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Úvod

ÚVOD SI PREČÍTAJTE PRED ZAČIATKOM VYUČOVANIA

Nasledujúcich päť lekcií  je určených pre deti,  ktoré prostredníctvom evanjelia spoznali Pána Ježiša Krista ako 
svojho Spasiteľa, ale zatiaľ sa nezapojili do žiadneho cirkevného zboru.
Lekcie  obsahujú  pomerne  veľa  učebného  materiálu,  a  preto  sú  vhodné  pre  deti  vo  veku  od  9  do  12  rokov. 
Samozrejme môžu byť užitočné i pre mladšie deti, ale musíte ich vhodne skrátiť. 
Deti sa s evanjeliom stretli v Klube dobrej zvesti, počas stretnutí pod šírym nebom alebo v tábore. Vašou úlohou je 
zoznámiť týchto „novorodencov“ v Kristu s učením o cirkvi. Máte ich poučiť o tom, aké dôležité je navštevovať 
nedeľnú besiedku a bohoslužby v zbore, na ktorých budú oslavovať Pána Boha, počúvať Jeho Slovo, zdieľať sa v 
spoločenstve ostatných kresťanov a slúžiť Kristovi.
Rád by som vám dal niekoľko praktických rád,  ako tieto spasené deti,  ktoré nie sú  členmi cirkevného zboru, 
nasmerovať do spoločenstva miestnej cirkvi, ktorá sa verne pridŕža Božieho slova. 

1. Ste osobne presvedčení o tom, že je nevyhnutné, aby deti navštevovali nedeľnú besiedku a bohoslužby v zbore?
Písmo o tom učí jasne. Už príklad prvých kresťanov ukazuje, že Boha oslavovali, modlili sa, svedčili a pracovali 
v cirkvi spoločne, nie jednotlivo.
Väčšina  novozmluvných  listov je  adresovaná  telu  veriacich  -  v  Ríme,  Kolosách,  Korinte.  Dokonca  aj  listy 
jednotlivcom (napr. 1. a 2. list Timoteovi alebo list Títovi) sú napísané v kontexte cirkvi, pretože ich adresáti viedli 
cirkevné zbory.
V epištole  Židom 10,  25  čítame  konkrétnu výzvu:  „Neopúšťajme svoje zhromaždenia,  ako niektorí  majú vo 
zvyku...“
Je zrejmé, že ak majú veriace deti vyrásť na zrelých, pevných kresťanov, potrebujú spoločenstvo cirkevného zboru. 
Každé z nich dostalo nejaký dar Svätého Ducha, ktorým obohacuje cirkev a slúži veriacim. Nielen deti potrebujú 
cirkev, ale aj cirkev potrebuje deti, ktoré poznajú Pána Ježiša.

2. Vytrvale sa modlite za konkrétne deti, aby sa zapojili do vášho domáceho zboru, resp. do iného zboru, ktorý sa  
verne pridŕža Božieho slova.

3. Ukážte deťom, čo učí Biblia o cirkvi.
Pomôže vám nasledujúcich päť lekcií. Samozrejme nie sú vyčerpávajúcim pojednaním o danej téme. Môžete ich 
doplniť o poznatky, ktoré získate z Božieho slova.

4. Zoznámte sa s rodičmi detí.
Rodičia sa budú zrejme zdráhať, ak ich požiadate, aby dieťa mohlo ísť s vami do zboru, kým sa s vami bližšie 
nezoznámia a nezískajú dôveru. Navštívte ich, predstavte sa, povedzte im, s akou radosťou pomáhate ich deťom  a 
učíte ich. Využite všetky príležitosti, ktoré vám Pán Boh poskytne, aby ste sa spriatelili s rodičmi.

5. Snažte sa spriateliť s deťmi.
Ak ste deťom nielen učiteľom, ale i vyhľadávaným kamarátom, jednoduchšie ich presvedčíte, aby navštívili s vami 
zbor. Občas ich pozvite na nedeľný výlet, k vám domov a pod.

6. Navštívte cirkevný zbor spolu s deťmi.
Nie je isté, či deti na vašu výzvu do zboru pôjdu. Pripojte sa k nim! Podľa potreby ich odvezte autom, sprevádzajte 
autobusom alebo choďte peši. Niektoré zbory poskytujú autobus, ktorý deti privezie na besiedku a odvezie späť 
domov.
Upozornenie:  Nezabudnite,  že  Detská  misia  je  naddenominačná  organizácia,  ktorá  pracuje  s  veriacimi  deťmi 
rôznych denominácií. Tieto lekcie sme venovali predovšetkým deťom, ktoré zatiaľ nepatria k žiadnemu zboru. 
Ak deti už navštevujú besiedku alebo bohoslužby, nenúťte ich, aby sa pripojili k inému zboru. Nekritizujte žiadnu z 
cirkví a nepodporujte v deťoch ducha negatívnej kritiky!

7. Deti nemusíte zaviesť do zboru iba vy.
Nie vždy môžete priviesť do zboru všetky deti, ktoré by ste chceli. Priviesť do zboru a odprevadiť domov, resp. 
pozvať na nedeľnú večeru ich môžu napr. veriaci z mládeže. To je príklad skutočnej služby.

8. Rodičia môžu prejaviť želanie navštíviť bohoslužby spolu s deťmi. 
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Žiaľ,  iba  málo  rodičov  sa  zaujíma  o  cirkev.  Napriek  tomu nezabudnite  ich  pozvať z  času  na  čas,  najmä ak 
bohoslužby obsahujú niečo, čo by ich mohlo zaujímať.

9. Pomôžte deťom, aby si v zbore alebo na besiedke našli nových kamarátov.
Len  čo  začnú prichádzať pravidelne,  predstavte  ich  rovesníkom a  pomôžte  im,  aby  sa  spriatelili.  Pokúste  sa 
zorganizovať pre deti a ich nových kamarátov spoločné podujatie, aby sa lepšie spoznali a spriatelili. Vezmite ich 
na plaváreň, na výlet, pozvite ich na večeru. Vyzvite ostatných dospelých v zbore, aby sa správali priateľsky k 
deťom a vytvorili pre ne príjemnú atmosféru.

10. Ak ste kazateľom v zbore alebo vediete nedeľnú besiedku, dbajte na to, aby bol pre deti pripravený kvalitný a  
zaujímavý program.
Ak ich stereotyp bohoslužieb alebo besiedky nudí, ťažko budú chodiť pravidelne každý týždeň.

Obsah lekcií
Skôr, než sa pustíte do prvej lekcie, prečítajte si tento úvod. Vytvoríte si lepšiu predstavu o tom,  čo vás  čaká v 
nasledujúcich týždňoch. Odporúčame vám venovať šiesty týždeň opakovaniu (ako postupovať, dočítate sa ďalej). 

Citáty z Písma
Na záver príručky sme zaradili zoznam jednotlivých citovaných veršov Písma. Rozmnožte ich aj pre žiakov, aby si 
príslušné pasáže mohli prečítať pred začiatkom lekcie. (Nie je to potrebné v prípade, že všetky deti vlastnia Biblie a 
vedia sa v nich rýchlo orientovať).
V lekciách citujeme z Biblie pomerne  často. Zapojte deti  do  čítania veršov, klaďte im otázky o tom,  čo práve 
prečítali. Udržíte tak ich pozornosť. Ak učíte mladšie deti, vynechajte niektoré verše.

1. lekcia
Cirkev žije - je to Kristovo telo; dom, nevesta, Božia rodina.

2. lekcia
Zbor v Jeruzaleme - oslava, starostlivosť, modlitba.
Preštudujeme Sk 2, 40; Sk 6, 1-7 a Sk 12, 1-19 a pozrieme sa na tri stránky činnosti cirkvi v Jeruzaleme: oslava 
Boha, starostlivosť o chudobných, modlitby (Peter v žalári).

