Bohom. AN 
Flashcard I-6: Dvaja bratia idú rozličnými cestami. 
Flashcard I-7: Sudca odsudzuje svojho vlastného brata, ktorý je vinný zo zločinu, ale sám platí 

pokutu. 
Flashcard 1-8: Boh nás prehlásil vinnými, ale skrze Krista sám zaplatil trest. AN 
 
Doplnková aktivita: 
 
Scénka: 

Na konci tejto príručky je uvedená scénka, ktorú po vyučovaní šiestich lekcií môžu deti 
predviesť. Pre 1. týždeň urobte pre deti vo vašej skupine fotokópie scenára a môžete začať rozdávať 
časti scén 1, 2 a 3. Potrebujete rozprávača, Karola, pána Todda, prvého policajta, druhého policajta, 
pani Novákovú, sekretárku súdu. Dlhšie texty rozdajte najšikovnejším deťom, kratšie texty vyberte 
pre nesmelých alebo mladších žiakov. (Myslite na to, že v ďalšej časti rozhovoru sú v texte dve 
dôležité úlohy pre dievčatá.) Scénku začnite čítať svojej skupine. Povzbudzujte deti, aby sa už 
začali učiť svoje úlohy. Každý týždeň pokračujte v čítaní a skúšaní. Takýmto spôsobom naučia sa 
deti veľkú pravdu o ospravedlnení. 
 
Opakovací kvíz: 

Nachádza sa na konci tejto lekcie a môže sa použiť buď po dokončení lekcie v tomto týždni 
alebo na budúcom stretnutí. Vyzvite deti, aby dopĺňali slová kriedou na tabuľu alebo fixkou na 
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fotokópiu papiera. Ďalšia možnosť je urobiť fotokópie hádanky pre každé dieťa, aby mohlo 
pracovať samostatne, prípadne vo dvojici. 
 
 

Lekcia 
 

Dúfam, že radi čítate. Je to tak? Je to prekrásne, keď dostaneš novú knihu napríklad 
k narodeninám! Pri prezeraní strán zistíš, že ide o vzrušujúcu, dobrodružnú knihu. Nemôžeš sa 
dočkať chvíle, až sa stúliš vo fotelke a začítaš sa do toho dobrodružstva! Dnes v našej triede 
začneme sa zaoberať nádhernou knihou v Biblii. Volá sa „List Rímskym“. 
 
Flashcard I-1 

Zaujíma ma, či viete, kto napísal túto knihu. Premýšľajte usilovne, lebo sú možné dve 
odpovede. Áno, napísal ju apoštol Pavol niekoľko rokov po smrti Pána Ježiša, po Jeho vzkriesení 
a vstúpení na nebo – azda v roku 57 po Kristu. Celý názov knihy je „List apoštola Pavla Rímskym“. 
Pavol ju napísal kresťanom v Ríme. Možno ju napísal počas svojej poslednej návštevy v Korinte. 

Ale ako vedel, čo má napísať do listu? Nádherná odpoveď na túto otázku je, že ho Pán Boh 
viedol svojim Svätým Duchom, takže všetko, čo Pavol napísal, bolo celkom správne – bez chyby. 
Na pergamen napísal presne to, čo Pán Boh chcel povedať ľuďom v Ríme, ale tiež nám. Všetci 
pisatelia písali tak, že boli vedení Pánom Bohom – hovoríme, že boli „inšpirovaní Bohom“ (2. 
Timoteovi 3, 16; 2. Petra 1, 21), preto nazývame Bibliu „Božím slovom“. Všetky ostatné knihy boli 
napísané ľuďmi. Biblia je jediná kniha, ktorej autorom je sám Pán Boh. Teda list Rímskym napísal 
Pavol, ale zvláštnym spôsobom ho napísal sám Pán Boh. Čo nám hovorí Pán Boh v tejto knihe? 
Zistíme to dnes i na ďalších našich stretnutiach. 
 
Flashcard I-2 

V prvých troch kapitolách tohto listu vysvetľuje rímskym kresťanom Pavol, vedený Svätým 
Duchom, veľké súdne pojednávanie. Zaujíma ma, či ste niekedy videli v televíznom programe, 
alebo čítali o niekom, kto bol na súde obvinený zo zločinu. Som si istý, že áno. Stojí tam osoba, 
ktorá je obvinená z vlámania sa do domu, prípadne niekoho prepadla a okradla. Je tam tiež človek, 
ktorý videl zločin alebo vie o tom a môže o tom niečo povedať. Tento človek sa volá svedok. Na 
súde je tiež právnik, ktorý sa usiluje dokázať, že obvinený zločin nespáchal. Je tam aj prokurátor 
(štátny zástupca v súdnom konaní) a sudca, ktorý musí rozhodnúť, či obžalovaná osoba je vinná 
alebo nevinná. Sudcovia sú obvykle dobrí ľudia, ktorí robia múdre rozhodnutia až po všetkých 
dôkazoch, ktoré boli predložené a po prevedení výsluchu. Môžu však niekedy urobiť chybu, takže 
vinný človek sa dostane na slobodu, alebo odsúdia nevinného človeka, o ktorom predpokladajú, že 
vykonal nejaký hrozný zločin. Sudcovia sú ľudia a nevystihnú vždy presne, čo sa stalo. 
V niektorých krajinách dokonca sú ukrutní a nepoctiví sudcovia, ktorí úmyselne trestajú nevinných 
ľudí, pretože sú tajne podplatení, aby tak konali. 
 
 V liste Rímskym vysvetľuje Pavol, že jestvuje omnoho dôležitejší súdny dvor, než môžeme 
vidieť v televízii, alebo o ňom čítať v novinách. Vieš, kto je Sudcom? Je to Pán Boh. A kto je 
osoba, ktorá stojí pred Ním, aby si vypočula Jeho rozsudok? Každý z nás, všetci ľudia sveta stoja 
pred Pánom Bohom. 
 Pán Boh však nie je taký sudca ako ľudia, ktorí nepoznajú všetky skutočnosti. On vie úplne 
všetko, čo sme vykonali ja aj ty. Pred Ním nič neukryjeme. Niekedy môžeš ukryť svoje zlé skutky 
pred svojím učiteľom alebo pred svojimi rodičmi, ale Pán Boh vidí veľmi hlboko do tvojho srdca. 
Biblia hovorí (učiteľ, prečítajte deťom Rímskym 2, 16): „Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa... 
evanjelia skrze Ježiša Krista“. To znamená, že Pán Boh preskúma činy každej osoby, ktorá niekedy 
žila. I tvoje tajné činy budú preskúmané. Pán Ježiš Kristus bude mať moc odsúdiť všetkých 
vinníkov. Pán Boh je celkom spravodlivý a nemôže urobiť chybu. Keď budeme stáť pred Ním, aby 
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sme počuli Jeho rozhodnutie (rozsudok), môžeme mať istotu, že rozhodol pravdivo a správne vo 
všetkom. 
 
Flashcard I-3 

Myslime teraz na niektorých ľudí, žijúcich vo vzdialenej krajine od nás, napríklad v džungli 
Južnej Ameriky. Nikdy nepočuli nič z Božieho slova – Biblie, možno nepočuli nikdy o jedinom 
pravom Bohu. Nikdy neboli v kostole. Mohli by sme sa spýtať sami seba: 
Sú to dobrí ľudia? 
Páčia sa Pánu Bohu? 
Môžu sa dostať do neba? 
Sú hriešni alebo nevinní? 

Keby sme sa opýtali na názor ľudí okolo nás, mnohí by povedali: „Samozrejme – sú nevinní. 
Žijú tak dobre, ako vedia. Boh určite neočakáva, že budú žiť lepšie než žijú.“ 
 Počúvajme, čo hovorí Pán Boh – ten Sudca, ktorý nikdy nerobí chyby. Pán Boh hovorí, že 
sú vinní (učiteľ, prečítajte deťom Rímskym 1, 20): „... aby nemali výhovorky“. Je to možné? Áno – 
a Pavol vysvetľuje, prečo sú vinní. 
 Pán Boh je Stvoriteľ všetkého: hviezd, neba, mora, vrchov, stromov, kvetov. Keď sa 
pozrieme na všetky divy tohto veľkého sveta, Boh hovorí k nám. Je to, ako by nám hovoril: „Pozri, 
mňa nemôžeš vidieť, však? Vidíš však všetky nádherné veci, ktoré som urobil. Keď sa pozeráš na 
ne, musíš spoznať, že som veľký a mocný Boh. Hoci som neviditeľný (nemôžeš ma vidieť očami), 
môžeš ma oslavovať (uznať moju veľkú moc). Môžeš ma chváliť a ďakovať mi za všetko, čo som 
urobil.“ Lenže človek to nerobí (učiteľ, prečítajte deťom Rímskym 1, 21): „... hoci znali Boha, 
neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich 
nerozumné srdce sa zatemnilo.“ 
 To znamená, že človek sa stal pyšným a dokonca sa odvrátil od Pána Boha. Namiesto 
uctievania veľkého, pravého, neviditeľného Boha si človek robí obrazy zvierat a vtákov z dreva 
a z kameňa a nazýva ich svojimi „bohmi“. Preto pravý a živý Boh hovorí, že sú vinní. Svoju 
nevedomosť a neposlušnosť nemôžu vôbec ospravedlniť. Takí, akí sú, nemôžu sa dostať do neba. 
 Niektorí z vás, chlapci a dievčatá, ste veriaci a naozaj milujete Pána. Ste smutní, keď myslíte 
na zlých ľudí na celom svete, ktorí hrešia proti Pánu Bohu? Uvedomujete si, že nemajú možnosť 
dostať sa do neba bez počutia evanjelia? Bolo by nádherné, keby ste sa raz stali misionármi 
a priniesli im Božie slovo! Chcel by si ísť ako misionár do cudzej krajiny? Ak áno, povedz to 
Pánovi! Keď nám Pán Boh jasne ukáže, že títo ľudia sú previnilí hriešnici, povzbudí nás to urobiť 
všetko, čo môžeme, aby sme im priniesli evanjelium. 
 
Flashcard I-4 
 Možno si niektorí ľudia v Ríme pri čítaní listu apoštola Pavla mysleli: „Áno, je to pravda! 
Mnohí ľudia na svete nepoznajú pravého Boha, ale my – Židia – sme iní!“ (Prečítajte Rímskym 2, 
17). „Ale keď sa ty menuješ Židom a spoliehaš sa na zákon a chvastáš sa Bohom...“ Pavol písal 
o Židoch, ktorí si myslia, že ich náboženstvo ich robí spravodlivými pred Pánom Bohom. Hovorili: 
„Poznáme Boha a máme Starý zákon. Sme nevinní a na ceste do neba. Boh sa z nás veľmi teší.“ Čo 
povedal Pán Boh, veľký, pravý, múdry Sudca o Židoch? Povedal: „Veľmi sa previnili.“ (Čítajte 
Rímskym 3, 9) „Židia i pohania... všetci sú pod hriechom“. Prečo Pán Boh prehlásil, že Židia sú tiež 
vinní? Pretože majú Božie slovo, ale neriadia sa podľa neho. (Čítajte Rímskym 2, 13) 
 Medzi Židmi sa koná misijná práca. Je im vysvetľované, že môžu byť spasení, keď uveria 
v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Vy, kresťanskí chlapci i dievčatá, môžete pomáhať priniesť 
Židom evanjelium, keď sa budete modliť za nich a podporíte misijnú prácu medzi nimi. Mám tu 
malý lístok s modlitbou, vyžiadanou z misijnej práce medzi Židmi. Ak by ste sa chceli modliť za 
nich, príďte ku mne po skončení lekcie. Poviem vám potom viac o nich a dám vám lístok, aby ste sa 
mohli doma modliť za túto nádhernú prácu. 
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Flashcard I-5 
 Keď sa Pán Boh díva na tento veľký svet, je veľmi smutný, pretože muži aj ženy, chlapci 
i dievčatá, Ho neposlúchajú – nerobia to, čo je správne. Nezáleží na tom, či si z Brazílie, Mexika, 
Číny, Nigérie, Francúzska, Írska alebo Slovenska. Nezáleží na tom, či si bohatý alebo chudobný, 
veľký alebo malý. Počúvaj, čo hovorí Pán Boh o každom z nás (čítajte Rímskym 3, 10 a 23): „Niet 
spravodlivého ani jedného“. „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“. To znamená, že nie sme 
čistí a dokonalí, ako si Pán Boh prial, aby sme boli. Pán Boh nám v Biblii povedal o pravom 
spôsobe, ako máme žiť – milovať Ho z celého svojho srdca a iných ako seba. My však často 
milujeme iné veci, ako televíziu, šport, peniaze a svojich priateľov milujeme viac ako Pána Boha. 
Nemilujeme vždy iných tak, ako by sme mali. Premýšľaj o zlých veciach, ktoré robíš: o nenávisti 
k druhému chlapcovi alebo dievčaťu, ak ťa urazili; o vzdorovitých slovách, ktoré si povedal svojej 
matke; o zlých myšlienkach, ktoré ti prebehli mysľou. Boh vidí všetko toto. Vieš, že čo Pán Boh 
povie, je pravda. Prehlásil, že aj ty si vinný a zaslúžiš si trest. Pán Boh ťa však nechce trestať za 
tvoj hriech. Je pravda, že svätý a čistý Boh nenávidí hriech, ale On ťa tiež miluje a chce ti odpustiť. 
Dal svojho Syna, Pána Ježiša, aby zomrel za tvoj hriech a ak sa dnes vzdáš svojho hriechu a prijmeš 
Krista ako svojho Spasiteľa, Boh ti odpustí. 
 Ak ťa znepokojuje tvoj hriech a chcel by si, aby ti Boh odpustil, ale nemáš istotu, ako ti 
môže byť odpustené, zostaň tu po lekcii, keď ostatní odídu. Príď a sadni si na jednu zo stoličiek 
vpredu. Podľa toho budem vedieť, že chceš, aby som ti pomohol. Budem pri tabuli a veľmi rád ti 
ukážem, ako môžeš dnes dosiahnuť Božie odpustenie. 
 Ako nám však môže svätý a spravodlivý Boh odpustiť? Vysvetlím to na príbehu, ktorý nie je 
z Biblie. 
 
Flashcard I-6 
 Boli raz dvaja bratia menom Karol a Janko Matúš. Mali sa veľmi radi a často sa spolu 
hrávali. Niekedy sa aj pobili tak, ako to robievajú bratia. Roky bežali a chlapci rástli. Každý z nich 
si zvolil iný životný smer. Janko bol usilovný žiak v škole, skladal skúšky, šiel na vysokú školu 
a nakoniec sa stal sudcom. Bol to dobrý, poctivý sudca a stal sa známym v celej krajine. Zbohatol, 
postavil si krásny dom a tam žil so svojou manželkou a rodinou. 
 Karol – druhý brat – bol veľmi lenivý. V škole sa nikdy netrápil s učením a pri skúškach 
prepadával. Po skončení školy sa správal zle, bol lenivý, nevydržal pri práci, ktorú dostal. Jedného 
dňa stratil zamestnanie a aby získal peniaze, začal kradnúť. Najprv kradol malé veci, postupom času 
viac a viac. Raz ukradol z poštového úradu 830 Eur, ale niektorí ľudia ho spoznali a neskoršie ho 
chytila polícia. Priviedli ho na súd a obžalovali ho z krádeže. 
 
Flashcard I-7 
 Pred súdom Karol od prekvapenia zalapal po vzduchu, lebo zistil, že sudcom je jeho brat 
Ján. Aj sudca spoznal v mužovi, ktorý stál pred ním, svojho brata Karola. Niektorí ľudia v súdnej 
sieni tiež prišli na to, že títo dvaja sú bratia. Veď mali rovnaké priezviská – Matúšovci. Začali si 
medzi sebou šepkať: „Čo sa stane teraz?“ 
 Svedkovia vysvetlili, čo videli. Policajt predložil zistené dôkazy. Sudca Ján premýšľal, čo 
urobiť. „Je isté, že Karol je vinný – dopustil sa zločinu. Čo mám robiť? Mám ho prepustiť na 
slobodu preto, že je to môj brat? Nie, to nemôžem urobiť. Ako sudca musím byť poctivý 
a spravodlivý. Zlé činy musím potrestať. Mám mu dať taký trest, ako si zaslúži? Ako by som však 
mohol toto urobiť svojmu vlastnému bratovi, ktorého mám rád?“ 
 Ľudia v súdnej sieni očakávali, čo povie sudca. Konečne pojednávanie sudca uzavrel 
slovami: „Si vinný! Nariaďujem ti zaplatiť pokutu 830 Eur, alebo pôjdeš na päť mesiacov do 
väzenia.“ V súdnej sieni šepot zosilnel, lebo poslucháči mali dojem, že je to prísna pokuta. Vedeli, 
že Karol ju nemôže zaplatiť. Potom však sudca vstal, pristúpil k svojmu bratovi, vytiahol svoju 
náprsnú tašku a odovzdal súdu 830 Eur. Teraz mohol Karol slobodne odísť, pretože jeho vlastný 
brat, ktorý ho miloval, zaplatil zaňho pokutu. 
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 Toto a o mnoho viac urobil Pán Boh pre nás. V liste Rímskym Pavol vysvetľuje, ako môže 
byť Pán Boh spravodlivý a pravdivý pri odsúdení našich vín, avšak ukázal nám svoju lásku tým, že 
nám odpustil (čítajte Rímskym 3, 26): „... dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On 
bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša“. Boh ukázal, aký je spravodlivý a poctivý 
v odpúšťaní hriechov: zaplatil za náš hriech, keď náš trest položil na svojho Syna, Pána Ježiša. 
Teraz, keď vložíš svoju vieru v Pána Ježiša Krista, On prehlási, že si spravodlivý pred Jeho zrakom. 
 