3. lekcia
Zbor v Antiochii - kázanie, dávanie, vysielanie misionárov. Sk 11, 19-30; 13, 1-4

4. lekcia
Zbor v Troade - pripomienka Pánovej smrti, štúdium, spoločenstvo. Sk 20, 6-12

5. lekcia
Bojujúca cirkev - Satanove útoky proti cirkvi: prenasledovanie, falošné učenie, rozdelenie. 
Sk 19, 1-41; Sk 20, 15-20, 27-38
Jedným z cieľov tejto lekcie je upozorniť deti,  že cirkev nie je dokonalá, pretože ju tvoria nedokonalé  ľudské 
bytosti. Má mnohé nedostatky - falošné učenie, rozpory a pod. Súčasne chceme deťom poskytnúť návod, ako si 
zvoliť zdravý cirkevný zbor v období, keď vyrastú a budú postavené pred podobnú otázku.

6. lekcia
Po dokončení piatej lekcie je vhodné zaradiť opakovanie. Poskytneme vám niekoľko typov:
1. Zaraďte dlhší kvíz a použite otázky na zopakovanie, uvedené v závere každej lekcie.
2. Zodpovedajte otázky, ktoré vám deti položili písomne. Na prvej lekcii vyzvite deti, aby svoje otázky postupne 
hádzali do pripravenej krabice. Niekoľko otázok si pripravte vy a prečítajte ich (neprezraďte deťom, že ich autorom 
ste vy). Pýtajte sa:
a) Mám chodiť aj na bohoslužby aj na besiedku, alebo len na besiedku?
b) Prečo sú na kostoloch veže a zvony?
c) Keď sa modlím v kostole, mám si kľaknúť?
Otázky si vopred rozdeľte do tematických skupín.
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3. Pripravte si posedenie s občerstvením, drobnými cenami a súťažami. Pripravte pre deti krátky dotazník. Dozviete 
sa viac o tom, ako deti zmýšľajú o navštevovaní zboru, o tom, ako im môžete pomôcť. Dotazník je určený starším 
deťom. Odpovede prediskutujte spolu s deťmi. Typy otázok:

a/ Navštevuješ cirkevný zbor? Aký?
b/ Bol si tam minulé dve nedele? Áno/Nie
c/ Boli tam tvoji rodičia? Áno/Nie
d/ Ak nenavštevuješ žiadny zbor, navštívil by si spolu so mnou zbor, do ktorého patrím ja? (Samozrejme, 
so súhlasom rodičov.)
e/ Páčili sa ti lekcie o cirkvi? Prečo?
f/ Čo sa ti najviac páčilo?

Zlaté veršíky
Deti by si mali osvojiť tieto tri verše:
Ef 5, 25: „... Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“
Ef 5, 23: „... Kristus je Spasiteľom cirkvi. On je hlavou tela.“
Žid 10, 25: „Neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku...“

Význam osobného rozhovoru
Lekcie sú venované predovšetkým veriacim deťom. Majú ich poučiť o cirkvi a nasmerovať do niektorého zdravého 
cirkevného zboru.
Niektoré pasáže sme venovali  i  neveriacim deťom.  Počas vyučovania môžete zaradiť evanjelium, napr. počas 
misionárskeho príbehu alebo piesne (vysvetlite zmysel piesní, ktoré obsahujú posolstvo evanjelia). 
Poskytnite  možnosť osobného  rozhovoru  všetkým  deťom,  ktoré  majú  nejaké  pochybnosti,  alebo  potrebujú 
duchovnú pomoc. Nezáleží na tom, či je dieťa veriace alebo nie. Deti by mali cítiť, že ich vďačne vypočujete. V 
priebehu lekcie alebo inej spoločnej činnosti  povedzte napríklad: „Ak veríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, ale 
trápi ťa nejaký problém, s ktorým si nevieš poradiť, rád sa porozprávam s tebou. Po hodine budem stáť pri dverách, 
môžeš prísť za mnou a porozprávame sa o tom,  čo  ťa trápi.“ resp. „Viem,  že sú medzi vami deti,  ktoré ešte 
nepoprosili Pána Ježiša, aby sa stal ich Spasiteľom.  Možno ste si uvedomili, že nepatríte do Božej rodiny, že váš 
život nestojí na Ježišovi Kristovi. Chcete sa skutočne obrátiť k Pánovi a poprosiť Ho, aby vás spasil? Dúfam, že 
áno, iba neviete celkom presne, ako tento dôležitý krok uskutočniť. Rád by som sa porozprával s vami osamote. 
Nemusíte mať strach. Keď ostatné deti odídu, posaďte sa na niektorú z predných stoličiek. Prídem hneď za vami a 
porozprávame sa o tom, ako môže byť človek spasený a stať sa členom Božej rodiny.”

Štruktúra hodiny
Pre tých z vás, ktorí si zvykli na  štruktúru vyučovacích hodín Detskej misie, jedno upozornenie: Naše lekcie sa 
trochu  líšia.  Nevychádzajú  z  biblického  príbehu,  ale  z  viacerých  odsekov  Písma.  Preto  ani  neobsahujú 
vyvrcholenie. Zaradili sme do nich viacero činností, ktoré podporujú priebeh vyučovania. Sú určené najmä starším 
deťom.
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1. lekcia

CIRKEV ŽIJE
Kristovo telo, budova, nevesta, Božia rodina

Časti Písma, určené vyučujúcemu na preštudovanie
Ef 5, 22-32; R 12, 4-8; 1Kor 12, 12-31; Ef 2, 19-222; 1Kor 3, 11; Zj 19, 7-9

Zlatý veršík
„Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“ Ef 5, 25

Ako zapojiť deti do vyučovania
1. Text obsahuje viacero otázok. Pridajte k nim vlastné otázky a položte ich deťom. Dajte im  čas na 

rozmyslenie.
2. V rámci lekcie si prečítate kľúčové verše z Biblie. Prečítajte ich vy, alebo vyzvite niekoho z radov 

detí. Ukážte im miesto, kde sa verš nachádza, aby si ho mohli vyhľadať a pripraviť  na prečítanie. 
Dbajte na to, aby problémy s hlasným  čítaním nevyvolali v deťoch rozpaky. Deti môžu veršíky 
nahrať dopredu na magnetofón a vo vhodnom okamihu ju prehráte. Podobná nečakaná novinka 
upúta pozornosť.

3. Na  záver  lekcie  sme  zaradili  krátku  slovnú  hru.  Jednotlivé  slová  napíšte  na  tabuľu,  pripnite  na 
magnetickú tabuľu alebo vyzvite niektoré z detí, aby slová napísali dopredu.

4. Vybrané  staršie  deti  predčítajú  nahlas  opakovacie  otázky  a  zapisujú  body  pre  jednotlivé  súťažné 
družstvá.

Ústredná pravda
Všetci tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, patria do pravej cirkvi.
ÚPS: Máme milovať a poslúchať Krista ako Hlavu Cirkvi.
ÚPN: Uver v Krista, aby si sa stal členom Jeho cirkvi.

Úvod
Čo je to cirkev?

Plán hodiny
Úvod: „Keď vidíme veľa ovečiek...“
1-1 Cirkev je ako telo
1-2 Kristus je Hlavou tela. Riadi ho a vedie.
1-3 Cirkev je ako nevesta.
1-4 Kristus je ženích, ktorý miluje cirkev.
1-5 Cirkev je ako dom.
1-6 Kristus je základom domu.
1-7 Cirkev je ako rodina.
Slovná hra
1-8 Záverečná aplikácia
Záver: Otázky

Úvod
Keď vidíme spolu veľa ovečiek, hovoríme, že je to stádo. Ak vidíme spolu veľa kravičiek? (stádo) A včiel? (roj) 
Futbalistov? (družstvo). A keď je spolu veľa kresťanov? Ako voláme skupinu kresťanov, ktorí sa stretávajú a robia 
niečo  spoločne?  Voláme  ich  cirkev.  Počas  niekoľkých  týždňov  sa  budeme  rozprávať o  tejto  dôležitej  téme. 
Dozvieme sa, čo nás učí Biblia o cirkvi.
Dnes sa zamyslíme nad otázkou: Čo je cirkev? Asi mi odpoviete: Sú to ľudia, ktorí chodia v nedeľu do kostola.“ 
Áno,  je  to  tak.  Biblia  však opisuje  cirkev ešte trochu inak.  (Vy alebo váš pomocník prečítajú  určené  verše.) 
Vypočujte si pozorne nasledujúce dva biblické veršíky. Ako Biblia nazýva cirkev? Podobá sa... (R 12, 4-5) Dajte 
deťom čas na premyslenie a odpovede.
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Flashcard 1-1
Cirkev sa podobá telu. Čo je telo? Alebo jednoduchšie: Z čoho sa skladá telo? (Dajte deťom čas na odpovede, napr. 
ruky, nohy, ramená, hlava, lakte, stehná, kolená.) Správne. Toto všetko tvorí telo.
Čo to znamená v R 12, 4-5? O akom tele hovorí Pavol? Má na mysli ľudské telo? Nie. Vysvetlím vám to. Vieme, že 
telo sa skladá z rúk, nôh, srdca, pľúc a iných častí. Podobne aj ľudia, ktorí uverili v Krista a milujú Ho, sú súčasťou 
veľkého tela. Toto telo nevidíme, ale predsa všetci patríme do neho.
Myslíte si, že všetky časti tela majú tú istú úlohu? Vypočujme si Božiu odpoveď na túto otázku: z 1K 12, 14-16: „A 
veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov). Keby noha povedala: Pretože nie som ruka, nie som z tela, - či zato 
nie je z tela? A keby ucho povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela, - či zato nie je z tela?“ 
Potrebujete nohy? Potrebujete uši? Potrebujeme všetky časti tela a každá z nich plní vlastnú úlohu. Podobne, ako je 
pre telo dôležitá ruka či ucho, je pre cirkev dôležitý každý človek. Potrebujeme jeden druhého a máme spoločné 
úlohy.

Flashcard 1-2
V hlave ľudského tela sa nachádza mozog. Mozog vydáva pokyny ramenám, rukám, nohám. Ak si chce napríklad 
telo sadnúť, mozog musí vydať pokyn svalom na nohách a na chrbte. Mozog riadi aj oči, aby ste videli, kam si 
sadáte. Čo by sa stalo, keby ste sa pozerali jedným smerom a nohy by kráčali opačným smerom? Čoskoro by ste sa 
potkli.
Kto je hlavou cirkvi? Kto riadi veriacich, aby vedeli, čo majú robiť a kam majú ísť? Odpoveď nájdeme v Biblii. 
Počúvajte pozorne a určite to zistíte. (“... Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.“ Ef 5, 23)
Hlavou tela je Pán Ježiš Kristus.  Musia Ho počúvať všetky  časti  tela.  Ak si  skutočným kresťanom, patríš do 
Božieho tela - teda do cirkvi. Počúvaš vždy, čo ti hovorí hlava - Pán Ježiš Kristus? Nájdeš si čas na Jeho Slovo  a 
počúvaš Jeho príkazy? Dúfam, že robíš tak každý deň. Je to veľmi dôležité. (Ukážte deťom, ako majú čítať Bibliu a 
robiť si poznámky.)
Jeden kresťan (volal sa Jakub) veľmi rád hovoril s ľuďmi o Pánovi Ježišovi. Raz večer šiel autom. Bol však veľmi 
unavený a zaspal za volantom. Auto vošlo do protismeru a narazilo do kamiónu. Jakub si vážne poranil chrbticu. 
Nemohol sa hýbať a zostal na vozíčku. Často sa mu stávalo, že sa mu ruky a nohy nekontrolovateľne triasli. Jakub 
to vysvetľoval: „Nerobia, čo im kážem, pretože medzi nimi a mozgom je prerušené spojenie. Tak to vyzerá, keď 
kresťan robí,  čo sám chce a nepočúva Pána Ježiša.“ Poslúchaj Pána Ježiša, rob to, čo ti prikazuje. Inak sa budeš 
podobať rukám a nohám, ktoré sa mykajú bez kontroly.
Biblia prirovnáva cirkev nielen k  živému telu, ale ešte k niečomu inému. Prečítajme si  ďalší veršík a nájdeme 
takýto slovný obraz. („Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba baránkova a manželka Jeho 
sa pripravila.“ Zj 19, 7)

Flashcard 1-3
Cirkev sa podobá neveste, ktorá čaká, až nastane svadobný deň a príde si po ňu ženích, aby žila navždy s ním.
Kto je podľa vás  ženích? Áno, je to Pán Ježiš Kristus. Vo veršíku, ktorý sme si prečítali, sa volá Baránok. Je to 
jedno z Kristových mien, pretože zomrel ako baránok za naše hriechy.
Predstavte  si  nevestu,  ženícha  a  svadbu.  Ktoré  slová  vám  prídu  na  um?  Svadobná  torta?  Prstienky?  Oveľa 
dôležitejšie je slovo láska. Ak sa dvaja  ľudia úprimne milujú, chcú sa vziať a  žiť spoločne, starať sa jeden o 
druhého a robiť sa navzájom šťastnými. 
Janko sa zaľúbil do Kláry a chcel sa s ňou oženiť. Nemal veľa peňazí, ale chcel Kláre ukázať, ako ju ľúbi. Šetril a 
šetril až sa napokon vybral do klenotníctva a kúpil svojej neveste krásny darček. Dal jej ho na narodeniny. Viete si 
predstaviť prekvapenie, keď dievčina otvorila  škatuľku a našla tam nádherný perlový náhrdelník? Takto Janko 
dokázal, ako veľmi ľúbi Kláru. Ako dokázal Pán Ježiš, že miluje cirkev? Hovorí nám to zlatý veršík. Zopakujme si 
ho. (Ef 5, 25) Správne. Zomrel na kríži za naše hriechy. Prečo? Ty i ja sme si zaslúžili, aby sme boli na veky 
oddelení od Pána Boha. Neposlúchali sme Ho, porušovali sme Jeho prikázania. Pán Boh nám určil trest. Prečo 
potom zomrel Kristus? Ak by za nás nebol zomrel, Pán Boh by nám nikdy neodpustil. Je Kristova láska k cirkvi 
rovnako silná ako v časoch vzniku evanjelií? Áno, miluje nás rovnako ako veriacich v Efeze. Pán Ježiš je ženíchom 
cirkvi a miluje ju. Miluje teba. Ak si uveril v Pána Ježiša a Pán Boh ti odpustil hriechy, mal by si aj ty milovať 
Krista. Veď nevesta miluje ženícha a chce mu robiť radosť.

Flashcard 1-4
Kde býva nebeský  ženích Pán Ježiš Kristus? Samozrejme,  v nebi!  Tam je aj teraz.  Sľúbil  nám,  že raz  opustí 
nebeský domov a vráti sa na zem. Prečo? Príde, aby sa stretol so svojou nevestou - cirkvou (teda so všetkými, ktorí 
Mu patria a milujú Ho). Vezme nás so sebou do nádherného paláca v nebi. Biblia hovorí, že keď sa všetci tí, ktorí 
milujú Krista, dostanú s Ním do neba, bude ich tam čakať veľkolepá  svadobná hostina. Nevieme, kedy sa vráti Pán 
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Ježiš. Prikázal nám, aby sme Ho  čakali. Ale ako máme byť pripravení? Tak,  že Ho budeme milovať, poslúchať, 
robiť to, čo sa Mu páči. Nevesta chce potešiť svojho ženícha. Chce Ho vidieť. Miluješ Pána Ježiša a robíš to, čo ti 
káže? Tešíš sa, že sa raz stretneš s Ním?
Doteraz sme hovorili o dvoch biblických obrazoch: Akých? (Telo a nevesta). Teraz sa pozrieme na tretí obraz. 
Nájdete ho? „... ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, 
na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu.“ Ef 2, 20-21 Áno, cirkev sa tu 
prirovnáva k domu.