Flashcard I-8 
 Pán Boh najprv zo všetkého povedal o každom z nás: „Si vzdorovitý hriešnik. Urobil si 
mnoho zlých vecí. Porušil si moje prikázania, ktoré som ustanovil v Biblii. Zaslúžiš si trest – 
zomrieť a byť navždy zavrhnutý od mojich očí.“ 
Potom však Pán Boh prijal trest sám. Poslal svojho vlastného, milovaného Syna, Pána Ježiša, aby 
zomrel na kríži za naše hriechy, naše zlé skutky. Ako ten sudca, i On zaplatil obrovskú pokutu, 
pretože nás tak veľmi miloval. Teraz, keď Pán Ježiš zaplatil za nás všetko na kríži, Pán Boh nám 
môže odpustiť. Niečo podobné urobil Ján, keď Karolovi umožnil, aby bol oslobodený napriek tomu, 
že bol zlodej a leňoch. 
 Ak si ešte nikdy neodovzdal svoj hriech Pánu Bohu, popros Ho teraz, aby ti odpustil a očistil 
ťa od všetkých tvojich hriechov, pretože „Boh bude súdiť tajné veci ľudí“. Ver v Pána Ježiša ako 
svojho Spasiteľa, potom môžeš byť voľný. Neodkladaj toto dôležité rozhodnutie! Pamätaj, že si 
vinný pred Pánom Bohom a potrebuješ Jeho odpustenie. Ešte dnes prijmi Jeho milosť! 
 
Otázky na zopakovanie 1. lekcie: 

1. Ktorý človek napísal list Rímskym? 
2. Čo urobil Pán Boh, aby Pavol mohol napísať presne to, čo Boh chcel oznámiť kresťanom 

v Ríme? 
3. Sú pohania v cudzích krajinách nevinní alebo vinní pred Pánom Bohom? 
4. Židia sú tiež vinní, pretože i keď mali Starý zákon, ne . . . . . . . . . ho. 
5. Doplň tento verš: „Všetci totiž . . . . . .  a nemajú slávy Božej“. 
6. Boh je sudca celého sveta. Je múdry vo všetkom a celkom . . . . . . . . . . . 
7. Boh je spravodlivý, ale je tiež Bohom, ktorý je plný . . . . .  k nám. 
8. Počul si príbeh o dvoch bratoch: jeden sa volal Ján, druhý . . . . . 
9. Ján, spravodlivý sudca, uvalil na svojho brata Karola veľmi ťažký trest. Čo potom urobil? 

Zaplatil . . . . . . 
10. Boh je spravodlivý sudca celého sveta. Aký hrozný trest vzal za nás? Dal svojho Syna, aby   

. . . . . .  na . . . . . 
 

Verše pre 1. lekciu: 
Rímskym 1, 20; Rímskym 1, 21; Rímskym 2, 13; Rímskym 2, 16; Rímskym 2, 17; Rímskym 3, 9; 
Rímskym 3, 10; Rímskym 3, 23; Rímskym 3, 26. 
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2. lekcia 
 

Sudca ťa prehlasuje podľa práva za spravodlivého 
 
Text pre učiteľa: Rímskym 3, 21 – 5, 9 
 
Ústredná pravda: Pretože Pán Ježiš vylial svoju krv za hriešnikov, Pán Boh prehlásil za 

spravodlivých všetkých, ktorí veria v Neho. 
 
Aplikácie: 
Nespasené deti: Nevkladaj svoju vieru do svojich dobrých skutkov, ale spoliehaj sa na 

samotného Krista, aby ťa spasil. 
 
Spasené deti: Ďakuj Pánu Bohu, že keď sa na teba díva, vidí ťa čistého, pretože Pán Ježiš 

zomrel za teba. 
 
Verš na zapamätanie: „Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána 

Ježiša Krista.“ Rímskym 5, 1 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod:   Opakovania príbehu o Jánovi a Karolovi z 1. lekcie. 
Flashcard II-1: Nemôžeme sa sami ospravedlniť skrze „skutky spravodlivosti“. AN 
Flashcard II-2: Dôvodom nášho ospravedlnenia je preliata Kristova krv. 
Flashcard II-3: Následkom nášho ospravedlnenia je nám pripočítaná Kristova spravodlivosť. 

AS 
Flashcard II-4: Základom nášho ospravedlnenia je viera v Krista. AN 
Flashcard II-5: Biblický príklad, ako bol ospravedlnený Abrahám, keď uveril Bohu. 
Flashcard II-6: Ilustrácia Tomáša, plávajúceho na nafukovacom matraci, ktorý praskol. 
Flashcard II-7: Richard ho prichádza zachrániť. Tomáš zápasí, ale nakoniec uverí plavčíkovi 

a je zachránený. AN 
Flashcard II-8: Záverečná výzva: Uveril si v Božie spasenie? AN 
 
 Pavel sa tiež podelil s kresťanmi v Ríme o zdroj svojho ospravedlnenia, ktorým je Božia 
milosť. Táto otázka nie je v lekcii preberaná konkrétne, aby sme sa vyhli prílišnému nátlaku na deti. 
 
Doplnková aktivita: 
Scénka: Prideľte úlohy pre scénky 4 a 5. Nové role sú „Jana“ a Mária“. 
 
Opakovací kvíz: Otázky sú zaradené na konci tejto lekcie. 
 
 

Lekcia 
 
(Môžete ukázať obrázok I-7) 
 

Pamätáte sa na príbeh dvoch bratov – Karola a Jána? Čo urobil Karol? (Ukradol peniaze). 
Prehlásil sudca Karola za vinného alebo nevinného? (Vinného.) To je správne! A pred Pánom 
Bohom – veľkým Sudcom – je každý z nás vinný, pretože ty i ja sme prestúpili Jeho zákony. 
 Predstavte si, že v našom príbehu Karol potom, keď ho sudca odsúdil zaplatiť 830 Eur alebo 
ísť do väzenia, povedal: „Prosím, netrestaj ma, od tejto chvíle sa polepším!“ Myslíte, že by sudca 
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povedal: „Potom je všetko v poriadku. Môžeš ísť na slobodu!“ Čo si myslíte? Odpoveď je „Nie!“. 
Sudca by ho nemohol jednoducho prepustiť. Veď porušil zákon a zo sudcovho jednania je zrejmé, 
že bol potrestaný za priestupok. 
 
Flashcard II-1 

Pre vás i mňa je pravdou, že stojíme pred Pánom Bohom. Pán Boh je spravodlivý sudca 
celého sveta. Nebolo by správne, keby Pán Boh hriešnym ľuďom jednoducho povedal: „Ach, nič sa 
nestalo. Viackrát to nerob!“ V žiadnom prípade by nemohol niekto z nás povedať Pánu Bohu: „Už 
začnem byť dobrý. Nebudem porušovať Tvoje zákony“. Viete, prečo nemôžeme toto povedať Pánu 
Bohu? Pretože vy aj ja máme hriešnu povahu. Narodili sme sa vo svojich srdciach s niečím, čo nás 
núti robiť zlé veci a čoskoro zistíme, že hrešíme proti Pánu Bohu. 
 Mnohí ľudia si myslia, že môžu byť spasení od hriechov konaním dobrých skutkov a že 
môžu prísť do neba. Pavol nám píše v liste Rímskym, že skúšajú dostať sa priamo pred Boží zrak 
pomocou „skutkov spravodlivosti“. Usilujú sa byť dobrí a láskaví, dávajú peniaze do kostola, 
pomáhajú svojim susedom a myslia si: „Tieto dobré skutky ma urobia spravodlivým pred Bohom“. 
Mysleli ste si tiež niekedy niečo podobné? Všetky tieto skutky sú vynikajúce. Pán Boh chce, aby 
sme boli dobrí a láskaví, ušľachtilí a ochotní pomáhať. Povedal nám však vo svojom Slove, že sa 
nemôžeme zbaviť svojich hriechov konaním dobrých skutkov (čítajte Rímskym 3, 20): „... zo 
skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek...“. To znamená, že nikto nestane 
sa spravodlivým pred Pánom Bohom preto, že sa usiluje konať dobro a dodržovať Božie prikázania. 
 
Flashcard II-2 

Pamätáte sa, prečo Karol mohol vtedy odísť zo súdnej siene ako slobodný človek? Keby 
v ten deň vyšiel na ulicu, nikto by mu nemohol povedať: „Nesmieš odísť! Musíš zaplatiť pokutu!“ 
 Mohol by odpovedať: „Pokuta bola už zaplatená, nemusím ju znovu platiť!“ Prečo mohol 
Karol povedať: „Nemôžem byť trestaný za ten zločin!“? Pretože sudca Ján prišiel k nemu a pokutu 
zaplatil namiesto neho. Karol sa stal ospravedlneným podľa práva, pretože pokuta bola zaplatená. 
 Podobne môžeme poznať, čo znamená byť zbavený trestu za hriech. Boh nám môže 
povedať: „Učinil si za dosť môjmu zákonu“. Toto znamená „ospravedlnenie“. Znamená to 
prehlásiť, že je niekto nevinný, pretože koná v súlade so zákonom. Ako nás môže Pán Boh 
ospravedlniť? Odpoveď nájdeme v Božom slove (čítajte Rímskym 5, 9): „...budeme teda zachránení 
od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou“. Pokuta za tvoj hriech bola 
zaplatená na kríži, keď Pán Boh dal svojho Syna, aby zomrel za teba. Zasluhuješ si byť navždy 
oddelený od Boha. Cenou za tvoje oslobodenie od tohto trestu bola drahocenná krv Pána Ježiša 
Krista – Jeho smrť za teba. Zaplatené bolo za nás úplne, pretože On vzal na seba všetok trest za náš 
hriech. Nakoniec zvolal: „Dokonané je!“ Doslovne to znamená: „Je celkom zaplatené!“ Vďaka 
Pánu Ježišovi Kristovi nemusíme už platiť za naše hriechy. Pokiaľ veríš v Neho, nemôžeš byť 
znovu potrestaný; si ospravedlnený. Pamätáš si, čo to znamená? (Nech deti odpovedajú.) Áno, 
znamená to: Boh prehlasuje, že si bez viny, si ospravedlnený podľa zákona, pokiaľ veríš v Pána 
Ježiša Krista. 
 
Flashcard II-3 

Pán Ježiš bol jediný, kto mohol zaplatiť za nás, pretože jedine On vždy dokonale dodržoval 
Boží zákon, činil dobre, vždy miloval Boha i druhých, Jeho slová a myšlienky boli vždy dobré 
a spravodlivé. Každý iný zhrešil a je vinný v Božích očiach. Nikto iný by nemohol zaplatiť za nás. 
Pán Ježiš sa vždy podriaďoval Božím príkazom a ak teraz uveríš v Neho, pripočíta sa ti Jeho 
dobrota. To znamená, že Boh to vidí tak, ako by sme my žili dokonalý život Pána Ježiša. Keď sa na 
nás Pán Boh díva, nevidí naše hriechy, ale len dokonalé veci, ktoré robil Pán Ježiš. Pavol písal 
o Abrahámovi (čítajte Rímskym 4, 22): „Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.“ To znamená, že 
Abrahám bol počítaný ako dokonalý a spravodlivý pred Pánom Bohom. To isté sa stalo nám, pokiaľ 
sme uverili v Pána Ježiša Krista. 
 Keď nás Pán Boh ospravedlnil, neznamená to, že urobil čistými a dokonalými naše životy. 
(V nasledujúcej lekcii uvidíme, akými rozdielnymi nás robí). Sudca tiež neurobí človeka dobrým, 
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len jednoducho povie, že je ospravedlnený podľa zákona a neprevinil sa. Keď nás Pán Boh 
ospravedlnil, nám je počítaná dokonalá spravodlivosť Pána Ježiša. Ak si veriaci, mal by si chváliť 
Pána, že keď sa díva ne teba, vidí ťa, ako by si žil dokonalý život Pána Ježiša. Poďakoval si Mu už 
za to? Urob to práve teraz v stíšení svojho srdca! 
 
Flashcard II-4 
 Znamená to, že teraz každý pôjde do neba? Rozhodol Pán Boh, že každému bude odpustené, 
pretože Pán Ježiš zomrel na kríži? Je teraz každý „ospravedlnený“ v Božích očiach? Čo myslíte? 
(Nech deti odpovedajú.) Nie, nebude odpustené všetkým. Nie sú všetci na ceste do neba. Iba tí, 
ktorí vierou prijali Boží dar odpustenia (čítajte Rímskym 3, 28): „... človek ospravedlnený býva 
vierou bez skutkov zákona.“ Čo to znamená? To znamená, že musíš celkom uveriť v Krista, aby si 
dostal odpustenie svojich hriechov. Sám od seba nemôžeš robiť nič, aby si konal správne. Je to to 
isté, ako v prípade Karola. Vedel, že si zaslúži trest, vedel, že nemôže zaplatiť pokutu – a tak 
vďačne prijal dar 830 Eur, ktoré zaplatil jeho brat, takže Karol mohol odísť zo súdnej siene 
oslobodený. Spoľahol sa na brata, ktorý zaplatil za neho cenu. 
 Aj ty potrebuješ prísť k Pánu Ježišovi a povedať Mu: „Sám nemôžem konať správne 
v Tvojich očiach, nemôžem sa zbaviť svojich hriechov. Aj keď som sa usiloval robiť dobré veci, 
viem, že to nestačilo. Viem však tiež, že Pán Ježiš zomrel, aby zaplatil trest za moje zlé činy. 
Ďakujem Ti. Teraz som prijal od Teba dar odpustenia.“ 
 
Flashcard II-5 
 Niektorí ľudia v dobe apoštola Pavla nemohli pochopiť, ako môže Pán Boh odpustiť 
hriešnikovi zdarma, bez konania dobrých skutkov, bez platenia peniazmi alebo bez konania niečoho 
pre Božie potešenie. Preto Pavol napísal v tomto liste: „Myslite na Abraháma, ako bol 
ospravedlnený“ – ako sa stal v Božích očiach spravodlivým. Abrahám žil mnoho storočí pred 
príchodom Pána Ježiša na svet. Pán Boh ho povolal z mesta Úr, kde Abrahám žil a sľúbil mu, že 
jedného dňa bude mať mnoho detí a mnoho vlastnej zeme, Abrahám veril a odišiel zo svojho mesta. 
Vtedy nemal žiadny domov a žiadnu zem, ba ani jedného syna. Bol už starý. Bol dobrým človekom, 
ale ako všetci z nás, niekedy hrešil. Neraz klamal a podvádzal ľudí okolo seba. Raz napríklad 
povedal kráľovi Egypta, že jeho žena je jeho sestra. 
 Boh však rozhodol, že Abrahám je v Jeho očiach spravodlivý. Ako sa to mohlo stať? (Čítajte 
Rímskym 4, 3) „Uveril Abrahám a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“ To znamená, že uveril 
všetkému, čo mu zasľúbil Pán Boh, preto Boh prehlásil, že Abrahám je spravodlivý v Jeho očiach. 
Boh ho neprehlásil vinným za jeho hriechy, ale ho ospravedlnil. 
 Prečítajme si Rímskym 5, 1: „Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho 
Pána Ježiša Krista.“ Byť ospravedlneným znamená teda byť počítaný Pánom Bohom za dobrého 
a správneho. To sa stane vtedy, keď vložíš svoju vieru v Pána Ježiša Krista. 
 
Flashcard II-6 
 Porozprávam vám príbeh, ktorý vám, dúfam, pomôže pochopiť, čo znamená byť 
ospravedlnený vierou. 
 Tomáš trávil letné prázdniny pri mori. Výborne sa zabával, pretože slnko svietilo celý deň 
a mohol chodiť plávať. Najviac ho bavilo vziať si do vody nafukovací matrac a pádlovať proti 
vlnám, trieštiacim sa o breh. Cítil sa pokojne, keď ležal na chrbte a díval sa na oblaky, kým matrac 
sa pokojne kolísal na vode. 
 Jedného dňa sa však prihodila hrozná vec. Z matraca začal náhle hlasito unikať vzduch a po 
niekoľkých chvíľach ho už nemohol udržať na vode. Tomáš sa dostal do veľkých ťažkostí, pretože 
bol veľmi slabým plavcom. „Pomóc!“, kričal. „Pomóc! Topím sa!“ Na pláži bol v ten deň plavčík 
Richard, ktorý stále pomocou svojho silného ďalekohľadu sledoval, či niekto z ľudí vo vode nemá 
ťažkosti. Videl, že Tomáš je v nebezpečenstve a začul jeho slabé volanie o pomoc. Richard položil 
svoj ďalekohľad, rozbehol sa dolu k pláži a skočil do mora. Svojimi silnými rukami a nohami 
rozrážal vodu, kým nedoplával tam, kde slabý Tomáš bojoval o život. 
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Flashcard II-7 
 Len čo ho plavčík dostihol, začal Tomáš kopať svojimi nohami a mávať rukami. Chcel tak 
pomôcť Richardovi priplávať, aby ho vzal na breh. „Nie“, kričal Richard, „sťažuješ mi možnosť 
zachrániť ti život. Prestaň bojovať a snažiť sa sám o záchranu. Pokojne lež a dôveruj mi! 
Vytiahnem ťa na breh!“ Tomáš poslúchol a veľký, silný plavčík ho prevrátil na chrbát, chytil 
chlapca za hlavu a plával s ním k brehu. Už predtým zachránil iné ľudské životy a vedel presne, čo 
má robiť. Čoskoro bol na plytčine a mohol sa dotknúť dna. Vytiahol Tomáša, ktorý bol vyčerpaný 
a preniesol ho na teplý piesok. „Je nádherné byť na brehu v bezpečí!“, myslel si Tomáš, keď ležal 
a oddychoval na slnku. 
 Tak isto Pán chce, aby sme uverili v Neho, aby sme mali vieru v Neho. (Čítajte Rímskym 4, 
5): „Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera 
počíta za spravodlivosť.“ To znamená, že nemáme robiť pokusy o záchranu seba, ale máme veriť 
v Pána Ježiša, ktorý jedine nás učiní spravodlivými pred Pánom Bohom. Tomáš veril veľkému, 
silnému plavčíkovi. Sám sa nemohol zachrániť. Ani my nemôžeme zachrániť sami seba zo svojho 
hriechu. Ak sa  o to pokúšame, prekážame Bohu, aby nás zachránil. Spomeňte si na Tomášovo 
úsilie pomôcť Richardovi, ktoré mu v skutočnosti len sťažovalo jeho záchranu. 
 