Flashcard 1-5
Aký dom má Biblia na mysli? Je to budova  z kameňa, tehál a malty? Nie. Vo verši, ktorý sme si prečítali, sa píše, 
že Ježiš Kristus je „uholným kameňom“. Uholný kameň je veľký kameň v základoch domu, na ktorom sa v pravom 
uhle spájajú dva múry. Spočíva na ňom obrovská hmotnosť. Bez uholného kameňa by sa dom zrútil. Znamená to, 
že Pán Ježiš Kristus je Ten, v ktorého veria a na ktorom sú závislí všetci kresťania. Bez Pána Ježiša Krista a Jeho 
smrti na kríži za naše hriechy nebolo by ani cirkvi. 
A kto predstavuje „kamene“, z ktorých je budova postavená? Si to ty, som to ja a všetci, ktorí veria v Pána Ježiša. 
Nie sme však mŕtve, ale živé kamene, ktoré zastávajú v cirkvi určité miesto. 
Aká je to budova? Prečítajme si znova 21. verš. Viete už odpovedať? Ide o „svätý chrám“. Prečo ju Pán Boh nazval 
svätým chrámom? Odpoveď nájdeme v 22. verši. „... na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok  
Boží.“ Znamená to, že v tomto dome žije Pán Boh prostredníctvom Svätého Ducha. 
Pán Boh žije v každom veriacom, ktorý patrí do cirkvi. Niet sa prečo čudovať, že Pán Boh chce, aby sme boli čistí 
a svätí. Preto Pán Boh nevidí dom z malty a tehál, ale vidí svätý chrám, ktorý tvoria živí ľudia.
Pred mnohými rokmi sa vydal kráľ na cestu po svojej krajine. Rozhodol sa, že sa zastaví v obyčajnej rodine, aby 
videl, ako žijú prostí  ľudia. Medzi  ľuďmi sa rozchýrilo: „Kráľ cestuje po krajine a navštevuje obyčajných ľudí.“ 
Obyvatelia mesta, ku ktorému smeroval, začali si upratovať domy. Čo ak by sa zastavil práve  u nich? Natreli okná 
a dvere, pozametali a umyli dlážky, poutierali prach. Vyprali záclony a obrusy. Každý sa chystal na to,  že práve 
jeho navštívi sám kráľ. 
Kráľ kráľov žije v srdci každého veriaceho, nie iba v srdci niekoľkých vyvolených. Nezastaví sa iba na deň, ale žije 
s nimi neustále. Podobá sa tvoje srdce svätému a čistému chrámu, v ktorom by sa cítil milo a príjemne?

Flashcard 1-6
Dom, o ktorom hovoríme, však ešte nie je dokončený. V Ef 2, 21 čítame: „... rastie v chrám svätý v Pánu.“ Každý 
nový človek, ktorý počuje evanjelium a uverí v Pána Ježiša, stáva sa „živým kameňom“ v cirkvi. Aj my pomáhame 
cirkvi rásť, a to tak,  že  šírime evanjelium a pomáhame ľuďom, aby spoznali a milovali Pána Ježiša. Pozri sa na 
tohto chlapčeka na obrázku. Aj ty môžeš šíriť evanjelium ako on.
Myslím si,  že aj medzi vami sú deti, ktoré ešte nepoprosili Pána Ježiša, aby sa stal ich osobným Spasiteľom a 
Pánom. Neuverili v Neho úprimne. Možno ste si doteraz mysleli,  že stačí, ak občas zájdete v nedeľu do kostola. 
Podstatná je však iná vec: aby ste uverili v Krista a poprosili Ho, aby sa stal vaším Spasiteľom  a Pánom. Až potom 
si budete istí, že svoj život staviate na Kristovi a budete sa cítiť bezpečne. Prijmite Ho za Pána a Spasiteľa už dnes. 
Kristus sa stane pevným základom vášho života. Budete patriť Jemu a do Jeho cirkvi.
A teraz sa pozrime na  štvrtý obrázok. Prečítajme si Ef 2, 19 a porozmýšľajme o  čo ide.  “A tak teda nie ste už 
cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží.“ Nie je to jednoduché. Všimnite si však pozorne 
tieto slová:  „... ste domáci Boží.“    Cirkev sa podobá veľkej RODINE.  Ak sme Božími deťmi, patríme do Božej 
rodiny.

Flashcard 1-7
Nikto z kresťanov nie je pre Boha cudzincom. Dokonale nás miluje a pozná, pretože patríme do Jeho rodiny. Ak 
milujeme Pána Ježiša, mali by sme milovať aj ostatných kresťanov z Jeho cirkvi. Sú našimi bratmi a sestrami, 
máme spoločného nebeského Otca.
Je to naozaj tak. Kdekoľvek na svete stretnete kresťana, ako by ste stretli brata alebo sestru. Máte toho istého  Otca. 
Rovnako milujete Božie Slovo, chcete robiť Pánu Bohu radosť, tešíte sa, že sa dostanete do neba. Nie je dôležité, či 
ten kresťan pochádza z Európy, Ázie  či Afriky. Spoločne patríte do Božej rodiny. Nie je podstatné,  či sa nazýva 
baptistom, metodistom alebo letničným. Zaváži iba to, že verí v Pána Ježiša ako vo svojho Pána a Spasiteľa a že 
mu boli odpustené hriechy. Preto sa stal Božím dieťaťom. Aké je krásne, že patríme do jednej rodiny spolu s ľuďmi 
z celého sveta!

Flashcard 1-8
Teraz mám pre vás pripravené zaujímavé cvičenie. Zopakujeme si, čo sme sa doteraz naučili. 

6



(Ak máte v triede menšie a nepokojné deti, zaraďte do súťaže iba štyri z nasledujúcich otázok.)
Ako zobrazuje Biblia cirkev? Cirkev je ako ............ (telo, nevesta, dom a rodina). Budem vám hovoriť slová  a vy k 
nim priradíte niektorý z obrazov. Napríklad: láska. K tomuto slovu sa hodí nevesta, pretože Kristus miloval cirkev 
ako svoju nevestu. Alebo : láska sa hodí k rodine, pretože Pán Boh miluje cirkev ako deti v rodine. Resp. láska sa 
spája s rodinou, pretože kresťania sa majú navzájom milovať, patria do jednej veľkej rodiny. 
Kto chce odpovedať, nech sa prihlási a povie, prečo si myslí, že slovo sa hodí k niektorému obrazu.

poslúchať
(telo - časti tela musia poslúchať hlavu; rodina - deti musia poslúchať Otca)

rásť
(telo - žije, a preto rastie; dom - nie je dostavaný, rastie)

činnosť
(telo - každá časť niečo robí)

svätý
(budova - svätý chrám, v ktorom žije Pán Boh)

spoločná práca
(telo - všetky časti tela pracujú tak, aby spoločne dosiahli niečo; rodina - členovia rodiny spoločne žijú 
a pracujú)

A teraz budeme postupovať opačne. Ukážem vám obrázok a vy k nemu priradíte dve slová.
telo
rodina
budova
nevesta
Výborne!
Na záver som si pripravil 4 otázky:

1. Patríš do „tela cirkvi“. Poslúchaš Pána Ježiša ako hlavu?
2. Aj ty si „nevestou“. Miluješ Pána tak, ako máš?
3. Si súčasťou domu. Si svätým miestom, v ktorom býva Pán Boh?
4. Si súčasťou rodiny. Si priateľský a chápavý k ostatným veriacim bratom a sestrám?

Vysvetlite deťom, na čo je určená krabica na otázky a vyzvite ich, aby do nej hádzali počas nasledujúcich stretnutí 
svoje otázky.

Ktoré verše sme citovali v tejto lekcii:
Rozdajte starším deťom kópiu citátov, aby si mohli pripraviť ich čítanie.
R 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 sme si však navzájom údmi.“
1K 12, 14-16: „A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov). Keby noha povedala: Pretože nie som ruka, nie 
som z tela, -  či zato nie je z tela? A keby ucho povedalo: Pretože nie som oko, nie som z tela, -  či zato nie je z  
tela?“ 
Ef 5, 23:“... Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.“
Zj  19,  7:  „Radujme  sa,  veseľme  sa,  vzdávajme  Mu slávu,  že  prišla  svadba  baránkova  a  manželka Jeho  sa 
pripravila.“
Ef 5, 25: „Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu.“
Ef 2, 20-21 „... ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na 
ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu.“
Ef 2, 22 „... na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.“
Ef 2, 19: “A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží.“
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Otázky na zopakovanie

1. Ako opisuje Biblia cirkev? K čomu ju prirovnáva?
2. Vymenujte tri časti ľudského tela a povedzte, prečo sú dôležité.
3. Prečo je dôležité, aby všetky časti tela poslúchali hlavu - Krista?
4. Prečo podľa vášho názoru, prirovnáva Pán Boh cirkev k neveste?
5. Kam vezme ženích - Pán Ježiš svoju nevestu - cirkev?
6. Ako sa stane človek živým kameňom v Božom chráme?
7. Patrí každý človek do Božej rodiny? Prečo?
8. Rozprávali ste sa s kresťanom, ktorého ste stretli po prvýkrát v živote. Čo ste zistili?
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2. lekcia

CIRKEV V JERUZALEME
Oslava, starostlivosť, modlitba

Časti Písma, určené vyučujúcemu na preštudovanie 
Sk 2, 40-47; Sk 6, 1-7; Sk 12, 1-19; Ef 5, 18-21

Zlatý veršík
„... Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.“ Ef 5, 23
Deti prečítajú veršík nahlas ako v 1. lekcii.

Ústredná pravda
Pán Boh chce, aby jeho deti navštevovali cirkevný zbor.
ÚPS: Navštevuj zbor a zúčastňuj sa jeho činnosti.

Úvod
Keď sa stretnete s priateľmi, čo robíte spolu?

Plán hodiny
2-1 Prví kresťania v Jeruzaleme sa stretávali, aby oslavovali Pána Boha (Sk 2)
2-2  Pán Boh chce, aby sme Ho spoločne oslavovali a chválili
2-3 Do cirkevného zboru v Jeruzaleme patrilo veľa chudobných (Sk 6)
2-4 Voľba 7 diakonov
2-5 Ako sa dnes stará cirkev o chudobných
2-6 Zbor v Jeruzaleme sa stretol na spoločných modlitbách za Petra (Sk 12)
2-7 Anjel vyslobodzuje Petra
2-8  Pán Boh chce, aby sme sa v zbore spoločne modlili

Úvod
Čo zvyčajne robíte, keď sa stretnete so svojimi kamarátmi?  (Odpovede detí - zhovárame sa, hráme, počúvame 
hudbu, chodíme na výlety a pod.)
Pamätáte sa, čo sme si hovorili o cirkvi na minulej hodine? Tvoria ju ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša. Stretávajú sa 
v nedeľu, ale aj v týždni. Dnes sa dozvieme, prečo sa stretávajú veriaci.

Flashcard 2-1
Prečo sa stretávajú kresťania v zbore? Prečítajme si niečo o prvých kresťanoch a dozvieme sa jeden z dôvodov. 
Zbor vznikol po smrti Pána Ježiša, Jeho vzkriesení a vstúpení na nebo. Hoci Pán Ježiš opustil svojich učeníkov, 
zanechal im Svätého Ducha, aby sa necítili osamotení. Učeníkov naplnila radosť a často sa stretávali v Jeruzaleme 
s tými, ktorí milovali Pána Ježiša. Čo robili? Prečítajme si Skutky 2, 47: „Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého 
ľudu a Pán pridával na každý deň (takých), ktorí boli zachránení.“ Čo to znamená? Čo robili? Chválili Pána Boha. 
A čo robil Pán? Každý deň im pridával nových veriacich. Porozmýšľajme: Čo znamená chváliť Boha? Myslieť na 
Pána s láskou a úctou, na to, aký je dobrý a láskavý. Hovoriť: „Pane, milujem Ťa, pretože si dobrý, silný a mocný.“ 
Ktorými slovami môžeme vyjadriť to isté? Slovo sa začína na o a má 6 písmen (oslava). Kresťania sa stretávajú 
najmä preto, aby oslavovali Pána Boha.
Ako ty oslavuješ Pána Boha? Ef 5, 19 odpovedá. Jedným zo spôsobov oslavy je spievať piesne, ktoré hovoria, aký 
Pán je a čo urobil. Prví kresťania pravdepodobne spievali žalmy. Niektorí z nich zhudobnili  žalmy a zbor chválil 
Pána za to, aký je a čo urobil.

Flashcard 2-2
Všimnite si v nedeľu, že časť bohoslužieb je venovaná spevu - podobne ako v našom klube. Piesne nie sú určené na 
to, aby vyplnili čas medzi modlitbami a kázňou, ale aby sme úprimne a zo srdca oslavovali Pána Boha a ďakovali 
Mu. Keď spievate duchovné piesne, nezabudnite,  že ich spievate Bohu. Pamätáte  si  Ef 5, 19:  „...  spievajte a  
plesajte Pánovi srdcom.“ Pán má rád chválu, ak je úprimná. Pán Boh je asi veľmi smutný, keď vidí,  že  ľudia 
spievajú slová chvály, ale nemyslia ich úprimne. Dokonca ani nemyslia na Neho. Obzerajú sa okolo seba, otvárajú 
ústa a pri tom premýšľajú nad tým, čo bude na večeru, alebo ako sa budú hrať poobede. Chvála a oslava Pána Boha 
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patrí k najdôležitejším častiam bohoslužieb. Pamätajte na to, že na bohoslužbe chcete dať niečo Pánovi a jedným z 
darov je chvála.
Keď budete nabudúce spievať v kostole alebo v zbore, zamyslite sa nad významom slov piesne. Verím im a myslím 
ich úprimne? Spievajte s radosťou a zo srdca. Iba tak ukážete Bohu, ako Ho máte radi a ako Ho chcete oslavovať.
Možno nechodíte do žiadneho zboru, pretože ste ešte neprijali Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Chcete, aby 
vám Pán Boh odpustil hriechy, ale neviete presne, ako na to. Príďte za mnou na konci hodiny. Rád sa porozprávam 
s vami.
V zbore sa v nedeľu nielen spieva, ale aj modlí. Modlitbu vedie kazateľ alebo pastor, inokedy niekto zo zboru. Časť 
modlitieb oslavuje Pána Boha - hovoríme Mu, aký je nádherný a dobrý. Je všemocný, múdry, večný a dokonalý. 
Slúžite Pánovi aj modlitbou? Pán Boh s radosťou prijme vašu oslavu a chválu. Aký je však smutný, keď sa Jeho 
deti nemodlia úprimne a počas modlitby snívajú s otvorenými očami. 
Pozrime sa teraz na ďalší z dôvodov, prečo veriaci navštevujú cirkevný zbor.
Učeníci Pána Ježiša (apoštoli) kázali evanjelium v Jeruzaleme pri každej príležitosti. Prostredníctvom ich kázní 
pôsobil Svätý Duch a tisícky ľudí uverili a boli spasení. Cirkev rástla a pridávali sa k nej ďalší a ďalší veriaci. Boli 
medzi nimi boháči i chudoba. Bohatí  ľudia  ďakovali Pánovi za to,  čo pre nich urobil - spasil ich a premenil na 
Božie deti. Chceli svoju lásku k Bohu dokázať tak, že pomáhali chudobným.

Flashcard 2-3
Prečítajme si , čo robili. Sk 2, 44-45: „A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky 
predávali  a rozdeľovali  všetkým, ako kto potreboval.“ Starali  sa najmä o vdovy a siroty.  Prečo práve o nich? 
(odpovede detí) Správne. Zomrel im otec a manžel, nemal im kto zarábať peniaze na jedlo, oblečenie a iné potrebné 
veci. Apoštoli sa starali o to, aby sa peniaze, určené pre vdovy a siroty, dostali do správnych rúk. Cirkev však rástla 
veľmi rýchlo a veriacich neustále pribúdalo, takže apoštoli  nemali na kontrolu  čas a nezabezpečili,  aby každý 
dostal, čo potrebuje. Zdalo sa, že niektoré vdovy nedostali, čo im bolo určené.