Flashcard II-8 
 Pán Ježiš však urobil pre nás omnoho viac než Richard pre Tomáša. Richard statočne 
nasadil svoj život, ale Pán Ježiš vedel, že bude musieť zomrieť, aby nás zachránil. Zdarma dal za 
nás svoj život. 
 Pán Boh urobil pre nás omnoho viac než sudca Ján pre svojho obvineného brata. Pán Ježiš 
nezaplatil pokutu 830 Eur, ale vzal na seba celý trest smrti – za teba aj za mňa. Keď veríme v Neho, 
máme „pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista“ (Rímskym 5, 1). Máme pokoj s Pánom 
Bohom, pretože nám boli odpustené naše hriechy. Máme pokoj, pretože sme v Božích očiach 
spravodliví, máme tento pokoj, pretože sme bezpeční a vieme, že prídeme do neba. 
 Veríš v Krista ako svojho Pána a Spasiteľa? Máš pokoj s Bohom? On chce, aby si uveril 
v Neho dnes! Zbav sa svojich hriechov a popros Ho, aby ti odpustil a urobil z teba svoje dieťa. 
 
Otázky na zopakovanie 2. lekcie: 
 

1. Vysvetli, čo v Biblii znamená slovo „ospravedlniť“. (Prehlásiť, že osoba je nevinná, že je 
spravodlivá podľa práva.) 

2. V našej dnešnej lekcii sme videli zlý spôsob, ako ľudia robia pokus ospravedlniť sami seba 
pred Pánom Bohom. Čo je ten zlý spôsob? (Skutky podľa zákona, snaha robiť dobré skutky 
pre svoju záchranu.) 

3. V Rímskym 5, 9 čítame, že sme „ospravedlnení krvou“. Môžeš to vysvetliť? (Keď Pán Ježiš 
zomrel na kríži a za nás bola preliata Jeho krv, trest za náš hriech bol celkom zaplatený.) 

4. V Rímskym 5, 1 čítame tiež, že sme „ospravedlnení vierou“. Môžeš to vysvetliť? (Dielo 
Pána Ježiša sa vzťahuje len na tých, ktorí uveria v Neho.) 

5. a) Ako sa volal človek zo Starého zákona, o ktorom sme sa učili, že bol „ospravedlnený“ 
preto, že uveril Bohu? (Abrahám.) 
b) Z ktorého mesta ho Boh povolal? (Úr.) 

6. V ktoré Božie zasľúbenie uveril? (Že bude mať mnoho potomkov a dostane zem.) 
7. Ako Tomáš prejavil, že vložil svoju vieru do plavčíka? (Prestal sa zmietať a poddal sa 

Richardovi, aby ho zachránil.) 
8. V čom je plavčík ilustráciou Pána Ježiša? (Bol silný a vedel, ako zachraňovať. Chcel 

obetovať seba, aby zachránil druhých.) 
 
Verše pre 2. lekciu: 
Rímskym 3, 20; Rímskym 3, 28; Rímskym 4, 3; Rímskym 4, 5; Rímskym 4, 22; Rímskym 5, 1; 
Rímskym 5, 9. 
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3. lekcia 
 

Najlepší priateľ 
 
Texty pre učiteľa: Rímskym 6 – 8, najmä 8. kapitola 
 
Ústredná pravda: Svätý Duch žije v každom kresťanovi, aby ho posilňoval a pomáhal mu. 
 
Aplikácie: 
Nespasené deti: Počúvaj, čo hovorí Svätý Duch a poď ku Kristovi. 
Spasené deti: Ver Mu, aby ti dal víťazstvo nad hriechom a Satanom a aby odňal od teba 

pochybnosti a obavy. 
 
Poznámka pre učiteľa: 
 Táto lekcia sa zaoberá viac učením o živote kresťana než cestou spasenia. Pre nespasené deti 
vo vašej triede môžete v úvodnej časti pred začatím lekcie predložiť evanjelium podľa nižšie 
vypísaných veršov z listu Rímskym. Deti by si mohli tieto verše podčiarknuť vo svojich Bibliách, 
ak ich majú, a pripísať tieto slová k odkazom ako pomoc k zapamätaniu si ich. 
 
Rímskym 3, 23 Naša potreba 
Rímskym 5, 8  Jediný Spasiteľ 
Rímskym 6, 23 Boží dar 
Rímskym 10, 13 Čo robiť 
 
Verš na zapamätanie: Opakujte Rímskym 5, 1 
 
Osnova lekcie: 
 
Úvod:   Krátke opakovanie príbehu o sudcovi Jánovi a jeho bratovi Karolovi. 
Flashcard III-1: Karolova vďačnosť Jánovi. 
Flashcard III-2: Našu vďačnosť Pánu Bohu môžeme vyjadriť tak, že pomáhame svojim 

rodičom a poslúchame ich. 
Flashcard III-3: Svätý Duch nám pomáha podriaďovať sa Božiemu vedeniu (Rímskym 8, 4) – 

príklad Sandry. (AS) 
Flashcard III-4: Satan pokúša kresťanov, aby mali pochybnosti, ale Svätý Duch nás uisťuje, 

že sme Božími deťmi. (Rímskym 8, 14) 
Flashcard III-5: Používa Božie zasľúbenia a naše zmenené životy, aby nám dal istotu – 

príklad Sandry. (AS) 
Flashcard III-6: Svätý Duch nás vedie v našich rozhodnutiach (Rímskym 8, 14). 
Flashcard III-7: Vedie nás pomocou čítania Biblie a modlitby, Jeho pokoj je v našich srdciach 

i v srdciach iných kresťanov. 
Flashcard III-8: Svätý Duch nám pomáha správne sa modliť (Rímskym 8, 26). Nespaseným 

ukazuje ich hriech – privádza ich ku Kristovi. (AN) 
 
Doplnkové aktivity: 

a) Každému dieťaťu dajte kúsok papiera, rozkreslený podľa nižšie uvedeného vzoru. (Môžete 
pripraviť jeden a urobiť fotokópie.) Vyzvite každé dieťa, aby nakreslilo tri vhodné obrázky 
– ako môže preukázať svoju lásku k Pánovi doma, v škole, pri hre. Je to vhodné aj pre 
neobrátených žiakov. Vysvetľuje im niektoré zo skrytých zmyslov obrátenia a pripravuje ich 
na úprimné obrátenie sa ku Kristovi. 
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Ak nás Pán Boh ospravedlnil, ukážme Mu svoju lásku a vďačnosť 
 
 

 
 

doma 
 

 
 

 
 

v škole 

 
 

 
 

medzi kamarátmi 

 
b) Pokračujte s učením a skúšaním scénky. 

 
 

Lekcia 
 
 Pamätáte si príbeh o Karlovi a Jánovi? (Ukážte obrázok I-7; nechajte deti v krátkosti 
zopakovať príbeh kvôli deťom, ktoré neboli prítomné v predchádzajúcich týždňoch.) Pokračujme 
v príbehu o našich dvoch priateľoch. 
 
Flashcard III-1 
 Po skončení pojednávania pozval Ján svojho brata domov na večeru. Len čo prišli domov, 
sadli si do obývacej izby a Karol začal rozprávať. Čo myslíte, že hovoril? Z dvoch možností, 
o ktorých vám poviem, vyberte tú, o ktorej si myslíte, že je správna. 

Prvá možnosť: „Ján, bolo pekné od teba, že si zaplatil tú pokutu! Nečakaj však, že preto 
prestanem kradnúť! Nechaj ma žiť tak, ako chcem a ty si ži tiež svojsky. Ja budem robiť vo svojom 
živote, čo chcem!“ 

Druhá možnosť: „Ján, veľmi ti ďakujem, že si zaplatil tú pokutu za mňa. Viem, že som si ju 
zaslúžil, ale nemohol by som ju zaplatiť. Som ti veľmi vďačný! Odteraz chcem žiť tak, aby si sa 
nemusel za mňa hanbiť.“ 

Druhá možnosť je správna. Karol povedal ešte: „Ján, nikdy, nikdy ti nebudem môcť začať 
splácať túto sumu, ale občas by som ti mohol prísť umyť auto alebo pokosiť trávu. Necháš ma to 
urobiť? Chcem ti tak ukázať, ako si cením tvoju láskavosť, i keď nikdy ti nebudem môcť splatiť 
peniaze. 
 Viem, že v tejto triede sú niektorí chlapci a dievčatá, čo už patria do Božej rodiny. Uverili 
ste v Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Pán Boh urobil pre vás omnoho viac než Ján 
pre Karola, pretože dal svojho jediného Syna, aby zomrel za vaše hriechy. Ako sa zachováte teraz, 
keď si uvedomujete veľkú cenu, ktorú zaplatil Kristus za vás? 
 
Flashcard III-2 
 Tieto dva obrázky nám ukazujú dve možnosti. Ktorý obrázok predstavuje pravého kresťana? 
 Prvá možnosť: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si vzal na seba hrozný trest pre moje hriechy. 
Odteraz sa Ti chcem páčiť. Pomáhaj mi doma, v škole a všade, kde som, aby som Ti ukazoval, ako 
Ťa milujem a som Ti vďačný!“ 

Druhá možnosť: „Pane Ježišu, je tak dobré byť kresťanom. Páči sa mi nedeľná škola a mám 
dobrých priateľov. Musím však naozaj robiť to, čo mi hovoria rodičia? Je to ťažké, pretože chcem 
robiť to, čo sa mne páči!“ 

Dúfam, že sa nesprávate podľa druhého príkladu. Premýšľajme nad týmito dvoma 
obrázkami! Čo myslíte, ktorý z týchto obrázkov ukazuje postoj pravého kresťana – dieťa, ktoré 
prestiera stôl, alebo dieťa, ktoré sa hrá vonku a tvári sa, že nepočuje mamičkino volanie? 

Byť kresťanom je nádherné a uchvacujúce, ale nie je to vždy ľahké. Je to vlastne skutočný 
boj. Máme hrozného nepriateľa – Satana, ktorý robí všetko možné pre to, aby sme konali zlé veci 
a urážali Pána Ježiša, i keď sme Božími deťmi. Máme veľmi mocného nepriateľa, ktorý bojuje proti 
nám, ale každý kresťan má ešte mocnejšieho Pomocníka, ktorý žije v jeho vnútri, aby mu pomohol 
konať to, čo je správne. Vieš, kto je to? Pozrime sa do listu Rímskym 8, 9, kde je o Ňom trikrát 
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zmienka (vyzvite jedno dieťa, aby to prečítalo): „Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží 
prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho.“ Ako je nazvaný? Sú tu tri mená: 
Duch, Duch Boží a Duch Kristov. Obvykle Ho nazývame Svätým Duchom. On je Boh a žije 
v každom kresťanovi, v každej osobe, ktorá verí v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána 
a Spasiteľa. Svätý Duch žije vo vás, aby vám dal silu v boji proti diablovi! Dnes nájdeme v liste 
Rímskym štyri ohromné veci, ktoré chce Svätý Duch, aby sme konali a je to možné v živote 
každého Božieho dieťaťa. 

 
Flashcard III-3 

Ako prvú vec nám pomáha dodržiavať Božie prikázania. V Rímskym 8, 4 čítame (nech číta 
staršie dieťa): „... aby sa právna požiadavka zákona uplatnila pri nás, ktorí nechodíme podľa tela, 
ale podľa Ducha.“ Toto pochopiť je trochu ťažké, ale znamená to, že ak Svätý Duch dozerá na naše 
životy, riadime sa Božími príkazmi. Práve ako na obrázku, na ktorý sme sa dívali pred chvíľkou 
(ukážte v rýchlosti stránku – dve), dáva nám silu poslúchať svojich rodičov a víťaziť nad diablovým 
pokušením. 

Sandra mala desať rokov. Pred rokom v biblickom tábore poprosila Pána Ježiša Krista, aby 
bol jej Pánom a Spasiteľom. Často, keď prišla domov zo školy, mamička ju poslala do obchodu 
nakúpiť nejaký tovar. Kým ešte nebola kresťankou, Sandra si po nákupe nechávala pre seba trochu 
peňazí, kým zvyšok zastrčila mamičke do peňaženky. Mamička nikdy neprepočítavala peniaze a tak 
nevedela, že Sandra kradne. Keď sa však Sandra obrátila, chcela sa páčiť Pánu Ježišovi a robiť to, 
čo je správne, i keď sa jej niekedy vracalo pokušenie kradnúť podľa starého zvyku. Kto jej 
pripomínal Božie prikázanie: „Neukradneš!“ a kto jej dával silu robiť to, čo je správne? Áno, Svätý 
Duch. 

Večer, keď si dorobila domáce úlohy, chodievala Sandra von ku kamarátke. Keď sa jej 
mamička opýtala: „Kam ideš?“, Sandra bola v pokušení povedať: „Idem k Jane, aby mi pomohla 
s domácou úlohou“. Matka by jej povedala, aby išla a zostala tak dlho, ako bude potrebné. Lenže 
vnútorný hlas jej pripomenul Božie prikázanie: „Neklam nikoho!“, preto povedala pravdu: „Idem sa 
pohrať s Janou. Môžem?“ Matka jej to nedovolila, kým nemala hotové domáce úlohy, ale Sandra 
vedela, že dokáže povedať pravdu. Kto jej pomohol? Áno, Svätý Duch. Ak si sa stal veriacim 
chlapcom alebo dievčaťom, môžeš poprosiť Svätého Ducha, aby ti tiež pomáhal poslúchať Božie 
príkazy. Dá ti silu, ak v Neho uveríš. 
 
Flashcard III-4 

Niektorí kresťania pochybujú o tom, či sú naozaj Božími deťmi. Divia sa: „Som naozaj 
Božím dieťaťom? Žije teraz Pán Ježiš v mojom živote? Keby som zomrel, pôjdem po tom všetkom 
do neba?“ Diabol chce, aby sme pochybovali, či sme naozaj Božími deťmi. Ku komu sa obrátiť, 
keď ťa prepadne tento druh pochybností? Ak máš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, niekto je ti 
veľmi, veľmi blízko, aby ti pomohol. Kto je to? Prečítajme si Rímskym 8, 16 (vyzvite staršie dieťa, 
aby prečítalo tento verš): „A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dietky Božie.“ 
To znamená, že ak si Božím dieťaťom, Svätý Duch ťa povzbudzuje a dáva ti pokoj do srdca, uisťuje 
ťa, že si naozaj členom Božej rodiny. Nie je to hlas, ktorý počuješ ušami, ale vedie ťa k hlbokému 
vnútornému poznaniu, že Mu patríš. Dáva ti tiež silu páčiť sa Pánu Bohu a uisťuje ťa, že si Božím 
dieťaťom, ak veríš v Pána Ježiša. 
 
Flashcard III-5 
 Ako ťa Svätý Duch uisťuje, že si Božím dieťaťom? Robí to dvojakým spôsobom: 
zasľúbeniami z Božieho slova a zmenou nášho života. Vysvetlím vám, ako sa to stalo Sandre. 
Sandra navštevovala každú stredu Klub Dobrej zvesti, ktorý bol v dome len o dve ulice ďalej, ako 
bývala ona. Chodievala tiež do biblického tábora a tam prežila niečo nádherné. Modlila sa za to, 
aby prijala Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Niekedy však diabol prinášal do 
Sandriných myšlienok pochybnosti a ona nemohla uveriť, že je naozaj spasená a príde do neba. 
Cítila, že by jej mohla pomôcť učiteľka z Klubu Dobrej zvesti, preto jedného dňa po skončení 
lekcie zverila sa so svojím problémom učiteľke, slečne Milej. 
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 Povedala: „Niekedy nemám istotu, či Pán Ježiš naozaj žije v mojom živote“. Slečna Milá jej 
to vysvetlila takto: „Sandra, pamätáš si na tábor v minulom roku, kedy si poprosila Pána Ježiša, aby 
bol tvojím Spasiteľom? Pamätáš si verš, ktorý si vtedy čítala vo svojej Biblii? Každý človek totiž, 
ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený (Rímskym 10, 13). Keď si sa modlila, poprosila si 
Pána, aby ti odpustil tvoj hriech a prevzal kontrolu nad tvojím životom?“ „Áno,“ odpovedala 
Sandra, „urobila som to. Poprosila som Ho, aby ma spasil a naozaj som to myslela vážne.“ Slečna 
Milá povedala: „V tom ti dal zasľúbenie: ak budeš volať Jeho meno, zachráni ťa. Čo si teda myslíš, 
že urobil?“ „Zachránil ma!“ „A ako si môžeš byť istá?“, spýtala sa učiteľka. Sandra minútu ticho 
premýšľala. Potom jej slečna Milá vysvetlila: „Môžeš si byť istá, pretože je to Božie zasľúbenie. 
V liste Židom 13, 5 je ešte nádhernejšie zasľúbenie, kde Pán Boh hovorí: „Nikdy ťa neopustím!“ 
 „Je tu ešte ďalšia vec“, povedala slečna Milá. „V poslednom roku sa veľmi zmenilo tvoje 
správanie. Postupne si sa stávala láskavejšou, poslušnejšou a tiež pozornejšou v triede. Pre mňa je 
to znamením, že si prijala Pána Ježiša za svojho Spasiteľa.“ 
 Keď Sandra premýšľala o Pánových zasľúbeniach a o zmene vo svojom živote, v jej srdci sa 
rozhostila nádherná radosť a pokoj. Nebolo to preto, že ju učiteľka pochválila. Vieš, kto jej tichučko 
pomohol dosiahnuť istotu, že je Božím dieťaťom? Áno, Svätý Duch v jej srdci. Aj tebe môže takto 
pomôcť. Keď máš pochybnosti, pripomeň si chvíľu, kedy si poprosil Pána Ježiša, aby ťa spasil. 
Pripomeň si Jeho zasľúbenie, že ťa spasí a bude s tebou. Mysli tiež na malé zmeny vo svojom 
živote. Svätý Duch ti pomôže prekonávať tvoje pochybnosti a obavy. Je to časť Jeho práce. Ver 
Mu, že to urobí pre teba. 
 
Flashcard III-6 
 Pre Sandru bolo ťažké usporiadať svoje myšlienky v jednoduchých veciach, napríklad, ktoré 
topánky nosiť, alebo koho si pozvať na oslavu svojich narodenín. Premýšľala o niektorých 
dôležitých rozhodnutiach svojich starších priateľov, o rozhodnutiach, ktoré bude musieť urobiť 
o niekoľko rokov aj ona sama a čudovala sa, že bude schopná ich urobiť. Jedného dňa jej slečna 
Milá v Klube Dobrej zvesti povedala, že Svätý Duch jej chce pomôcť i v tomto. 
 Svätý Duch nás vedie v tom, čo máme robiť. Je to tretia vec, ktorú robí. (Spomeniete si na 
prvé dve?) Každodenne nám ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Každodenne nám pomáha poznávať 
a vykonávať Božiu vôľu. (Nech jedno z detí prečíta Rímskym 8, 14): „Lebo všetci, ktorých Duch 
Boží vedie, sú synovia Boží.“ Svätý Duch nás chce viesť po ceste, ktorú Pán Boh naplánoval pre 
náš život. Ako budete vedieť o niekoľko rokov, ktoré predmety v škole máte ďalej študovať a ktoré 
nie? Ako zistíte, ktorých priateľov si máte vybrať? Podľa čoho si zvolíte zamestnanie? Možno Pán 
Boh chce mať z teba misionára, kazateľa alebo evanjelistu. Ako zistíš, aká je Božia vôľa v tvojom 
živote? Vo všetkých týchto veciach ťa chce viesť Svätý Duch, aby si sa rozumne rozhodol. Som si 
istý, že sa opýtaš: „Ale ako ma vedie Svätý Duch?“ 
 
Flashcard III-7 
 (Tento obrázok zakryte dvomi kusmi papiera a potom ich odstráňte počas vyučovania.) 
 Najdôležitejší spôsob, ako nás vedie Svätý Duch, je prostredníctvom Biblie a pomocou 
modlitby. Ak čítaš každodenne Božie slovo a prosíš Ho o vedenie, pomôže ti poznať, čo je správne 
a čo chce, aby si robil. Niekedy ti ukáže zvláštne zasľúbenie alebo príkaz z Biblie, aby si ho poznal 
a riadil sa podľa neho. V Žalme 119, 105 čítame: „Sviecou mojím nohám je Tvoje slovo a svetlom 
mojim chodníkom.“ 
 Ďalší spôsob, pomocou ktorého môžeme poznať, čo Pán Boh od nás chce, je pokoj, ktorý 
nám dáva Svätý Duch do našich sŕdc. V liste Kolosenským 3, 15 sa hovorí: „A pokoj Kristov nech 
rozhoduje vo vašich srdciach...“ Svätý Duch nám dáva Boží pokoj, aby bol „rozhodcom“ v našich 
srdciach. Však viete, čo robí rozhodca? Keď niekto urobí faul, zapíska na píšťalku. Keď kresťan 
urobí niečo proti Božej vôli, Boží pokoj v jeho srdci bude narušený. Ak robíš, čo chce Pán Boh, 
máš v tom pokoj, i keď to môže byť veľmi ťažké. 
 Svätý Duch používa iných kresťanov k tomu, aby nás viedli. V 1. liste Petra 5, 5 sa hovorí, 
že mladší veriaci majú poslúchať starších, ktorí majú viac skúseností v kresťanskom živote. Tvoj 
učiteľ v nedeľnej škole alebo v Klube Dobrej zvesti, ti dobre poradí, čo je Božia vôľa pre tvoj život. 
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Ak sú tvoji rodičia veriaci, tiež ti chcú pomôcť kráčať cestou, ktorú Pán Boh naplánoval pre tvoj 
život. 
 
Flashcard III-8 
 Doteraz sme premýšľali o troch dôležitých veciach, ktoré Svätý Duch robí pre veriacich. 
(Pamätáš si ich?) 
 Je ešte jedna nádherná činnosť, ktorú koná Svätý Duch v životoch kresťanov. Prečítajme si 
Rímskym 8, 26 a uvidíme, aké je to ďalšie nádherné dielo (nech jedno dieťa prečíta verš): „A tak aj 
Duch prichádza na pomoc našej mdlobe. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale 
sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ Rozumieš tomu, čo sme si práve 
prečítali? Pán Boh nás tu učí, že Svätý Duch nám pomáha pri našich modlitbách. Modlí sa za nás 
k Bohu a pomáha nám správne sa modliť. Pretože žije v nás, môže nás viesť, aby sme sa modlili za 
správne veci. Môže nám pomôcť, aby sme prišli k Bohu v modlitbe s úctou a pokorou. Môže nám 
pomôcť, aby sme verili Bohu vo veciach, za ktoré prosíme. To, že Svätý Duch sa za nás modlí 
a pomáha nám modliť sa, je veľkým požehnaním. Popros Ho, aby ťa naučil, ako sa modliť lepším 
spôsobom. 
 Aký úžasný Priateľ a Pomocník je Svätý Duch! Poďakoval si Pánu Bohu, že žije v tvojom 
srdci? Dovoľ Mu konať v tvojom živote tieto nádherné veci, o ktorých sme dnes premýšľali. 
Neurážaj a nezarmucuj Ho konaním zlých, hriešnych skutkov. 
 Prihovára sa Svätý Duch aj k srdciam chlapcov a dievčat, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista 
ako svojho osobného Pána a Spasiteľa? Čo myslíte? Áno, prihovára sa. Ukazuje im, že sú hriešnici 
a dáva im túžbu prísť ku Kristovi. Ak hovorí k tebe, počúvaj, čo vraví a poď dnes ku Kristovi! On 
zasľúbil, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. (Rímskym 10, 13) 
 
Otázky na zopakovanie 3. lekcie: 
 

1. Čo chcel Karol robiť, aby dokázal Jánovi svoju vďačnosť? (Umyť mu auto a pokosiť 
trávnik.) 

2. Rozmýšľaj o troch veciach, ktoré môžeme robiť, aby sme prejavili Pánovi svoju vďačnosť 
za to, že nás spasil. (Poslúchať svojich rodičov, hovoriť pravdu v škole, pomáhať svojim 
kamarátom.) 

3. Každý kresťanský chlapec alebo dievča má mocného nepriateľa, ale ešte mocnejšieho 
Priateľa a Pomocníka. Ktorí sú to? (Satan je nepriateľ, Svätý Duch Priateľ.) 

4. Kto je Svätý Duch a kde žije? (Je Boh a žije v každom kresťanovi.) 
5. Ktorými dvomi spôsobmi dokázala Sandra, že jej Svätý Duch pomáha zachovávať Božie 

prikázania? (Tým, že nekradla z matkinej peňaženky a tým, že povedala pravdu, keď išla ku 
kamarátke.) 

6. Keď má niektorý veriaci chlapec alebo dievča pochybnosť, či je naozaj Božím dieťaťom, 
ako mu Svätý Duch pomáha zbaviť sa týchto pochybností? (Skrze zasľúbenia v Božom 
slove a tým, ako mení jeho život.) 

7. V ktorých rozhodnutiach nás chce Svätý Duch viesť? (Vo všetkých veľkých i malých 
rozhodnutiach.) 

8. Ako nás vedie? (Skrze Bibliu a modlitbu, skrze Boží pokoj v našich srdciach a skrze ďalších 
kresťanov.) 

9. Ako ešte pôsobí Svätý Duch v životoch kresťanov? (O tom sme hovorili teraz na konci. 
Pomáha nám v našich modlitbách.) 

10. Pôsobí Svätý Duch aj v srdciach nespasených chlapcov a dievčat? Ako? (Ukazuje im, že sú 
hriešnici a dáva im túžbu prísť ku Kristovi.) 

 
Verše pre 3. lekciu: Rímskym 8, 4; Rímskym 8, 9; Rímskym 8, 14; Rímskym 8, 16; Rímskym 8, 
26. 
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4. lekcia 
 

Boží vyvolený ľud 
 
Texty pre učiteľa: Rímskym 9 – 11 
 
Ústredná pravda: Boží vyvolený ľud tvoria teraz všetci veriaci v Pána Ježiša Krista a je jedno, 

či sú zo Židov alebo z pohanov. 
 
Aplikácie: 
Nespasené deti: Popros Pána Ježiša, aby ťa spasil. 
Spasené deti:  Ďakuj Pánu Bohu za to, že ťa spasil a že si jedným z Jeho vyvoleného ľudu. 
 
Verš na zapamätanie: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ 
    Rímskym 10, 13 
 
Osnova lekcie: 
 
Flashcard IV-1 
Úvod: Počas druhej svetovej vojny bolo zabitých mnoho Židov. Židia boli vyvolení 

Pánom Bohom v Jeho milosti za Jeho zvláštny ľud. ÚP 
Flashcard IV-2: Pán Boh si vyvolil Židov, aby napísali Bibliu. 
Flashcard IV-3: Boh si vyvolil Židov, aby z ich národa prišiel Spasiteľ sveta. 
Flashcard IV-4: Pán Ježiš Kristus prišiel spasiť Židov, ale aj tých, ktorí nie sú Židia. AN 
    Židia odmietli Božieho Spasiteľa a pokúsili sa spasiť vlastným úsilím. 
Flashcard IV-5: Záhradník štepí vrúbik plodnej olivy do olivového stromu, ktorý nerodí dobré 

olivy. 
Flashcard IV-6: My, ktorí nie sme Židia a sme spasení, boli sme vštepení Božou milosťou. AS 
Flashcard IV-7: Pán Boh „znovu štepí“ Židov, ktorí vložili svoju vieru v Pána Ježiša Krista. 
Flashcard IV-8: Buď vďačný Pánu Bohu a modli sa za spásu Židov. AS 
 
Doplnkové aktivity: 

a) Pozrite sa na návrhy modlitby na konci tejto lekcie. 
b) Môžete žiakom ukázať niečo o štepení. Môžu pomáhať rezať konáriky do tvaru „V“ a do 

nich vložiť výhonok z iného stromu. Ak to bude pre vás jednoduchšie, môžete urobiť na 
konáriku šikmý rez. Pokrytím kôrou a zaviazaním povrázkom urobíte pevný spoj. 
Upozornenie: štepenie je umenie a váš nový výhonok nemusí rásť, ide však iba o ukážku. 

 
 

Lekcia 
 

Flashcard IV-1 
 Niektorí zo starších chlapcov a dievčat čítali príbehy o poslednej svetovej vojne, alebo videli 
ich v televíznych programoch. Všetky vojny sú hrozné, pretože na oboch stranách je zabitých 
mnoho poriadnych mužov. Zomierajú aj ženy a deti, keď lietadlá zhadzujú bomby na mestá. Jednou 
z najstrašnejších vecí za poslednej svetovej vojny bolo vraždenie mnohých nevinných Židov – 
mužov a žien, chlapcov i dievčat. 
 Kto sú Židia? V predposlednej lekcii som vám rozprával o prvom Židovi, ktorý kedysi žil. 
Volal sa Abrahám. Pamätáte sa, ako ho Pán Boh vyzval, aby opustil svoje mesto Úr a svoju krajinu 
a uveril Pánu Bohu, že mu dá novú zem a veľkú rodinu? Abrahám mal syna Izáka a vnuka Jakoba. 
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Jákob mal dvanásť synov a tak sa počet Židov začal zväčšovať. V dnešnej dobe žije mnoho 
miliónov Židov v mnohých krajinách, ale najmä v krajine Izrael. 
 Prečo si Pán Boh vyvolil Židov za svoj zvláštny ľud? Nevyvolil si ich preto, že by ich bolo 
najviac – keď si Pán Boh vyvolil Židov, žil len jeden z nich – Abrahám. Nevybral si ich preto, že by 
boli najlepšími ľuďmi na svete, alebo že by boli najsilnejší. Vyvolil si ich z milosti. Preto sa hovorí 
v liste Rímskym 9, 15 (nech dieťa prečíta verš): „Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý, 
a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie.“ Pán Boh ukazuje ľútosť s tým, ktorých vybral a je 
láskavý k tým, ktorí si to nezaslúžia. Židia si nezaslúžili byť vyvoleným Božím ľudom. Abrahám, 
Izák, Jákob a všetky jeho deti boli hriešni ľudia práve tak ako vy a ja. 
 
Flashcard IV-2 
 Pán Boh mal však pre Židov zvláštnu úlohu. V liste Rímskym 3, 2 čítame, že Židom boli 
zverené Božie výroky. To znamená, že boli zodpovední za veľmi presné písanie Božieho slova. Pán 
Boh hovoril rôznymi spôsobmi k určitým Židom a oni napísali, čo im povedal. Takto sme získali 
našu Bibliu – knihu po knihe. Mojžiš bol Žid, ktorý počúval, čo hovoril Pán Boh a napísal prvých 
päť kníh Biblie. Kráľ Dávid bol Žid, ktorý počúval Pána Boha a napísal mnoho Žalmov. Prorok 
Daniel bol Žid. Matúš, ktorý napísal prvé evanjelium, bol Žid. Ako veľmi máme ďakovať Pánu 
Bohu za prácu, ktorú vykonali židovskí pisatelia s Božou zvláštnou pomocou. Dali sa viesť Pánom 
Bohom v tom, čo majú písať, takže v tejto vzácnej knihe – Biblii – máme presne to, čo nám chcel 
povedať Pán Boh. 
 
Flashcard IV-3 
 Pán Boh si však vyvolil židovský ľud ešte z iného dôvodu (niekedy boli nazývaní 
„Hebrejci“). Vybral si týchto ľudí, aby skrze nich prišiel na svet Spasiteľ. (Požiadajte dieťa, aby 
prečítalo Rímskym 9, 5): „... ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, 
požehnaný naveky.“ Tisícročia pred Ježišovým narodením Pán Boh sľúbil, že jedného dňa pošle 
Spasiteľa. Toto sľúbil Pán Boh dávno ešte pred tým, než žil Abrahám, Mojžiš alebo Dávid. Ľudia si 
možno mysleli, že Spasiteľ nikdy nepríde. Mocní nepriatelia prepadávali židovský národ a niekedy 
sa zdalo, že budú celkom vykynožení. Pán Boh ich však ochraňoval, pretože tento ľud si vyvolil, 
aby z neho prišiel Spasiteľ. Konečne sa narodil Ježiš v Betleheme a bol uložený do jasličiek 
v maštali. Viete, že Ježiš sa narodil do židovskej rodiny? Mária, matka Pána Ježiša Krista, bola 
Židovka. Jozef, ktorý dostal za úlohu vychovať Ježiša Krista, bol Žid. V skutočnosti bol Pán Ježiš 
Žid, i keď bol súčasne aj Božím Synom. 
 
Flashcard IV-4 
 Pán Ježiš sa nenarodil len ako Spasiteľ Židov, ale celého ľudstva. Prišiel spasiť ľudí zo 
všetkých krajín sveta. Je však smutné, že Židia nepochopili a neprijali Boží nádherný plán spasenia. 
Vieš, aký je to plán, však? Prečítajme si o tom v liste Rímskym 10, 12 – 13 (požiadajte dieťa, aby 
čítalo): „Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána bohatého 
pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ 
Keď vzývame meno Pánovo a prosíme, aby nás spasil od hriechu, sme zachránení. Sami sa 
nemôžeme zachrániť, ale veríme v Neho a prosíme Ho, aby bol naším Pánom a Spasiteľom. Jedine 
On nás môže zbaviť našich hriechov a urobiť z nás Božie deti. 
 Vzývali ste Pánovo meno, prosili ste Pána, aby vás zachránil z vášho hriechu? Môžete to 
urobiť dnes. Pán Boh sľúbil: „Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ Vzývaj Ho 
ešte dnes! 
 Ak si tak urobil a nikomu si o tom nepovedal, alebo chceš to urobiť, avšak nevieš ako, 
zostaň, prosím, po skončení lekcie na svojom mieste. Keď uvidím, že tam sedíš, prídem k tebe 
a porozprávame sa, čo znamená vzývať Pána. 
 Židia však túto nádhernú cestu spasenia neprijali. V liste Rísmkym 9, 32 čítame (požiadajte 
dieťa, aby prečítalo): „Prečo? Preto, že nie z viery, ale ako by zo skutkov chceli dosiahnuť 
spravodlivosť.“ Mysleli, že sa dostanú do neba, keď budú konať skutky – dodržovať Božie zákony, 
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preto nemohli byť týmto spôsobom spasení. Židia odmietli Pána Ježiša: spomeňte si, ako Ho 
odsúdili na smrť na kríži. Pán Boh bol veľmi smutný, keď videl, ako odmietli Jeho Syna. Pretože 
však Židia neprijali Pána Ježiša, Pán Boh si vyvolil ľud, ktorý Mu verí a miluje Ho. Som zvedavý, 
kto to je! 
 
Flashcard IV-5 
 V knihe Rímskym Pavol prirovnáva Pána Boha k záhradníkovi, ktorý sa stará o ovocné 
stromy. Záhradník má krásny olivový strom, ktorý nesie mnoho nádherných čiernych olív. Rimania 
podobne ako iní ľudia ich používali do šalátov a keď ich roztlačili, robili z nich olivový olej, ktorý 
používali na varenie a pečenie. Olivový strom bol naozaj užitočný. 
 Obraz olivového stromu nám pripomína Boží zvláštny národ – Židov. Pre Pána Boha boli 
veľmi vzácni, práve tak ako olivový strom pre záhradníka. Ale olivový strom neniesol tak dobré 
olivy, ako záhradník očakával, práve tak, ako Židia neverili v Pána Ježiša Krista, ako mali. Preto 
gazda odstrihol mnoho konárov. Práve tak Pán Boh odsunul Židov bokom. Potom však záhradník 
urobil divnú vec. Šiel do lesov a našiel divú olivu. Zo stromu tejto divej olivy odrezal niekoľko 
konárikov a zaštepil ich namiesto starých konárov na svoj olivový strom. Zviazal ich kúskami 
špagátov a čoskoro začali nové olivové konáriky rásť, pretože získavali potravu z kmeňa a koreňov 
starého olivového stromu. Tomuto sa hovorí „štepenie“. 
 