Flashcard 2-4
Ako vyriešila cirkev tento problém? Prečítajme si Sk 6, 3-4 a nájdeme odpoveď na dve otázky:
Ako sa problém vyriešil?
Čím sa zaoberali potom apoštoli?
„Preto,  vyhliadnite  si,  bratia,  spomedzi  seba,  sedem osvedčených  mužov,  plných  Ducha  a  múdrosti,  ktorých  
ustanovíme na túto službu; my však buďme pilní na modlitbách a v službe slova.“
(odpovede na otázky)
Vybrali sedem mužov, aby pomáhali chudobným - vdovám, sirotám, chorým ľuďom.

Flashcard 2-5
Aj dnes sú vo väčšine zborov veriaci, ktorí plnia podobnú úlohu. Nie vždy je ich sedem - to záleží na veľkosti 
zboru. Starajú sa najmä, aby cirkev nezabúdala na tých, čo potrebujú jej pomoc. Veriaci sa teda stretávajú aj preto, 
aby si  navzájom pomáhali.  My, veriaci,  ďakujeme Pánu Bohu,  že sa stará o nás. Vieme,  že nás Pán Boh tak 
miloval,  že poslal svojho jednorodeného Syna, aby za nás zomrel. On nám mohol odpustiť hriechy a dať nám 
večný život. Pán Boh sa stará o nás každý deň; dáva nám zdravie, silu, jedlo,  šaty, rodičov a dobrých priateľov, 
ktorí nás majú radi. Pretože nás Pán Boh miluje a stará sa o nás, musíme sa aj my starať o chudobných, biednych  - 
o tých, ktorí majú menej ako my. Je to jeden z dôvodov, pre ktoré cirkev pomáha chudobným a tým, ktorí potrebujú 
pomoc. Ako to robí?
Členovia zboru chodia nakupovať pre starých ľudí. Navštevujú chorých v nemocnici, zaplatia chudobným deťom 
letný tábor, na Vianoce posielajú chudobným rodinám darčeky.
Inokedy, keď sa dopočujú o nešťastí ako je vojna, zemetrasenie alebo hlad, vyhlásia zbierku (peňazí, šiat, potravín, 
liekov) a pošlú to hladným ľuďom v postihnutej krajine.
Ak veriaci zo zboru takto spolupracujú, pomôžu mnohým chudobným a nešťastným  ľuďom. Pán Boh prikazuje 
cirkvi, aby dávala - chválu, oslavu a pomoc. Ak však kresťania  žijú sami pre seba, nestretávajú sa s ostatnými 
kresťanmi v zbore, nemôžu pomáhať. Nemajú sa odkiaľ dozvedieť, kto potrebuje ich pomoc. V takom prípade sa 
pomáha oveľa ťažšie.

Flashcard 2-6
V 12. kapitole Skutkov apoštolov sme si prečítali príbeh o tom, ako sa Peter dostal do väzenia za to,  že kázal 
evanjelium. Kráľ Herodes ho chcel čo najskôr popraviť. Petra v jeruzalemskej väznici strážilo 16 vojakov. Väznica 
mala pevné kamenné múry a železnú bránu, aby nikto nemohol utiecť. V meste za múrmi väznice sa však dialo 
niečo veľmi dôležité. 
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V Jeruzaleme sa v jednom z domov stretli veriaci kresťania a robili niečo veľmi dôležité. Čo to bolo? Prečítajme si 
Sk 12, 5. Áno, modlili sa. Kresťania sa zišli, aby sa spoločne modlili. Prosili Pána Boha, aby Petra oslobodil z 
väzenia a nedovolil Herodesovi ho popraviť. (Herodes tak chcel urobiť na nasledujúci deň.)

Flashcard 2-7
Pán Boh počul ich modlitby a odpovedal na ne. V noci anjel zobudil v cele spiaceho Petra. V cele sa rozžiarilo 
jasné svetlo,  ale  Petrovi  strážcovia  sa nezobudili.  Reťaze sa  roztrhli.  Anjel  povedal  Petrovi:  „Vstaň a  obuj  si 
sandále“ a vyviedol ho cez chodbu von. Zastavili sa až pri  železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Peter sa určite 
strachoval: „Čo sa stane?“ Brána sa rozletela sama od seba a Peter s anjelom vyšli von. Bol voľný! Mohol sa 
rozbehnúť za svojimi priateľmi a povedať im, čo sa stalo. Nepopravili ho, ale ešte dlho kázal evanjelium. Kedy Pán 
Boh urobil  tento zázrak? Keď sa celý zbor zišiel  a  modlil  sa.  Pán Boh chce, aby sa cirkev modlila.  V Biblii 
dokonca prisľúbil veriacim, ktorí sa budú spoločne modliť:  „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom 
mene, tam som medzi nimi.“ Mt 18, 20

Flashcard 2-8
Kresťania sa často stretajú raz do týždňa, aby sa spoločne modlili. Zaspievajú si niekoľko piesní, prečítajú niečo z 
Biblie a modlia sa. Ďakujú Pánu Bohu za dobrotu a lásku. Modlia sa za tých, ktorí potrebujú podporu a pomoc - za 
slabých, starých a chudobných, chorých v nemocnici. Modlia sa za neveriacich a tých, ktorí kážu evanjelium doma 
alebo v cudzine. Pán Boh vždy odpovedá na modlitby svojej cirkvi.

Nasledujúci odstavec môžete podľa potreby vynechať.

Ak niekedy nebudete mať veľa učenia, navštívte modlitebnú chvíľu vo vašom zbore. Ak ste prijali Pána Ježiša za 
svojho Spasiteľa, patríte do Jeho cirkvi. Pán chce, aby ste sa stretávali s ostatnými veriacimi a modlili sa spolu s 
nimi.  Ak ste  sa  rozhodli,  že  navštívite  spoločné  modlitby  v  zbore,  kam chodím ja,  rád  vás  tam odprevadím. 
Stretneme sa... Každý, kto miluje Pána Ježiša, je u nás vítaný.
Ak si kresťan, Pán Ježiš od teba chce, aby si v nedeľu chodil na bohoslužby. Nie však zo zvyku alebo z povinnosti, 
ale s úmyslom dávať- tak, ako to robili veriaci v Jeruzaleme. Slúžili Pánu Bohu oslavou, starostlivosťou o blížnych 
a modlitbou. Pôjdeš do zboru aj tento týždeň? Dúfam, že poprosíš Pána Boha, aby to bolo možné.

Ako sme sa dozvedeli, cirkev je veľká rodina. Tvoria ju muži, ženy a deti, ktoré poprosili Pána Ježiša, aby sa stal 
ich osobným Spasiteľom. Táto rodina miluje, stará sa o druhých a modlí sa za nich. Patríš do nej aj Ty? Ak si 
neuveril v Pána Ježiša ako Spasiteľa, nepatríš do Božej rodiny. Odvráť sa od svojich hriechov a uver v Krista. 
Odpustí ti a prijme ťa za svoje dieťa. Vo svojom Slove sľubuje, že každému, kto uverí v Jeho meno, dá právo stať 
sa Božím dieťaťom (J 1, 12).

Verše, citované v tejto lekcii:
(Kópie veršov môžete pred hodinou rozdať žiakom.)
Sk 2,  47:  „Chválili  Boha a boli  obľúbení  u  všetkého  ľudu a  Pán pridával  na  každý  deň (takých),  ktorí  boli  
zachránení.“
Ef 5, 19: „... spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“
Sk 2, 44-45: „A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali  
všetkým, ako kto potreboval.“
Sk 6, 3: „Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých  
ustanovíme na túto službu; my však buďme pilní na modlitbách a v službe slova.“
Sk 12, 5: „Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho.“
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Otázky na zopakovanie

1. Čo znamená oslava?
2. Čo by mali kresťania robiť, keď sa na bohoslužbe spieva? (Premýšľať o tom,  čo spievajú a spievať 

Pánu Bohu.)
3. Vymenujte aspoň dve veci, ktoré by kresťania nemali robiť počas spoločných modlitieb.
4. Ako pomáhali bohatí veriaci jeruzalemského zboru chudobným? Ako sa volali muži, ktorých zvolili, 

aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú?
5. Koľko ich bolo?
6. Prečo sa mali starať, aby pomoc dostali tí, ktoré ju naozaj potrebujú? Na čo kládli apoštoli dôraz?
7. Uveďte aspoň tri príklady starostlivosti cirkvi o chudobných dnes.
8. Kde sa nachádzal Peter, keď sa zbor modlil za neho a prečo tam bol?
9. Ako Pán Boh odpovedal na modlitby zboru?
10.Za koho sa modlíme na modlitebných zhromaždeniach zboru? 
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3. lekcia