Flashcard IV-6 
 Čo nám Pán Boh hovorí týmto obrazom? Keď zavrhol Židov ako národ, bolo to ako 
odrezanie a odhodenie konárov. Na ich miesto si vybral iný ľud. Pán Boh si ich vyvolil z milosti, 
nezaslúžili si, aby boli vybraní ako Boží ľud. Boh ich však miloval a nazval ich svojím vlastným 
ľudom. 
 Kto sú títo mužovia a ženy, chlapci a dievčatá, ktorých si Pán Boh vyvolil dnes ako svoj 
zvláštny ľud? (Nech dieťa prečíta Rímskym 11, 19): „Povieš azda: Ratolesti boli vylomené, aby 
som ja bol vštepený?“ Zvláštny ľud sme my všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista ako svojho 
Pána a Spasiteľa. Vy i ja sme ako konáriky divého olivovníka, ktoré boli „vštepené“ do kmeňa, aby 
sa stali časťou Jeho neobyčajného stromu. Nezáleží na tom, či si Francúz alebo Angličan, Ír alebo 
Američan: ak veríš v Pána Ježiša Krista, si časťou Božieho vyvoleného ľudu. 
 Môžeš sa chvastať, že ťa Pán Boh vyvolil za svoje dieťa (si konárik Jeho zvláštneho 
stromu)? (Nech dieťa prečíta Rímskym 11, 18): „Nevystatuj sa nad ratolesti. Ak sa však vystatuješ, 
nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.“ Nemáme sa čím chváliť! Musíme uznať, že sme 
si nezaslúžili, aby nás vyvolil. Nezaslúžili sme si, že Pán Ježiš za nás zomrel. Nezasluhujeme si ani 
počuť evanjelium. Je to len Božia milosť, že sme schopní veriť v Pána Ježiša Krista, že sme boli 
spasení týmto spôsobom a že sme sa mohli stať súčasťou Božieho zvláštneho ľudu. 
 
Flashcard IV-7 
 Znamená to, že dnes Pán Boh nemá záujem o Židov? Istotne nie! Boh ich stále miluje. Chce, 
aby prišli a poznali Ho a svoju vieru vložili v Pána Ježiša Krista. Prečítajme si Rímskym 11, 23 – 
24 (nech dieťa prečíta tieto verše): „... oni však ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Lebo Boh 
má moc zase ich vštepiť. Veď keď si ty bol odťatý z prirodzenej planej olivy a proti prírode 
vštepený do šľachtenej olivy; o čo viac oni, prirodzené ratolesti, budú vštepení do vlastnej im 
olivy!“ Aké sú to „vetvičky“, ktoré môže Pán Boh znovu vštepiť do stromu? Sú to Židia, ktorí 
uveria v Pána Ježiša Krista. Dnes misionári po celom svete prinášajú Židom evanjelium. Je to veľmi 
ťažká práca, pretože mnoho Židov nechce prijať evanjelium. Neveria, že Pán Ježiš bol Boží Syn, 
poslaný z neba, aby spasil Židov a celé ľudstvo. 
 Niektorí Židia však, keď počujú evanjelium, uveria v Pána Ježiša Krista. Sú ako olivové 
vetvičky, vštepené znovu do stromu. Sú časťou Božieho vyvoleného ľudu, ktorý sa tvorí zo Židov 
i ostatných ľudí, ktorí nie sú Židia. Veríme, že jedného dňa – ešte pred druhým príchodom Pána 
Ježiša na zem v kráľovskej sláve – mnoho Židov uverí v Neho. Nie je to nádherné? 
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Flashcard IV-8 
 Čo chce Pán Boh, aby sme robili pre Židov? Mali by sme Mu ďakovať za to, že ich použil 
k tomu, aby sme mohli mať Bibliu a za to, že sú národom, v ktorom prišiel na svet Pán Ježiš 
Kristus. Nikdy by sme nemali nimi opovrhovať, ale skôr si ich vážiť a milovať ich pre Krista. 
 Je ešte mnoho ďalších dôležitých vecí, ktoré by sme mali robiť. Prečítajme si Rímskym 10, 
1 a uvidíme, čo robil apoštol Pavol a čo chce Pán Boh, aby sme robili (nech niekto prečíta verš): 
„Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení.“ Mali by sme sa modliť 
za nich vážne a zo srdca, aby boli spasení. 
 Pretože sme na konci lekcie, požiadam štyroch z vás, ktorí milujete Pána, aby ste sa modlili: 

1. Ďakuj Pánu Bohu za Židov, že sme skrze nich dostali Bibliu a že z ich potomkov sa narodil 
na zem Pán Ježiš Kristus. 

2. Ďakuj Pánu Bohu za to, že tí z nás, ktorí sú spasení, boli vybraní ako súčasť Božieho 
vyvoleného ľudu (ako vetvičky vštepené na olivový strom). 

3. Modli sa za Židov, aby ich čo najviac mohlo uveriť v Pána Ježiša Krista ako svojho 
Spasiteľa a aby boli spasení. 

4. Modli sa za misionárov, pracujúcich medzi Židmi, aby im Pán Boh pomáhal prinášať 
evanjelium, i keď ich veľmi málo chce počúvať. 

 
Otázky na zopakovanie 4. lekcie: 
 

1. Kto bol prvý Žid? (Abrahám.) 
2. Ako sa volal jeho syn a jeho vnuk, z ktorého vznikol židovský národ? (Izák a Jákob.) 
3. Boh si vo svojej milosti vyvolil Židov za svoj zvláštny ľud. Čo znamená milosť? (Súcit 

alebo láskavosť k tým, ktorí si to nezaslúžia.) 
4. Pán Boh mal pre Židov dve zvláštne úlohy. Ktorá bola prvá z nich? (Napísať Bibliu.) 
5. Aká bola druhá úloha? (Byť ľudom, z ktorého sa narodí Spasiteľ.) 
6. Od ktorého nádherného spôsobu spasenia sa Židia odvrátili? (Byť spasený vierou v Pána 

Ježiša a nie skutkami.) 
7. Keď sa Židia odvrátili od Pána Boha a od Pána Ježiša, Pán Boh si vyvolil iný zvláštny ľud. 

Kto to je? (My všetci, ktorí veríme v Ježiša Krista ako nášho Pána a Spasiteľa.) 
8. Kto na obraze olivového stromu predstavuje odrezané vetvičky? (Židia, ktorí neuverili 

v Pána Ježiša Krista.) 
9. Potom boli vštepené vetvičky z divého olivového stromu. Koho predstavujú? (Predstavujú 

nás, ktorí nie sme Židia, ale veríme v Pána Ježiša Krista.) 
10. Prečo sa nemôžeme vychvaľovať, že si nás Pán Boh vybral za svoj zvláštny ľud? 

(Nezaslúžime si, aby si nás Pán Boh vybral, nezaslúžime si, že za nás Pán Ježiš zomrel, že 
nám niekto priniesol evanjelium, že nám Pán Boh dal vieru.) 

11. a. Skončil už Pán Boh so Židmi? (Nie.) 
b. Čo chce, aby robili? (Majú uveriť v Pána Ježiša.) 

12. Čo najdôležitejšie môžeme urobiť pre Židov? (Modliť sa za nich.) 
 
Verše pre 4. lekciu: 
Rímskym 9, 5; Rímskym 9, 15; Rímskym 9, 32; Rímskym 10, 1; Rímskym 10, 12 – 13; Rímskym 
11, 18; Rímskym 11, 19; Rímskym 11, 23 – 24. 
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5. lekcia 
 

Kristovo telo 
 
Texty pre učiteľa: Rímskym 12, 1 – 13; Kolosenským 1, 18 – 19; Efezským 4, 7 – 16; 1. 

Korintským 12, 1 – 31 
 
Ústredná pravda: Každý kresťan ako súčasť Kristovho tela má nejaký dar pre službu Pánu 

Bohu i ľuďom. 
 
Aplikácie: 
Spasené deti: Ďakuj Pánu Bohu za dar – dary, ktoré ti dal, aby ťa mohol použiť podľa 

svojej vôle. Odovzdaj sa Mu úplne a pýtaj sa Ho, čo chce od teba. 
 
Verš na zapamätanie: „Tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu...“ Rímskym 12, 5 
 
Osnova lekcie: 
 

Úvod:   Udržiavajte svoje telá, aby boli zdravé. 
Flashcard V-1: Atlét – Pán Boh stvoril nádherne naše telá. Každý veriaci je časťou Kristovho 

tela – cirkvi. (Rímskym 12, 4 – 5) ÚP 
Flashcard V-2: Hlava tela rozhoduje, riadi a dáva príkazy. Hlavou tela cirkvi je Kristus 

(Kolosenským 1, 18). Vedie, rozhoduje a dáva príkazy veriacim, najmä skrze 
svoje Slovo. 

Flashcard V-3: Každá čiastka tela má konkrétnu schopnosť a zodpovednosť. Pán Boh ti dal 
niektoré zvláštne schopnosti a nejakú zvláštnu úlohu, ktorú máš robiť. ÚP 

Flashcard V-4: Dar „vyučovania“ (Rímskym 12, 7) 
   Dar „evanjelizovania“ (Efezským 4, 11) AS 
Flashcard V-5: Dar „služby“ (Rímskym 12, 7) 
   Dar „napomínania“ (Rímskym 12, 8) 
   Dar „dávania“ (Rímskym 12, 8) 
Flashcard V-6: Príklad pána Le Tourneau ako dar dávania. 
Flashcard V-7:  Kresťanské deti tiež majú dary. Pán Orr rozpráva Filipovi, Betke a Markovi. 

Dar „napomínania“ alebo „povzbudzovania“ (Rímskym 12, 8) 
Dar „viery“ (1. Korintským 12, 9) 

Flashcard V-8: Boh od nás žiada, aby sme sa Mu darovali ako živé obeti. (Rímskym 12, 1) 
AS 

   Boh nechce, aby sme boli pyšní. (Rímskym 12, 3) 
   Spýtaj sa Pána Boha, čo chce, aby si robil. AS 
 
Doplnkové aktivity: 
 
Hra: (Použite z predošlých častí programu ako oddychovú predohru.) Vystrihnite z papiera alebo 
kartónu základné časti pre dve telá – hlavu, 2 oči, 2 uši, ústa, trup, 2 ruky a 2 nohy. Trieda sa 
rozdelí do dvoch rovnakých skupín a každý člen skupiny dostane jednu časť tela. Každé dieťa so 
zaviazanými očami ide k doske položiť časť tela a pripevniť ju lepiacou gumou. Vyhráva  tá 
skupina, ktorá poskladá lepšie telo. Nikto nesmie dieťaťu, ktoré umiestňuje časť tela, našepkávať. 
Žiadne dieťa nesmie hmatom zisťovať, kde má umiestniť svoj kúsok papiera. 
 
Modlitebná chvíľka (po lekcii): Vyberte tri veriace deti, aby prevzali nasledujúce námety a viedli 
skupinu v modlitbe: 

- ďakuj Pánu Bohu, že každý z nás je dôležitou súčasťou Kristovho tela, 
- ďakuj Pánu Bohu, že každý kresťan má nejakú zvláštnu úlohu, ktorú má urobiť a ku 

ktorej mu Pán Boh dáva schopnosti, 
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- popros Pána Boha, aby nám pomáhal postupne rozoznávať naše úlohy a dary, aby sme 
ich mohli používať pre Neho a pre druhých ľudí. 

 
Opakovacie otázky (sú na konci lekcie). 

Rozdeľte deti do dvoch skupín, z ktorých každá bude mať svojho kapitána. Kapitáni dostanú 
kúsok prázdneho papiera alebo kartónu a fixku. Povedz im, že majú nakresliť váš portrét (môže to 
byť zábavné). Zakaždým, keď dieťa zodpovie správne otázku za svoju skupinu, môže kapitán 
nakresliť príslušnú časť tváre – hlavu, oči, uši, nos, ústa. Vyhráva tá skupina, ktorá prvá dokončí 
obrázok tváre. 
 
 

Lekcia 
 

Zaujímalo by ma, chlapci a dievčatá, akých športov sa zúčastňujete? Ako často hrávate 
futbal? Ragby? Košíkovú? Tenis? Plávate? Výborne! Prečo je dôležité športovať? Je viac dôvodov! 
Jedným z nich je, že športovanie udržuje naše telá v zdraví a sviežosti. 
 
Flashcard V-1 

Videli ste niekedy slávneho atléta? Keď beží do cieľa, všetky kĺby mu dokonale pracujú – 
lakte, kolená, zápästie aj šija; všetky svaly odvádzajú svoju prácu – pohybujú končatinami – rukami 
i nohami. Naše telá sú nádherne utvorené Pánom Bohom: mozog riadi celé telo; srdce pumpuje krv 
do všetkých žíl a ciev; každá časť nášho tela je užitočná a potrebná. 

Uvidíme, či pochopíš tieto dva verše z Rímskym 12 (požiadajte jedno z detí, aby prečítalo 
Rímskym 12, 4 – 5): „Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú 
istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu, jednotlive však sme si navzájom údmi.“ Čo 
to znamená? Pán Boh nám tu hovorí, že všetci tí, ktorí milujú Pána Ježiša, sa navzájom dopĺňajú 
v dokonalé telo. Nie je to telo, ktoré môžeme vidieť, ale veľké neviditeľné telo, spájajúce všetkých 
skutočných kresťanov. Tomuto telu sa hovorí cirkev. Nemyslím pri tom na budovu z tehál 
a kameňov, kam chodievate v nedeľu. Cirkev, o akej hovorí Biblia, tvorí sa z ľudí, nie z kameňov. 
Každý veriaci v Pána Ježiša Krista, každý skutočný kresťan, je časťou tohto nádherného tela. 
Možno si ako prst, ktorý ukazuje cestu, alebo ako ucho k počúvaniu, alebo ako jazyk k hovoreniu, 
alebo ako chodidlá k behu. 
 
Flashcard V-2 
 Hlava je najdôležitejšia časť tela. V nej je umiestnený mozog. Napríklad, keď chceme ísť na 
prechádzku, mozog dá príkazy: povie svalom na našom chrbte a na nohách, aby sa telo postavilo; 
povie srdcu, aby viac pumpovalo, pretože potrebujeme viac energie; povie pľúcam, aby silnejšie 
dýchali a preberali viac kyslíka; povie očiam, aby nás viedli, kam chceme ísť. 
 Čo myslíte, kto je hlavou cirkvi? Pavel nám hovorí v ďalšej knihe, ktorú napísal pod Božím 
vedením (čítajte Kolosenským 1, 18): „On je hlavou tela, cirkvi.“ Čo myslíte, o kom to píše Pavol? 
Áno, o Pánu Ježišovi. 
 On je hlavou tela – cirkvi. Jedine On riadi, vedie a dáva príkazy. Aký hrozný zmätok by 
nastal v našom tele, keby v ňom nebol mozog, ktorý plánuje a vedie: Možno nohy by sa rozhodli 
sadnúť si z dôvodu únavy, ale chodidlo by chcelo ísť na prechádzku. Alebo oči by sa chceli zatvoriť 
a odpočinúť si trochu, zatiaľ čo ruky by sa chceli hrať košíkovú hru. 
 Preto je tak dôležité, aby sa každý veriaci ako súčasť veľkého tela cirkvi podriadil Pánu 
Ježišovi. Keď čítame Bibliu pri vyučovaní v kostole, v nedeľnej škole a v Klube Dobrej zvesti, 
alebo si sami čítame Jeho Slovo, hovorí k nám Hlava Tela podobne, ako mozog vedie časti nášho 
fyzického tela. Ak si členom Kristovho tela, je dôležité podriaďovať sa Pánu Ježišovi Kristovi 
a plniť, čo hovorí. 
 Ak si nikdy neuveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, nepatríš Mu. Nie si súčasťou Jeho 
Tela. Si stále mimo Krista. Si od Neho vzdialený. Si stratený vo svojom hriechu. On ťa však hľadá. 
Miluje ťa natoľko, že zomrel pre tvoje hriechy. Ak dnes uveríš v Neho celým svojím srdcom 
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a prídeš k Nemu, príjme ťa. Sľúbil, že ťa príjme. V evanjeliu Jána 6, 37 povedal: „... kto prichádza 
ku mne, nevyhodím ho.“ Príď ku Kristovi ešte dnes! 
 
Flashcard V-3 
 Ak je Kristus Hlavou tohto veľkého tela a každý znovuzrodený človek je časťou tohto Tela, 
je dôležité pre nás spoločne pracovať pre nášho Pána. Každý je potrebný, pretože máme rozličné 
úlohy (znovu prečítajte Rímskym 12, 5): „tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu, jednotlive však 
sme si navzájom údmi.“ 

Každý z nás má zvláštne schopnosti alebo dary od Pána Boha práve tak, ako každá časť tela. 
Premýšľajme znovu, čo robia jednotlivé časti tela. Napríklad akú zvláštnu schopnosť dal Pán Boh 
oku, ktorú nedostalo ucho? Áno, môže vidieť. Čo môže robiť ucho, ale ruka nie? Áno, môže počuť. 
Čo vie tvoj nos, ale oko nie? Môže ňuchať. Čo vie tvoja ruka a ucho nie? Vie uchopiť a držať 
predmety. Vidíš, dôležitá je každá jednotlivá časť tela. Bez žiadnej sa neobídeme. Veľmi dôležité sú 
v našom vnútri napríklad pľúca alebo pečeň, hoci ich nemôžeme vidieť. 
 Vedel si, že ako kresťan si veľmi, veľmi dôležitý pre Pána Boha? A všetci ostatní kresťania 
v Tele sú tiež potrební. Bez teba nemôžeme pracovať, pretože Pán Boh ti dal nejakú zvláštnu 
schopnosť a zvláštnu úlohu. Aký druh práce je to? Pán Boh povedal Pavlovi, aby spísal, aké druhy 
úloh má na mysli. Nájdeme ich v knihe Rímskym 12 (jedno z detí prečíta Rímskym 12, 6 – 8). 
Nemáme čas premýšľať o všetkých, vyberieme z nich len niektoré: 
 
Flashcard V-4 
 Zmieňuje sa napríklad o tých, čo učia. Vieš, že Pán Boh obdaril určitých kresťanov 
zvláštnou schopnosťou vyučovať z Biblie? Všetci veriaci sa môžu deliť s ostatnými o to, čo hovorí 
Biblia, ale Pán Boh vie, že aby Cirkev – Telo Kristovo mohlo rásť tak ako treba, sú potrební ľudia 
s darom vyučovania. Sú to kazatelia, učitelia nedeľných škôl, Klubu Dobrej zvesti a ďalší, ktorí 
vďaka Božiemu daru môžu zvlášť dobre chápať Božie slovo. Títo vedia Božie slovo odovzdať 
ďalším veriacim tak, aby im to pomohlo v kresťanskom živote rásť viac a viac. Aký dobrý je Pán 
Boh, že sa takto o nás stará. Poďakoval si Mu už, že posiela ľudí s darom vyučovania, aby ti 
pomáhali? 
 V liste Efezským 4, 11 píše Pavol o dare evanjelizácie. Všetci kresťania by mali prinášať 
Dobrú zvesť Pána Ježiša Krista tým, ktorí ešte nie sú spasení. Niektorí veriaci sú však Pánom 
Bohom zvlášť obdarovaní k šíreniu Dobrej zvesti, takže ľudia prichádzajú ku Kristovi. Biblia 
hovorí napríklad o evanjelistovi Filipovi (Skutky 8, 29 – 30). Pán Boh si ho použil v Samárii, aby 
mnohých priviedol ku Kristovi a na púšti priviedol muža z Etiópie k Spasiteľovi (Pozrite sa na 
Skutky 8). Netešíš sa, že Pán Boh dal svojej Cirkvi ľudí s týmto zvláštnym darom? 
 
Flashcard V-5 
 Pavol sa zmieňuje tiež o tých, ktorí slúžia (Rímskym 12, 7). Kresťania by mali pomáhať 
druhým: chudobným, nemocným, vdovám a sirotám. Ľudia, ktorí majú dar služby, sú nadmieru 
láskaví a starostliví. Sú dôkazom toho, že Cirkev sa stará o núdznych. Biblia hovorí napríklad 
o mužovi menom Štefan, ktorý vydal sám seba, aby slúžil iným kresťanom (1. Korintským 16, 15 – 
18). Pavol píše, že tento muž mu v mnohom pomohol. Je to dôležitý dar a je možné, že niekto z vás 
ho dostal od Pána Boha. Možno ho používaš pri našich stretnutiach tým, že pomáhaš ukladať 
stoličky do radu, odkladáš flanelovú tabuľu na miesto a odkladáš spevníky. Je to vynikajúce, rob to 
ďalej. Možno po celý svoj život budeš pomocníkom tým, ktorí pracujú pre Pána. 
 Je však potrebné pomáhať tiež tým, ktorí vedú službu, ktorí majú zvláštnu úlohu 
v organizovaní činností v Cirkvi. O tomto dare sa dočítame v Rímskym 12, 8. Nie je nádherné, že 
Pán Boh sa stará o všetky potreby v Cirkvi? 
 V Rímskym 12, 8 sa Pán Boh zmieňuje aj o tých, ktorí dávajú. Každý kresťan by sa mal dať 
Pánovi, ale zdá sa, že niektorí zvlášť radi rozdávajú, a to je zvláštna schopnosť, ktorú prijali ako dar 
od Pána Boha. 
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Flashcard V-6 
 Pán Le Tourneau bol muž, ktorý žil v Amerike. Skonštruoval ohromné buldozéry a stroje 
pre stavbu ciest. Videl si už na ceste niektorý z týchto veľkých strojov? Pán Le Tourneau miloval 
Pána Boha, preto keď predal stroj, odovzdal časť peňazí pre Božie dielo. Pán Boh ho požehnal, 
preto sa mu darilo predávať stále viac a viac strojov. Veľmi zbohatol, ale súčasne dával viac a viac 
peňazí pre Božiu prácu, pre misionárov a kazateľov vo svojej krajine i v zahraničí. Čoskoro dával 
väčšinu svojich peňazí Pánu Bohu. Verím, že Pán Boh ho obdaril zvláštnou schopnosťou zarábať 
peniaze, ale tiež ochotou srdca dávať ich na Božie ciele. Istotne Pán Boh žiada od nás, aby sme dali 
všetko pre Jeho prácu, ale všetci nemôžeme dať toľko, ako pán Le Tourneau. Pán Boh ho obdaril 
zvláštnou schopnosťou ako obchodníka a zvláštnym spôsobom ako pomáhať iným kresťanom 
týmito ušľachtilými darmi. Bol naozaj užitočným členom Kristovho tela, pretože správne využíval 
dar, ktorý dostal od Pána Boha. 
 Možno si teraz myslíte: „Toto je dobré pre starších kresťanov, ale aké zvláštne schopnosti 
alebo dary môžem mať ja? Viem, že som kresťan, ale nemám istotu, ako by som mohol pomáhať 
v Božom diele.“ Poviem vám o dvoch bratoch a ich sestre, pretože mali ten istý problém. Starší 
chlapec sa volal Filip, jeho sestra Betka a mladší, deväťročný brat sa volal Marek. V biblickom 
tábore počuli, že každý kresťan má zvláštne dary od Pána Boha, nevedeli však, ktoré z nich dal Pán 
Boh im. V jedno odpoludnie sa rozhodli porozprávať sa s jedným táborovým poradcom – pánom 
Orrom – chceli ho poprosiť o pomoc. 
 
Flashcard V-7 
 Pán Orr povedal: „Každý z nás premýšľa o otázke našich darov a schopností. Mali by sme 
však poprosiť Pána Boha, aby nám ukázal naše schopnosti a pomohol nám ich využiť v službe Jemu 
a ďalším členom tela. Rád by som vám dal niektoré návrhy.“ 
 „Pozoroval som ťa, Filip, pred dvomi rokmi, keď si sa stal kresťanom. teraz máš dvanásť 
rokov, však? Myslím, že vidím niečo, čo ti dal Pán Boh. V Rímskym 12, 8 nám Pán Boh hovorí 
o dare „povzbudzovania“. 
 Je to silné slovo, ale v skutočnosti znamená „povzbudzovať druhých pevným, alebo 
priateľským spôsobom“. Videl som, ako povzbudzuješ druhých. Napríklad jedného rána, keď 
niektorí chlapci nechceli prestať hrať futbal a ísť na biblickú hodinu, počul som, keď si ich 
povzbudzoval, aby išli. Potom, keď sa niektorým veľmi nechcelo a boli leniví učiť sa biblické 
verše, spozoroval som, že im pomáhaš v učení a tak im dávaš dobrý príklad. Myslím, že Betka 
a Marek sa tiež pamätajú, koľkokrát si im pomohol s domácou úlohou. V modlitbe s nimi si prosil 
Pána Boha, aby im pomohol dokončiť úlohu a podarilo sa to. Myslím, že máš asi dar 
povzbudzovania alebo napomínania. Pokračuj v tom stále a Pán Boh ti pomôže tento dar viac 
rozvinúť.“ 
 Filip sa nesmelo usmial, ale Betka a Marek videli, ako sa teší, že možno má túto zvláštnu 
schopnosť od Pána Boha. Mal dar povzbudzovať v Kristovom tele. 
 „A čo my?“, pýtali sa jedným hlasom Betka a Marek. 
 „Dobre“, odpovedal pán Orr, „ty si trochu mladšia a nemala si toľko času preukázať svoje 
dary. Viem však, že aj tebe Pán Boh dal nejaký. V tom istom verši, Rímskym 12, 8, sa hovorí 
o dare „preukazovania milosrdenstva“. Pamätáš sa na biblický príbeh o Tabite (Skutky 9, 36 – 43)? 
Bola plná skutkov milosrdenstva k iným v Joppe. Som zvedavý, či nemáš tento dar, Betka! 
Znamená to byť naozaj láskavý a vedieť odpúšťať najmä tým ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. 
Jedného dňa, keď Anička bola k tebe veľmi protivná po zápase vo vybíjanej a nadávala ti, bol som 
naozaj veľmi rád, že si jej to neodplatila. Bola si smutná, ale zostala si k nej láskavá, hoci nikto 
z ostatných sa nechcel s ňou kamarátiť. Pomohlo to všetkým dievčatám a najmä Aničke. Možno ti 
teda Pán Boh dal dar zvláštnej láskavosti a lásky, i keď sa ľudia nesprávajú pekne k tebe. Je to 
niečo, čo môže Pán Boh nádherne použiť ako pomoc celému telu kresťanov. 
 „A čo ja?“, ozval sa plačlivým hlasom Marek, ktorý bol o dva roky mladší od Betky. 
 „Hm, Marek, ty máš dar, o ktorom sme sa ešte nezmienili. V ďalšej knihe, ktorú napísal 
Pavol, zmieňuje sa o dare „viery“ (1. Korintským 12, 9). Znamená to dôverovať Pánu Bohu, i keď 
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nemôžeme vidieť výsledky. V modlitebnej chvíľke našej včerajšej biblickej hodiny som ťa počul 
modliť sa najmä za misionárov v západnej Afrike. Viem, že veríš Pánovi, že im pomôže naučiť sa 
nový jazyk. Je dobre, keď máš želanie, aby tí ľudia mohli počuť evanjelium vo svojom vlastnom 
jazyku. 
 Pripomínaš mi Štefana, muža plného viery. Modlil sa za tých, ktorí ho ukameňovali na smrť 
(Skutky 6, 8; 7, 60). Boh odpovedal na jeho modlitbu a spasil Saula z Tarzu, ktorý videl Štefanovo 
zomieranie. Možno budeš po celý svoj život mužom viery, ako bol Štefan.“ 
 Tieto tri deti sa usmievali, ako by sa hrali. Naozaj chceli byť platnými členmi tela a konať 
úlohu, ktorú im vybral Pán Boh. 
 
Flashcard V-8 
 Čo však chcel Pán Boh, aby Filip, Betka a Marek robili teraz? A ešte dôležitejšie je, čo chce 
od teba a mňa, aby sme robili? Prečítajme si prvý verš Rímskym 12 (prečítajte Rímskym 12, 1): 
„Vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť.“ To znamená, že Pán Boh chce, aby sme 
Mu ponúkli všetko, čo máme a čo sme, pre Jeho použitie. Všimli ste si, že sa tu hovorí o „živej 
obeti“, nie o mŕtvej. Chce vás živých, aby ste pre Neho žili a slúžili Mu preto, že Ho milujete. 
 Kresťanské dievčatá a chlapci, milujete Ho? Keď myslíte na to, že Pán Ježiš Kristus trpel na 
kríži pre vás, aby vám dal večný život, vyvoláva to vo vás lásku k Nemu? Chcete sa Mu páčiť? Ak 
áno, môžete Mu to povedať v modlitbe napríklad takto: „Pane, ďakujem Ti, že Ti patrím. Chcem Ti 
slúžiť tým darom, ktorý vyberieš pre mňa. Pomôž mi podriadiť sa Tebe – Hlave Tela. Chcem byť 
ako oko, aby som videl potreby iných, alebo ako ústa, aby som mohol hovoriť o Tebe, alebo ako 
noha, aby som mohol ísť Tvojou cestou. Amen.“ 
 Pán Boh hovorí skrze Pavla ešte o inej veci (prečítajte Rímskym 12, 3): „... hovorím 
každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal...“ Boh 
nechce, aby sme boli pyšní. Pán Boh chce, aby sme sa viac zaujímali o Neho a o to, čo chce od nás, 
aby sme robili, nie aby sme sa zaoberali premýšľaním o svojich zvláštnych daroch. Veľkí Boží 
mužovia a ženy sa modlili: „Pane, čo chceš, aby som robil?“ a „Pane, tu som, pošli mňa“. Je to 
lepšie, než hovoriť: „Pane, k čomu som dobrý?“ Namiesto premýšľania o sebe chceme činiť Božiu 
vôľu a uctievať Jeho meno. Ďakuj Pánu Bohu, že ti dal nejakú zvláštnu schopnosť alebo aj viac. 
Pros Ho, aby si ako časť Jeho Tela robil to, čo chce On. Umožnia ti to dary od Neho. Podriaď sa 
Mu, rozvíjaj a používaj schopnosti, ktoré ti dal Pán Boh. Používaj ich na pomoc druhým. 
 
Otázky na zopakovanie 5. lekcie: 

1. Kto tvorí veľké Telo Cirkvi? (Každý, kto verí v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, 
každý skutočný kresťan.) 

2. Kto je Hlavou Tela v Cirkvi? (Pán Ježiš Kristus.) 
3. Čo robí hlava? (Riadi, vedie, dáva rozkazy.) 
4. Čo robia ostatné časti tela? (Riadia sa podľa príkazu hlavy.) 
5. Ako nám, členom Jeho tela, dáva Pán Ježiš Kristus – Hlava Cirkvi – svoje príkazy? (Najmä 

skrze svoje Slovo.) 
6. Čo dostal každý kresťan ako súčasť Kristovho Tela? (Nejaký dar alebo zvláštnu schopnosť – 

možno nie iba jednu.) 
7. Vymenuj dva zvláštne dary, ktoré Pán Boh dal kresťanom, aby Mu mohli slúžiť! 
8. Vymenuj ďalšie dva dary! 
9. Ako sa volal muž, žijúci v Amerike, ktorý mal zvláštny dar zarábať peniaze a dávať ich 

Pánovi? (Pán Le Tourneau.) 
10. Čo máme urobiť na prvom mieste, aby sme mohli poznať a činiť Božiu vôľu? (Priniesť seba 

samého ako živú obeť. Dať sa Mu.) 
 
Verše pre 5. lekciu: 
Rímskym 12, 1; Rímskym 12, 3; Rímskym 12, 4; Rímskym 12, 5; Rímskym 12, 6 – 8; 
Kolosenským 1, 18. 
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6. lekcia 
 

Ako mnoho dlhujeme 
 
Texty pre učiteľa: Rímskym 1, 14 – 16; Rímskym 13 – 15 
 
Ústredná pravda: Ako kresťania dlhujeme Pánu Bohu aj ľuďom veľmi mnoho. 
 
Aplikácie: 
Spasené deti:  Miluj a poslúchaj Pána Boha vo všetkých okolnostiach. 

Rešpektuj a poslúchaj úrady. 
Buď k druhým ľuďom priateľský s láskyplný. 
Buď ohľaduplný a dobrým príkladom slabším kresťanom. 
Prinášaj evanjelium nespaseným. 

 
Verš na zapamätanie: „Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali.“ Rímskym 13, 8 
 
Osnova lekcie: 
 
Flashcard VI-1: Príklad Sandry, ktorá dlhuje Pavlíne 1 Euro. 
   Všetci veriaci sú dlžníci voči druhým. ÚP 
Flashcard VI-2: Pánu Bohu dlhujeme našu lásku a poslušnosť, pretože všetko máme z Jeho 

milosti a dobroty k nám (Rímskym 14, 7 – 9). AS 
Flashcard VI-3: Niektorým úradom dlhujeme rešpekt a poslušnosť (Rímskym 13, 1 a 5). AS 
 Príbeh o Zuzane a poplatku colným úradom.  

Kvízové otázky. 
Flashcard VI-4: Príbeh o Nikolovi a rešpektovaní policajnej moci. 
 Kvízové otázky. 
Flashcard VI-5: Príbeh o gangu a telefónnej búdke. 

Kvízové otázky. 
Flashcard VI-6: Každému dlhujeme lásku a priateľstvo (Rímskym 13, 8).  

Príklady AS. 
Flashcard VI-7: Slabším kresťanom dlhujeme ohľaduplnosť a dobrý príklad, aby sme 

nezavinili, že sa potknú (Rímskym 14, 13; 15, 1 – 3a). AS 
Flashcard VI-8: Nespaseným dlhujeme evanjelium doma i v cudzine (Rímskym 1, 14 – 15a; 

15, 19 – 20). AS 
 Výzva k misijnej činnosti. 
 
Doplnkové aktivity : V lekcii je dosť rozhovorov a v texte sa pracuje s kvízovými otázkami, preto 

na konci nie sú opakovacie otázky. 
    
Scénka: Pokračujte v nácviku scénky „Sudcov výrok“, ktorá je plánovaná na 

predvedenie pri budúcom stretnutí. 
 