CIRKEV V ANTIOCHII
Prinesme evanjelium ľuďom

Časti Písma, určené vyučujúcemu na preštudovanie
Sk 11, 19-30; 13, 1-4; 1Kor 16,1; 2Kor 9, 6-7; 2Kor 6, 2

Zlatý veršík
„... Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.“ Ef 5, 23

Ako zapojiť deti do vyučovania
Po  prednesení biblickej lekcie môže trieda predviesť krátku scénku. Deti volajú svojho kamaráta, ktorý sa iba 
nedávno stal kresťanom, aby s nimi navštívil ich zbor. Chvíľu sa zdráha a hľadá výhovorky, ale deti mu vysvetlia, 
prečo je dôležité, aby chodil do zboru a zapojil sa do jeho  činnosti. Zopakujú niektoré z dôvodov, o ktorých ste 
hovorili v predchádzajúcich lekciách.
Veľkú triedu môžete rozdeliť na dve až tri skupiny. Každá z nich si nacvičí krátku scénku a potom deti rozhodnú, 
ktorá z nich bola presvedčivejšia.

Ústredná pravda
Pretože deti sú súčasťou cirkvi, mali by sa zdieľať s evanjeliom.
ÚPS: Navštevuj zbor a hlásaj evanjelium.
ÚPN: Počúvaj evanjelium a prijmi ho.

Úvod
Čo sme sa naučili o cirkvi minulý týždeň? (tri veci)

Plán hodiny
3-1 Prví kresťania kážu v Antiochii. (Sk 11)
3-2 Pán Boh chce, aby cirkev aj dnes kázala evanjelium. Vysvetlenie evanjelia
3-3 Ilustrujte silu evanjelia. 
3-4 Prorok v Antiochii predpovedá hlad. (Sk 11)
3-5 Zbor v Antiochii poriada zbierku pre kresťanov v Jeruzaleme.
3-6 Niekoľko Božích príkazov ohľadne dávania.
3-7 Antiochijský zbor vysiela Pavla a Barnabáša na misiu. (Sk 13)
3-8 Pán Boh chce, aby sa aj dnešná cirkev zapojila do misie.

Úvod
Počuli ste už rozprávku, ako sa jedného studeného dňa vietor rozhodol donútiť muža, aby si vyzliekol kabát? Začal 
fúkať zo všetkých síl, ale  muž sa nevyzliekol. Vietor zadul silnejšie, ale bezúspešne. Čím silnejšie fúkal, tým 
pevnejšie sa muž zakrúcal do kabáta. 
Táto rozprávka pripomína to, čo sa stalo s kresťanmi v Jeruzaleme. Na kresťanov prišlo veľké utrpenie, podobné 
studenému vetru, ale čím silnejšie bolo utrpenie, tým viac žili pre Pána a tým viac rozprávali o Ňom. 
V  čase, keď bol Peter vo väzení, trpeli aj iní kresťania. Viacerých zbili  a uvrhli do väzenia, niektorých zabili. 
Napríklad Štefana ukameňovali a jednému z učeníkov - Jakubovi - odťali hlavu. Prečo tak veľmi trpeli? Pretože 
milovali Pána Ježiša a šírili evanjelium.

Flashcard 3-1
Kresťania sa chceli vyhnúť prenasledovaniu, preto utekali do iných miest. Tam kázali evanjelium a žili pre Pána 
Ježia. Takto sa evanjelium rozšírilo po okolitých mestách a dedinách.
Niektorí z kresťanov sa dostali až do veľkého mesta na sever od Jeruzalema. Volalo sa Antiochia. Aj keď ich 
prenasledovali na Cypre i v Kyreneji, neprestali hovoriť o Pánovi Ježišovi a kázať evanjelium ľuďom, ktorí ho 
nikdy predtým nepočuli. Myslíte si, že ľudia v hriešnej Antiochii počúvali evanjelium? Prečítajme si Sk 11, 21: „A 
ruka Pánova bola s nimi, takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi.“ Veľa ľudí počúvalo a uverilo. Uverilo 
také množstvo  ľudí a cirkev rástla takým tempom,  že jej museli prísť na pomoc dvaja známi misionári: Pavol a 
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Barnabáš.  Kázali  a  vyučovali.  Predstavte  si,  že  kázali  na  námestiach,  uliciach,  po domoch a  všade ich  ľudia 
počúvali! Využili každú príležitosť, aby mohli učiť o Pánu Ježišovi.

Flashcard 3-2
Od týchto  dvoch  mužov  sa  dozvedáme o  ďalšej  dôležitej  úlohe  cirkvi.  Čo  to  asi  je? Kázanie.  Znamená  to 
ohlasovať,  oznamovať evanjelium Pána  Ježiša  Krista.  Pán  Boh uložil  cirkvi,  aby  hlásala  evanjelium mužom, 
ženám, chlapcom aj dievčatám, aby spoznali Pána Ježiša a prijali Ho za Spasiteľa.
Zvyčajne počujeme evanjelium počas nedeľnej bohoslužby. Inokedy zbor zorganizuje tzv. misijný týždeň, alebo 
kresťania sa vyberú hlásať evanjelium do ulíc, do parkov a pod. 
Skôr, než sa rozhodnete podeliť s evanjeliom, presvedčte sa, či ste mu porozumeli a poslúchate ho. Pán Boh nás v 
Biblii vyzýva, aby sme sa odvrátili od hriechov a prijali Pána Ježiša za Spasiteľa. Sľúbil, že ak tak urobíme, zmyje 
(vymaže) naše hriechy (Sk 3, 19). Prečo je potrebné, aby vymazal naše hriechy? Prečo sú zlé? Všetko toto sú 
hriechy - oklameme mamu, opíšeme domácu úlohu z matematiky, hádame sa so súrodencami.  Pán Boh nám dal 
prikázania. Keď sa chceme správať podľa seba a nie podľa jeho príkazov, hrešíme.
Trestom za hriech je oddelenie od Pána Boha. Všetci hrešíme a robíme podľa seba. Dokonca sme sa narodili ako 
hriešnici. Pán Boh je však láskavý a milosrdný. Vie, že je iba jeden spôsob, ako sa môžeme zbaviť hriechov. Boží 
Syn, ktorý bol bez hriechu, musel zomrieť za naše hriechy a vstať z mŕtvych (1Kor 15, 3-4).
Biblia nám káže: „... kajajte sa a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy.“  (Sk 3, 19)  Kajať sa  znamená 
priznať, že sme zhrešili a kvôli Pánovi sa snažiť o nápravu. Obrátiť sa znamená odvrátiť sa od hriechu a obrátiť sa 
k Pánovi vo viere, že nás zachráni z hriechov. Ak to urobíme, Pán Ježiš nám odpustí a vymaže naše hriechy. Potom 
nás už nič nebude oddeľovať od Pána Boha. Prijme nás za svoje deti  a pomôže nám, aby sme Ho poslúchali. 
Poprosil si už Pána Ježiša, aby ťa spasil? Urob tak ešte dnes. Spasí ťa.
Ak patríš medzi veriacich kresťanov, túžiš po tom, aby tvoji neveriaci priatelia alebo príbuzní počuli evanjelium. 
Pozvi  ich do zboru alebo na evanjelizáciu. Aké krásne by bolo, keby Pán použil  práve teba a stali  sa z nich 
kresťania! 
Pred  mnohými  rokmi  žil  v  Poľsku chlapec.  Volal  sa  Czeslaw.  Jeho  rodičia  boli  skutočnými kresťanmi,  ktorí 
milovali Pána Boha.  Nie tak Czeslaw. Veľakrát počul zvesť evanjelia, pretože rodičia sa s ním rozprávali  o Božej 
láske. Chlapcova mamička sa často na kolenách modlila, aby jej syn spoznal Pána Ježiša a bol spasený. V ich dome 
sa  každú  nedeľu  konali  stretnutia  pri  evanjeliu,  na  ktorých  sa  schádzali  ľudia  z  celého  mesta,  aby  spoločne 
oslavovali Pána Boha. Czeslawa to vždy rozhnevalo. Rozhodol sa, že v jednu nedeľu doma uloží bombu.
V škole na chémii sa dozvedel, ako by sa dala vyrobiť domáca výbušnina. Starostlivo ju pripravil a umiestnil v 
pivnici tak, aby vybuchla práve vtedy, keď sa k nim budú schádzať hostia. Bomba vybuchla, ale nespôsobila žiadnu 
škodu. Keď sa vrátil domov, zistil, že výbuch vôbec neprerušil stretnutie kresťanov. 
O niekoľko rokov sa Czeslaw zúčastnil letného tábora. Nevšimol si,  že ho organizujú kresťania. Tam opäť počul 
jasne evanjelium. A stalo sa čosi nevídané. Pán Boh obmäkčil chlapcovo tvrdé srdce a on Pána poprosil, aby mu 
odpustil  hriechy a neposlušnosť. Uveril v Krista a stal sa Božím dieťaťom. Odvtedy uplynulo veľa rokov. Czeslaw 
je dnes misionárom, ktorý káže evanjelium deťom nielen v Poľsku, ale po celej strednej a východnej Európe. 
Hovorí o Pánovi Ježišovi  s takým nadšením, s akým kedysi v detstve pripravoval krutú pomstu.