Role k hrám: Niektorí v skupine môžu s vašou pomocou hrať jeden z týchto príkladov 

z lekcie: 
- scénku u colníka vo chvíli, keď si Zuzana poctivo dáva precliť tovar 

(pozrite si komentár pri obrázku VI-3), 
- alebo policajta, ktorý zastavuje niekoho pre zlú jazdu (pozrite sa na 

kvízovú otázku 5 pod komentárom k obrázku VI-4). 
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Vyučovanie pre nespasené deti vo vašej triede. 
Pretože táto lekcia sa zaoberá životom kresťana, hodí sa najmä pre spasené deti. Pre 

nespasené by bolo dobré zahrnúť niečo v predchádzajúcom programe. Potrebujú počuť jasne 
vysvetlené evanjelium. Môžeme sa s nimi podeliť napríklad o zvesť Knihy bez slov, založenú na 
liste Rímskym. Vysvetlite im, že v liste Rímskym, 1 – 3 kapitole Pavol predstavuje našu veľkú 
potrebu spasenia, zastúpenú čiernou stranou. V kapitolách 4 a 5 Pavol vysvetľuje, ako Pán Ježiš 
Kristus zomrel za naše hriechy (červená strana). Nejestvuje nič, čím by sme mohli spasiť sami seba, 
preto Pán Ježiš zomrel a vstal znovu pre naše hriechy, aby sme mohli dostať odpustenie (biela 
strana), keď sa odvrátime od našich zlých skutkov a uveríme v Neho. Vysvetlite, že v dnešnej lekcii 
sa bude hovoriť o zelenej strane – o vzraste kresťanovho života, ale povedzte nespaseným deťom, 
že najprv potrebujú tento život dostať, až potom začnú rásť. 
 Namiesto použitia Knihy bez slov môžete vyučovať krátku lekciu s evanjelizačným 
zámerom. Určite však oddeľte obidve časti vyučovania nejakou piesňou alebo opakovaním. Lekciu, 
venovanú zvlášť nespaseným deťom, by ste mali učiť najprv a lekciu „Ako mnoho dlhujeme“ až 
neskoršie. 
 
 

Lekcia 
 
Flashcard VI-1 
 Sandra a jej priateľka Pavlína išli v sobotu ráno nakupovať. Bavilo ich rozhliadať sa po 
obchodoch. Obidve dievčatá videli nejaké milé drobnosti, ktoré sa im naozaj zapáčili a rozhodli sa 
kúpiť si ich. Keď si Sandra kupovala nový remienok na hodinky, zistila, že nemá dosť peňazí. 
Chýbalo jej 1 Euro. 
 „Neboj sa,“ povedala Pavlína, „požičiam ti. Môžeš mi to vrátiť až v pondelok.“ 
 „Dobre,“ povedala Sandra, „doma si vezmem viac peňazí.“ Uľavilo sa jej, keď jej priateľka 
pomohla. Cez víkend premýšľala: „Musím vrátiť peniaze Pavlíne. Nesmiem zabudnúť. Nechcem, 
aby mi to musela pripomenúť.“ 
 Dlhovali ste už niekedy priateľovi peniaze? Možno áno a viete, že dlh treba vyrovnať čo 
najrýchlejšie. Pán Boh nás v liste Rímskym učí, že všetci, ktorí sme prijali do svojich životov Pána 
Ježiša, sme dlžníci. To znamená, že niekomu niečo dlhujeme. Možno je to pre teba prekvapenie. 
Nehovorím však o peniazoch. Vysvetlím ti to. 
 
Flashcard VI-2 
 Na prvom mieste dlhujeme niečo Pánu Bohu. Dal nám tak mnoho! Spomenieš si na niektoré 
z nádherných vecí, ktoré sme dostali od Pána Boha a môžeme ich vidieť v našom živote? (Nech deti 
odpovedajú; môžu spomenúť rodičov, rodinu, hračky, jedlo, zdravie, Bibliu, krásy prírody a pod.) 
Áno, je to správne. Pán Boh nám dal však aj nádherné požehnania, ktoré nie sú viditeľné ľudským 
okom. (Nech deti odpovedajú: môžu spomenúť Kristovu smrť za nás, odpustenie hriechov, večný 
život, istotu, že pôjdeme do neba, život Svätého Ducha v nás, Pána Ježiša, ktorý sa modlí za nás 
a pod.) Áno, toto sú dobré odpovede. 
 Nikdy nezaplatíme Božie požehnania, ktoré sme prijali. Nikdy sa Mu neodplatíme za Jeho 
preveľkú lásku a láskavosť, nikdy Mu nevrátime späť všetko, čo nám dal. Niečo však môžeme dať 
Pánu Bohu na znak toho, že si naozaj vážime všetku Jeho dobrotu k nám. Čo dlhujeme Pánu Bohu? 
 Dlhujeme Mu svoju lásku a poslušnosť. (Jedno z detí nech prečíta Rímskym 14, 7 – 9.) 
Pavol napísal: „Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval...“ Čo znamená, že Kristus sa stal 
Pánom? To znamená, že by sme sa Mu mali vo všetkom podriadiť. Pán Boh chce, aby sme sa Mu 
podriadili z lásky. Hovor Mu každý deň, že Ho miluješ a chceš konať správne veci. Pomôže ti 
naučiť sa, čo je správne, keď budeš čítať Bibliu a počúvať, keď iní vyučujú. Budeš Ho poslúchať, 
pretože je tvojím Pánom. 
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Flashcard VI-3 
 Dlhujeme však niečo aj iným ľuďom. Prečítajme si dva verše a uvidíme, či to platí aj o nás 
(niekto nech prečíta Rímskym 13, 1 a 5): „Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam... 
Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie.“ Čo je „vrchnosť“? Sú to 
úrady v našom meste a v našej krajine, ktoré vydávajú zákony a očakávajú, že ich budeme 
dodržovať. Pán Boh nás učí, že máme byť im poddaní. Podriadenosť znamená poslúchanie. 
Porozprávam vám tri krátke príbehy. Pozorne počúvajte, lebo na konci každého bude opakovací 
kvíz. Spoločne budeme sledovať, či sa ľudia v týchto príbehoch podriadili úradom tak, ako Pán Boh 
povedal, alebo nie. 
 
1. príbeh 
 Zuzana a Maruška sa práve vrátili po letných prázdninách do školy. Čakali na školskom 
dvore, kým pôjdu do tried. Zatiaľ rozprávala Zuzana svojej priateľke Maruške o nádherných 
prázdninách, ktoré prežila so svojimi rodičmi v cudzine. „Prežili sme i strašnú chvíľu,“ povedala 
Zuzana. „Leteli sme lietadlom a keď sme prišli na miesto, kúpili sme si fantastické video. Tam sú 
omnoho lacnejšie ako u nás. Keď sme sa vrátili späť na letisko do Londýna, vieš, čo sme urobili? 
Keď sme prišli na colnicu (kde musíš povedať, či si si kúpila v cudzine niečo cenné), neprešli sme 
cez červenú bránu, kde by nás colníci mali požiadať o zaplatenie štátneho poplatku za privezené 
video, ale prekĺzli sme cez zelenú bránu, do ktorej ideš, ak si nekúpila nič cenné a nemáš nič na 
preclenie. Nikto nás nezastavil a tak máme video lacnejšie o 30 libier, pretože sme neplatili colný 
poplatok.“ (Učiteľ, prispôsobte menu, miestne mená, dovezené položky a pod., aby sa to hodilo do 
vašej situácie!) 
 Teraz bude kvíz. Myslite na niektoré momenty z nášho prvého príbehu: 

1. Ktoré úrady (vrchnosti) podviedla Zuzanina rodina? (Colné úrady.) 
2. Prečo je zlé robiť niečo podobné? (Pretože Pán Boh povedal v Rímskym 13, že máme 

poslúchať vrchnosti.) 
3. Ako by sa mala zachovať na colnici kresťanská rodina? (Dať si precliť kúpené veci a keď je 

to nutné, zaplatiť colný poplatok.) 
 
Flashcard VI-4 
 
2. príbeh 
 Však je zábavné vypracovávať odpovede? 
 Nikola zostal jeden víkend u svojho strýka a išiel na prechádzku do mesta. Keď zahol za roh 
na hlavnej ulici, uvidel niečo hrôzostrašné. Dolu ulicou pochodoval zástup mužov a starších 
chlapcov, ktorí držali transparenty a vlajky. Chceli vpochodovať priamo do veľkej budovy, ale 
polícia im to nechcela dovoliť. Náhle mužovia začali hádzať kamene a fľaše, rozbíjali okná a ničili 
budovu. Hádzali kamene aj do policajtov. Kričali na nich a nazývali ich zvieratami a sviňami. 
Policajti zdvihli svoje štíty a začali postupovať vpred a mužov rozháňali. Zástup ich však napadol 
a kopal do nich. Jeden policajt bol ťažko poranený. Nikola sa sám v sebe smial a myslel si: 
„Zaslúžil si to, pretože ich chceli zastaviť.“ 
 

1. Ktoré úrady (vládne moci) mužovia a chlapci neposlúchli? (Políciu.) 
2. Prečo je zlé robiť niečo podobné? (Pretože Biblia nám v liste Rímskym 13 hovorí, aby sme 

sa im podriadili. Hovorí, že tí, ktorí dbajú na dodržiavanie zákonov, boli dosadení Pánom 
Bohom.) 

3. Myslíš si, že policajti robia niekedy chyby? (Áno, istotne. Mali by sme byť však opatrní a aj 
tak ich poslúchať.) 

4. Myslíš si, že policajti majú ľahkú prácu, alebo ťažkú? Prečo? (Ich práca je ťažká najmä 
v dnešnej dobe.) 

5. Aké ďalšie neradostné úlohy má na starosti polícia? (Deti možno spomenú chytanie 
zločincov a usmerňovanie vodičov áut, aby dodržiavali dopravné predpisy. Môžete 
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vysvetliť, že policajti pokutujú ľudí za rýchlu jazdu, za šoférovanie v opitosti, parkovanie na 
nedovolených miestach a pod., čo nie je radostná práca, ale je to ich povinnosťou, aby na 
cestách bola zaistená bezpečnosť a pokoj.) 

6. Ako by sa mal zachovať Nikola, keby bol kresťanom? (Mal by mať súcit so zraneným 
policajtom a nemal by sa z toho smiať. Dobré je upozorniť deti, aby sa stránili výtržností.) 

7. Čo dlhujeme polícii? (Náš rešpekt a modlitby.) 
 
Flashcard VI-5 
 
3. príbeh 
 Jednej noci štyria mladí ľudia sa potulovali v tme po uliciach. Nudili sa a nevedeli, ako 
stráviť čas. „Ja viem,“ povedal Juraj. „Vyberieme peniaze z niektorej telefónnej búdky.“ Prešli 
kúsok cesty, až narazili na prvú telefónnu búdku. Juraj vytiahol veľký skrutkovač, ktorý nosil vo 
vrecku svojich riflí a začal rozbíjať telefónnu búdku. Bodal, rachotil a tĺkol do prístroja, až konečne 
vypadlo na železnú misku niečo okolo štyroch Eur. „To je všetko?“, vykríkol znechutene. Jeho traja 
priatelia sledovali, ako z celej sily vytrhol telefónnu šnúru a zničil ju. Potom všetci štyria rozkopali 
a rozbili sklo na dverách a nechali kusy skla na dlažbe. „Skúsime ešte inú telefónnu búdku 
a uvidíme, či vyberieme viac,“ povedal Juraj, vodca skupiny, keď kráčali hore ulicou. Po ceste ničili 
malé stromčeky, nedávno zasadené popri ceste. 
  
Teraz sa pokúste odpovedať na kvízové otázky k tomuto príbehu: 

1. Ktoré úrady (vládne moci) neposlúchali tí štyria mladí ľudia? (Telefónnu spoločnosť, ktorá 
vyžaduje, aby sme platili za používanie telefónov. Tiež miestnu mestskú radu, ktorá 
vysadila stromčeky a žiada, aby sme neničili verejný majetok.) 

2. Prečo je zlé robiť podobné veci? (Pretože Pán Boh nám povedal v Rímskym 13, aby sme sa 
podrobovali úradom.) 

3. Títo štyria mladí ľudia okradli telefónnu spoločnosť o jej peniaze. Poznáš ešte iné úrady, 
ktoré sa ľudia snažia podvádzať? (Železničné a autobusové úrady neplatením cestovného, 
vládne úrady neplatením poplatkov za psov, televíziu a pod.) 

 
Flashcard VI-6 
 Sme „dlžníkmi“ druhým. Dlhujeme Pánu Bohu svoju lásku a poslušnosť. Dlhujeme úctu 
a poslušnosť úradom. V liste Rímskym čítame aj toto (nech niekto prečíta Rímskym 13, 8): 
„Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali.“ Rozumieš, čo tu hovorí Pán Boh? Hovorí, že 
každému dlhujeme svoju lásku a priateľstvo. Čaká Pán Boh, že budeme milí a láskaví ku každému? 
Áno, čaká! Hovorí, že každému dlhujeme lásku. Nie je to vždy ľahké, však? Nie je pre nás ťažké 
milovať tých, ktorí sa nám páčia – čo však s tými, ktorí sa nám nepáčia? Pán Boh nám hovorí, že 
máme milovať aj tých. 
 Nie je vždy ľahké milovať a priateliť sa s niekým, kto práve prišiel do našej triedy. Nový 
žiak nepatrí k tvojim zvláštnym priateľom a tebe sa nechce snažiť sa o to, aby si bol k nemu milý. 
Nie je vždy ľahké obľúbiť si človeka, ktorý má rozdielnu farbu kože alebo je inej národnosti, ale 
Pán Boh to chce. Ak si kresťan, mal by si byť jedným z prvých, ktorí privítajú nového spolužiaka 
v triede. Premýšľaj! Čo by si mal urobiť, aby sa nové dieťa v triede cítilo vítané? 
 (Možné odpovede: rozdeliť sa s desiatou, hrať sa spolu, pozvať ho k sebe domov alebo na 
oslavu, spoločne robiť domáce úlohy, ukázať mu školu, vysvetliť mu poučky.) 
 Niekedy je ťažké byť láskavým a milým k tomu, kto je omnoho bystrejší než ty a dostáva 
v škole lepšie známky. Žiarliš a máš zlú náladu, ale Pán Boh hovorí, že každému dlhujeme naše 
priateľstvo a lásku. Ako sa môžeš zbaviť pocitu žiarlivosti? 
 (Možné odpovede: vyznať svoju žiarlivosť Pánovi a poprosiť Ho, aby ju odňal odo mňa, 
pretože je to hriech; modliť sa za druhú osobu; hľadať spôsob, ako prejaviť svoju láskavosť 
a uznanie jeho dobrých výsledkov; poprosiť ho o pomoc v predmetoch, v ktorých vyniká.) 
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 Pros Pána Boha, aby ti pomohol milovať každého. Pamätaj na to, že Svätý Duch žije v tebe 
preto, aby ti pomáhal chváliť Pána Boha. Keď budeš poslúchať Pána Boha, zistíš, že máš nových 
priateľov. 
 
Flashcard VI-7 
 Možno si kresťanom ešte krátky čas – možno rok, možno dlhšie. Mnoho ľudí ťa pozoruje 
s veľkým záujmom. Chcú vidieť, či sa správaš ako kresťan. Pozorujú ťa nespasení ľudia, ale tiež 
láskyplný Pán Boh. Myslím však najmä na kresťanské dievčatá a chlapcov, ktorí nepoznajú Pána 
dlho a nenavštevujú často Klub Dobrej zvesti a nemajú vo svojich domovoch biblické vyučovanie 
ako ty. (Nech niekto prečíta Rímskym 14, 13.) 
 Pán Boh nám hovorí, aby sme boli opatrní a „bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo 
pohoršovať“. Rozumiete tomu dobre? Máme si dávať pozor na to, čo robíme alebo hovoríme 
a nemáme navádzať iných kresťanov, aby robili zlé veci a hrešili. Napríklad Pavol upozorňoval 
kresťanov v Ríme, že ak jedia mäso zvierat, obetovaných modlám, môže to slabšieho kresťana 
pomýliť a zapríčiniť jeho potknutie sa. Samozrejme, to mäso bolo také isté ako iné, ale keď ho jedli, 
noví kresťania si mohli myslieť, že uctievať modly je správne. Preto starší kresťania sa mali 
vyhýbať jedeniu takého mäsa. Dnes nemáme s týmto ťažkosti, ale uvediem iný príklad. Na konci 
príbehu bude niekoľko kvízových otázok: 
 Ján bol znamenitý kresťanský chlapec. Prijal spasenie pred troma rokmi v tábore ako 
osemročný. Dobre rástol v kresťanskom živote. Čítaval si Bibliu doma a študoval Božie slovo 
v nedeľnej škole a v Klube Dobrej zvesti. Dobre vypracovával tiež svoje domáce úlohy. Po 
skončení vyučovania však chodieval každodenne do mesta na miesto, kde boli videohry. Pol hodinu 
sa hrával počítačové hry a až potom si začal robiť domáce úlohy. 
 Raz uvidel Róbert Jána, ako sa ide hrať počítačové hry. Róbert mal osem rokov a práve pred 
dvoma týždňami prijal Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. V škole nebol veľmi dobrý. Keď 
uvidel Jána ísť k videohrám, povedal si: „Ak taký dobrý kresťan ako je Ján môže si dovoliť toto, 
môžem to robiť aj ja.“ Róbert tam začal chodiť každý deň. On však nebol schopný zostať tam iba 
chvíľu ako Ján. Každodenne tam zostával hodinu a pol. Z toho vznikli ťažkosti s jeho rodičmi; 
domáce úlohy musel robiť rýchlo a často zle; mal málo času a vždy sa tiež nedohodol so svojimi 
rodičmi. Zabúdal čítať Bibliu a modliť sa. 
  
Tu sú teraz kvízové otázky: 

1. Mal Ján pokračovať v hraní počítačových hier, keď ho to bavilo a neškodilo mu to? 
(Nechajte odpovedať deti. Bolo by dobre, keby niektoré dieťa po ukončení rozhovoru 
prečítalo Rímskym 14, 13 a niekto ďalší Rímskym 15, 1 – 3a: „My, silní, povinní sme teda 
znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech sa ľúbi blížnemu, aby 
mu to bolo na dobro, na budovanie. Veď ani Kristus nemal záľuby v sebe.“ Nevyučuje nás 
to, že Ján sa mal vzdať niečoho, čo ho bavilo, pre Róbertovo dobro?) 

2. Bolo by pre Jána ťažké vzdať sa počítačových hier popoludní? (Áno, bolo, ale Pán by mu 
pri tom pomohol.) 

3. Ako by sa Ján cítil, keby sa musel vzdať chodenia na videohry? (Asi by bol smutný, ale Pán 
Boh by mu súčasne dal pocit skutočnej radosti, že pomohol Róbertovi v tejto veci. Pán Boh 
vždy dá i nám radosť, keď robíme, čo je správne.) 

4. Vieš o niečom, čo by starší kresťania radi robili, ale mali by s tým prestať, keby z toho boli 
problémy alebo by to bolo kameňom úrazu pre slabších kresťanov? (Učiteľ, toto je veľmi 
ťažká otázka a nemôžeš dať jednoznačnú odpoveď. Môžu navrhnúť napríklad pozeranie sa 
na televíznu obrazovku, počúvanie populárnej hudby a čítanie komiksov.) 

 
Flashcard VI-8 
 V prvej kapitole listu Rímskym Pavol napísal tieto slová (nech niekto prečíta Rímskym 1, 14 
– 15): „Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak hotový som aj vám 
v Ríme zvestovať evanjelium.“ Keď sa Pavol priblížil k záveru svojho listu, napísal ešte toto (nech 
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niekto prečíta Rímkym 15, 19 – 20): „... rozšíril som evanjelium Kristovo. A tak pokladal som si za 
česť zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristus bol známy.“ Pavol povedal, že dlhuje evanjelium 
nespaseným. Prial si ísť na miesta, kde ľudia ešte nepočuli Kristovo meno. Túžil po tom, aby sa 
pôsobením evanjelia obrátili a dostali večný život. Vedel, že dlhuje evanjelium nespaseným. Cítite 
to so mnou aj vy? Je to podobné tomu, keď si Sandra pomyslela: „Dlhujem peniaze Pavlíne.“ 
Povedal si si niekedy: „Dlhujem evanjelium svojim priateľom v škole, dlhujem evanjelium tým, 
ktorí bývajú v našej ulici?“ Pokúsil si sa pozvať ich do Klubu Dobrej zvesti, aby počuli evanjelium? 
Dal si im niekedy traktáty o evanjeliu? Modlil si sa za nich, aby mohli prísť a poznať Pána Ježiša? 
 Dúfam, že dnes, keď rozmýšľame o svojich dlhoch druhým, budete viac myslieť na to, že 
dlhujete evanjelium nespaseným priateľom blízko vášho domova, ale tiež v cudzích krajinách. 
Môže sa stať, že ťa jedného dňa Pán Boh povolá, aby si bol misionárom v cudzine – ako Pavol. 
Možno ti Pán Boh ukáže, že chce, aby si kázal evanjelium „kde Kristus nie je známy“ – ľuďom, 
ktorí nepoznajú a nemilujú meno Ježiš. Premýšľaj o tom a pros Pána Boha, aby ti ukázal svoju vôľu 
v tvojom živote. Akou výsadou by bolo priniesť evanjelium ľuďom, ktorí to potrebujú v iných 
krajinách! 
 
Verše pre 6. lekciu: 
Rímskym 1, 14 – 15; Rímskym 13, 1 a 5; Rímskym 13, 8; Rímskym 14, 7 – 9; Rímskym 14, 13; 
Rímskym 15, 1 – 3a; Rímskym 15, 19 – 20. 
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Scénka – Sudcov výrok 
 

Táto krátka hra alebo scénka je založená na ilustrácii o Jánovi a Karolovi, ktorá bola použitá 
v prvých troch lekciách z listu Rímskym. Je napísaná pre 9 hercov a rozprávača, ale môže byť aj 
upravená, napríklad namiesto dvoch policajtov môže byť jeden alebo traja. Môžete mať viac 
spolupáchateľov namiesto jedného. Niektoré deti môžu byť divákmi na súdnom pojednávaní, iné 
môžu predstavovať svedkov a podobne. 
 Deti majú radi aktívnu hru a živo si pamätajú scénky, v ktorých hrajú. Hra môže byť 
použitá: 

1. Pre zvláštny program, na ktorý pozvete rodičov, aby ste sa s nimi zoznámili a týmto 
zaujímavým spôsobom im predložili evanjelium. Ak ich dieťa má v scénke úlohu, je to 
omnoho lepšie, tak rodičia skôr prídu na tento zvláštny program. 

2. Ako špeciálna lekcia v tejto sérii (môže byť predstavená v siedmom týždni). Deti sa 
najľahšie naučia svoje úlohy, keď budú oblečené do príslušných vhodných kostýmov. 
Vyžaduje to však čas na učenie a skúšky. Mohli by ste tiež použiť niekoľko rekvizít: dve 
stoličky, stôl, zbraň pre útočníkov na pána Todda, telefón, pokladňu, putá alebo povrazy, 
tašku, nejaké bankovky a podobne. 
Ak nemáte dosť času naučiť deti role, môžu ich čítať, avšak to nie je také zaujímavé 
a vzrušujúce ani pre poslucháčov ani pre hercov. 
Keď budete vyberať postavy, postarajte sa o to, aby „Mária“ bola kresťanka, aby jej 
svedectvo v závere vyznelo pravdivo. 

 
 

Obraz 1  
(Dvaja chlapci sedia a učia sa.) 
 
Karol:  Poďme von zahrať sa futbal, Janko. Mám už po krk toho večného učenia! 
Ján:  Prepáč, Karol, dnes večer jednoducho nemôžem ísť von. Budúci týždeň budem robiť 

skúšku a mám čo opravovať! Povedz však chlapcom, aby počítali so mnou na 
sobotňajší zápas. Ten nemôžem premeškať! 

Karol:  Och, ty a tvoje štúdiá! Tak ťažko pracuješ! Ja sa však chcem baviť. Čo záleží na 
jednej zmeškanej skúške? Ver mi, že sú aj jednoduchšie spôsoby života než práca! 
Ak si nemôžeš zarobiť svoje vlastné peniaze, môžeš si požičať od druhých, ktorí 
majú našetrené dosť! 

Ján:  Karol, nezačínaj si požičiavať od druhých. Nie je to dobré a keď raz začneš, pôjde to 
ďalej k horšiemu. 

Karol:  Nestaraj sa o mňa. Postarám sa o seba sám! (Obaja chlapci odídu.) 
Rozprávač:  Od tohto rozhovoru prešlo niekoľko rokov. Ján usilovne pracoval, v škole i na 

univerzite zložil skúšky a stal sa známym sudcom. Karol však pokračoval na zlej 
ceste. Pracoval tak málo, ako len bolo možné. Odišiel zo školy, skúšky neurobil. 
V zamestnaní nemohol nikde vydržať pre zlé správanie. Potom sa zaplietol 
s gangom. Začal kradnúť a mal ťažkosti s políciou. 

 
 

Obraz 2  
(Pán Todd je pri pulte, za ním telefón a pokladňa. Dve dámy, stojace bokom, si prezerajú nejaké 
listiny. Karol vstúpi s natiahnutou pančuchou na tvári a vytiahne svoju zbraň.) 
 
Rozprávač: Dej sa odohráva na pošte, v oddelení pána Todda. 
Karol:  Toto je prepadnutie! Vylož všetky peniaze, lebo ťa zastrelím! 
P. Todd: S tým sa nikdy odtiaľto nedostaneš! Beztak mám iba trochu peňazí pre niekoľko 

starých dôchodcov! 
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Karol:  Chcem všetko, čo máš! Daj aj tie poštové poukážky! Vy dve, dámy, obráťte sa ku 
stene a ruky hore! 

P. Todd: Neubližuj tým ženám! Vezmi si všetko! Nechcem, aby bol niekto zastrelený pre 
nejaké peniaze! 

Karol:  Tu, daj to do tohto vrecka! (Vybehne von.) 
P. Todd: (Zdvihne telefón.) Haló! To je polícia? Tu je Todd z Južnej ulice. Tu na poštovom 

úrade je zlodej. Môžete rýchlo prísť? Dobre. Počkáme. 
 
(Dvaja policajti vbehnú.) 
1. policajt: Pán Todd, koľko peňazí odniesol zlodej? 
P. Todd: Niečo okolo 830 Eur a nejaké poštové poukážky. 
2. policajt: Poznali by ste ho? 
P. Todd: Nie, ale jedna z dám zahliadla jeho tvár, keď vošiel dnu. 
P. Nováková: Áno, videla som ho ešte predtým, než si na tvár natiahol pančuchu. Pripomínal mi 

chlapca, ktorý chodieval do školy s mojím starším synom Michalom. 
1. policajt: Myslíte, že by ste ho poznali podľa fotografií žiakov, ktorí chodili do školy s vaším 

synom Michalom? 
P. Nováková: Áno, myslím, že áno. 
 
 

Obraz 3  
(Súdna sieň) 
 
Rozprávač: Vďaka školským fotografiám bol Karol identifikovaný. Polícia našla v jeho izbe 

poštové poukážky a nejaké peniaze. Karola odviedli do väzenia; o nejaký čas ho 
priviedli na súd, kde bol obžalovaný z napadnutia a krádeže. 

  (Sudca Ján vstupuje a sadá si. Vstupuje Karol, vedený dvomi policajtmi.) 
Karol:  (Vzhliadne a hovorí sám sebe): Nemôžem tomu veriť. To je môj brat Ján. Zaujímalo 

by ma, či ma pozná. Bude ku mne lepší, keď som jeho brat? Nemyslím, že by mohol, 
keď je sudcom. 

Sudca Ján: (Vzhliadne a hovorí si ticho sám pre seba): To nie je možné! Je to Karol – môj brat! 
To je strašné! Bál som sa, že jedného dňa skončí problematicky pred súdom. 

Súdna sekr.: Súdny prípad sa týka krádeže, ku ktorej došlo v pondelok 11. marca približne okolo 
9:30 hod. na poštovom úrade na Južnej ulici. Obvinený Karol Matúš je tu na lavici 
obžalovaných. 

Sudca Ján: Nech predstúpi svedkyňa pani Nováková. Povedzte súdnemu senátu, čo ste videli 
ráno 11. marca na poštovom úrade. 

P. Nováková: Tento muž prišiel na poštu. Natiahol si na hlavu nylónovú pančuchu, ale napriek 
tomu som dobre videla jeho tvár. Namieril zbraň pána Todda a požiadal ho, aby mu 
vydal obsah jeho pokladne, čo urobil. 

1. policajt: Pani Nováková spoznala v obvinenom spolužiaka svojho syna a neskoršie 
identifikovala v ňom zlodeja medzi ostatnými väzňami v rade. 

2. policajt: Keď sme prišli do domu obvineného s príkazom urobiť domovú prehliadku, našli 
sme 350 Eur v bankovkách a drobných v škatuli spolu s poštovými poukážkami, 
ktoré boli ukradnuté. 

Sudca Ján: Obvinený, chcete povedať ešte niečo na svoju obhajobu? 
Karol:  Nič, Vaša Ctihodnosť. Som po prvý raz pred súdom. 
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Sudca Ján: (Premýšľa: Čo mám robiť? Pustiť ho na slobodu, keď je to môj brat? Nie, to 
nemôžem urobiť. Som sudca, musím byť spravodlivý a čestný. Zlo musím potrestať. 
Obráti sa ku Karolovi.) Prehlasujem vás vinným. Musíte zaplatiť 830 Eur pokuty, 
alebo pôjdete do väzenia na 5 mesiacov. 

P. Nováková: Sudca naozaj uložil prísnu pokutu, hoci je to jeho brat. 
Karol:  830 Eur! To nemám možnosť zaplatiť. Budem musieť ísť do väzenia! 
  (Ján odíde dolu zo svojho miesta a pristúpi pred sekretárku súdu.) 
Sudca Ján: Odsúdil som tohto muža, aby zaplatil 830 Eur, avšak zaplatím to teraz ja. (Vytiahne 

svoju peňaženku a odovzdá sekretárke 830 Eur.) 
Karol:  Nemôžem tomu uveriť! Bol spravodlivý, keď mi dal pokutu – a teraz ju platí 

namiesto mňa. 
Sudca Ján: Prepustite väzňa! (Karol je prepustený a odchádza z miestnosti.) 
P. Todd: Hej, nemôžete odtiaľto len tak odísť. Nezaplatili ste pokutu! 
Karol:  Som slobodný. Môj brat – sudca – zaplatil za mňa celú pokutu a nemôžete žiadať, 

aby som platil znovu. Som slobodný človek. Pokuta je zaplatená! 
 
 

Obraz 4  
(Stôl so stoličkami zo všetkých strán.) 
 
Rozprávač: Dej sa odohráva večer v Jánovom dome. 
  (Karol klope na vchodové dvere.) 
Ján:  (Otvára dvere.) Poď ďalej, Karol. Som rád, že si prišiel na večeru. 
Karol:  (Sadá si.) Je to už dávno, čo sme boli spolu. 
Ján:  (Sadá si.) Je dobré porozprávať sa. Bol to šok, keď som ťa dnes videl na súde. 
Karol:  Ján, ďakujem ti, že si zaplatil tú pokutu! Viem, že si to nezaslúžim, ale nemohol by 

som ju zaplatiť. 
Ján:  Hm, Karol, ako sudca som sa musel uistiť, že si bol potrestaný za svoj zlý čin. Som 

však tiež tvoj brat a chcel som ti prejaviť svoju lásku tým, že zaplatím za teba 
pokutu. 

Karol:  Veľmi ti ďakujem. Odteraz chcem žiť tak, aby si sa za mňa nemusel hanbiť. 
Ján:  Chcem pre teba len to najlepšie. 
Karol:  Ján, nikdy sa ti nebudem môcť odplatiť, ale občas, keď pôjdem tadiaľto, umyl by 

som ti auto alebo pokosil trávnik. Dovolíš mi to? 
Ján:  Je to pekné od teba, Karol, lenže ja som nezaplatil pokutu za teba preto, aby si mi ju 

musel vracať. Si predsa môj brat! Najedzme sa a môžeme si o tom viac povedať. 
 
 

Obraz 5  
(Dve dámy sedia jedna oproti druhej.) 
 
Rozprávač: Záverečná scéna sa odohráva o niekoľko dní neskoršie v dome jedných susedov, 

ktorí počuli, aký dobrý bol Ján k svojmu bratovi. 
Jana:  Nebolo to nádherné, čo urobil sudca pre svojho brata Karola? Myslím, Mária, že to 

bolo od neho veľmi láskavé. 
Mária:  Áno, iste bolo, Jana. Premýšľala som o tom, čo som počula minulú nedeľu v kostole. 

Kazateľ tam hovoril o ospravedlnení. 
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Jana:  Čo na zemi znamená ospravedlnenie, Mária, a čo to má spoločné so sudcom 
a Karolom? 

Mária:  Biblia nás učí, že všetci sme na tom tak isto ako Karol. Samozrejme nie tým, že by 
sme spáchali trestný čin ako prepadnutie a krádež, ale všetci sme sa previnili proti 
Bohu sebectvom, občasným klamaním, neposlúchaním Božích príkazov. 

Jana:  Áno, je to pravda, ale nás nemôže polícia predviesť a obviniť z nejakého zločinu! 
Mária:  Hm, určitým spôsobom je Boh ako sudca; je celkom spravodlivý a dobrý, ale súčasne 

nás miluje. Pán Boh ako veľký sudca celého sveta sa díva na nás a rozhoduje, že 
všetci sme vinní porušovaním Jeho prikázaní a že odplata za naše hriechy je smrť. 

Jana:  To je to isté, ako keď sudca vyhlásil, že Karol je vinný. Nie je to tak? Urobí však Pán 
Boh to isté ako Ján? Zaplatí za nás pokutu? 

Mária:  Áno, urobil omnoho viac! Dal nám svojho jediného Syna, aby zomrel za nás. Pán 
Ježiš neplatil za nás peniaze, ale dal svoju krv. Vzal na seba trest smrti, ktorý sme si 
my zaslúžili. 

Jana:  Ale ako s tým súvisí ospravedlnenie? 
Mária:  Ospravedlnenie znamená, že nás Pán Boh môže teraz prehlásiť „nevinnými 

a konajúcimi podľa práva“, pretože Pán Ježiš zaplatil za naše hriechy a vzal na seba 
náš trest. Kazateľ čítal v nedeľu z listu Rímskym, že sme ospravedlnení Jeho krvou. 

Jana:  Teraz začínam chápať, prečo príbeh o sudcovi a Karolovi pripomína kázanie 
o ospravedlnení. 

Mária:  Áno, Jana – a v liste Rímskym je ešte verš, ktorý hovorí, že sme ospravedlnení 
vierou. To znamená, že ak veríme v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána, 
sme slobodní a nemusíme trpieť za svoje hriechy. 

Jana:  To je naozaj nádherné, Mária. 
Mária:  Áno, iste je. Pred niekoľkými rokmi som poprosila Krista, aby bol mojím Spasiteľom 

a viem, že som oslobodená od trestu za moje hriechy. Nikdy sa neodlúčim od Pána 
Boha! 

Jana:  Myslím, že sa cítiš trochu ako Karol po tom, keď Ján zaplatil za neho pokutu. 
Mária:  Áno, Jana. Som veľmi vďačná Pánu Bohu, že dal svojho Syna za mňa a že ma 

prehlásil nevinnou. Chcem, aby videl, že Ho milujem a chcem žiť pre Pána Ježiša. 
Jana:  Dala si mi podnet na zamyslenie, Mária. Chcela by som vedieť, či som tiež 

prehlásená pred Pánom Bohom za nevinnú. Mohla by si mi zajtra povedať o tom 
niečo viac? Musím už bežať na nákupy. 

Mária:  Pravdaže, Jana. Príď, kedykoľvek budeš chcieť porozprávať sa. Rada ti vysvetlím, čo 
budem môcť a budem sa za teba aj modliť. 

 
 
Role: 
  Ján:  13 x 
  Karol:  15 x 
  Rozprávač (môže byť dievča): 5 x 
  Tedd:  6 x 
  Nováková: 4 x 
  1. policajt: 3 x 
  2. policajt: 2 x 
  Sekretárka súdu (dievča): 1 x 
  Jana:  9 x 
  Mária:  9 x 
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