Flashcard 3-3
V našom klube počúvame to isté evanjelium, ktoré počul Czeslaw a ktoré ho zmenilo. Odvrátiš sa aj ty od hriechov 
a poprosíš Pána Ježiša, aby  sa stal tvojím Spasiteľom? Ak prídeš k Nemu, spasí ťa.
Aj my všetci,  ktorí  učíme v klube, patríme do cirkvi. Každý týždeň vám kážeme zvesť evanjelia.  Úprimne si 
želáme, aby každý z vás spoznal Pána Ježiša ako Pána a Spasiteľa a bol spasený.
Prinášame vám to isté posolstvo ako Pavol a Barnabáš priniesli obyvateľom Antiochie: „Odvráťte sa od hriechu a 
uverte v Krista.“ Bez neho ste stratení ako kedysi pohania v Antiochii.

Flashcard 3-4
Pán požehnával zbor v Antiochii a ten rástol a silnel. Veľa ľudí, ktorí nikdy nepočuli o Ježišovi, uverilo, že Kristus 
je Pán a Spasiteľ a začali Mu slúžiť. 
Prišlo k nim niekoľko mužov z Jeruzalema. Jednému z nich udelil Pán prostredníctvom Svätého Ducha schopnosť 
vidieť budúcnosť. My to nedokážeme. Nevieme, čo sa stane o tri roky. V dobe Pavla a Barnabáša však Pán Boh 
niektorým ľuďom oznámil, čo sa stane.  Ten muž sa volal Agabus a predpovedal, že príde obdobie veľkého hladu. 
Najviac  budú trpieť kresťania  v  Judsku  (okolie  Jeruzalema).  Zbor  v  Antiochii  sa  rozhodol,  že  usporiada  pre 
kresťanov v Judsku zbierku.
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Flashcard 3-5
Prečítajme si Sk 11, 29 a dozvieme sa, koľko vyzbierali: „Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti  
pošle niečo bratom v Judsku na pomoc.“ Správne, každý poslal podľa svojej možnosti, teda toľko, koľko mohol.
Ako sa dostala zbierka do Judska? Priniesli ju tam zvláštni poslovia - Pavol a Barnabáš.
Už sme rozprávali o zbierkach. V Biblii sa často píše o tom, že máme odovzdávať svoje peniaze Pánovi. Pán Boh 
ustanovil niekoľko jednoduchých, ale dôležitých pravidiel.

Flashcard 3-6
1. Dávajte  to  ľ  ko,  ko  ľ  ko mô  ž  ete   (Sk 11,  29).  Videli  sme to na  príklade zboru  v Antiochii.  Pán Boh 

nečaká, že dáme veľa, ak máme málo. Nemôžeme dať sto korún, ak máme len dvadsať. Ak nám 
však Pán dal veľa peňazí, potešíme Ho, ak mu z nich dáme viac.  Pán Boh nám prikazuje, aby sme 
Mu odovzdávali  desatinu toho,  čo zarobíme.  Urobíme to z lásky k Nemu? To znamená,  že ak 
dostaneme 50 korún, 5 korún odovzdáme Pánovi. Ak zarobíme alebo dostaneme 200 korún, odo-
vzdáme Pánovi 20 korún.

2. Pán Boh chce, aby sme dávali pravidelne. Apoštol Pavol píše: „Nech každý z vás každú nedeľu odloží,  
čo mohol usporiť...“ 1Kor 16, 2  Každú nedeľu teda máme odkladať peniaze pre Pána. Nie však to, 
čo nám zvýšilo z minulého týždňa, ale peniaze, ktoré Mu chceme a máme odovzdať.

3. Máme byť štedrí. Prečítajme si 2Kor 9, 6: „... kto hojne rozsieva, hojne bude aj žať.“ Čo to znamená? 
Je to ako s obilím:  čím viac zasejeme, tým väčšiu úrodu budeme mať. Ak dávame Pánu Bohu, 
rozsievame Božie semeno.  Čím viac dáme, tým lepšie výsledky dosiahneme a Božie dielo bude 
napredovať. Predstavte si roľníka, ako si prezerá na jar vrecia s obilím, uložené v stodole. Vie, že 
nastal  čas na siatie. Minulý rok však nebol dobrý a obilia sa urodilo málo. Preto sa rozhodne: 
„Toho roku zasejem iba polovicu zvyčajného množstva.  Ušetrím, ak namiesto dvanástich vriec 
zasejem iba šesť.“ Čo sa stane, keď príde žatva a on začne zbierať úrodu? Samozrejme úroda bude 
oveľa menšia ako zvyčajne. To isté platí aj o našom dávaní Pánu Bohu.  Čím menej dáme, tým 
menej dostaneme. Božie dielo nebude môcť napredovať. Ak však budeme  štedrí, získame oveľa 
viac. Pocítime radosť z toho,  že robíme,  čo chce Pán od nás.  Budeme sa tešiť,  že pomáhame 
ľuďom. Pán nás v mnohom požehná.

4. Prečítajme si  2Kor  9,  7: „...  ochotného darcu miluje Boh.“ Máme dávať ochotne -  nie  preto,  že 
musíme, lebo je to zvykom, ale preto, že chceme podporiť Pánovo dielo. Máme dávať s radosťou. 
Ak sa zamyslíme nad Božou láskou a dobrotou, ktorú prejavuje k nám, budeme dávať radostne a s 
ochotou.

Flashcard 3-7
Kresťania z Antiochie vďačne odovzdali peniaze veriacim Judska. Čoskoro sa však pred nimi objavila nová úloha.
Veľmi sa  tešili,  že  vďaka  odvážnym kresťanom z Jeruzalema evanjelium sa  dostalo k  nim. Chválili  Pána za 
verných kazateľov Pavla a Barnabáša. Začali však premýšľať aj nad okolitými krajinami, v ktorých  ľudia nikdy 
nepočuli evanjelium. Ako sa dozvedia o Bohu? Pán viedol antiochijských kresťanov k závažnému rozhodnutiu. 
Rozhodli sa, že vyšlú dvoch mužov, aby kázali evanjelium aj v iných krajinách a mestách. Vyšlú misionárov.
Pán Boh chcel, aby zbor v Antiochii vyslal dvoch misionárov. Viete, koho si vybrali? Pavla a Barnabáša. Možno si 
niektorí  mysleli:  „Nemôžeme  predsa  dovoliť,  aby  odišli.  Potrebujeme  ich  tu,  u  nás.“  Vybrali  si  však  tých 
najvhodnejších misionárov. 

Flashcard 3-8
Aj dnes Pán Boh chce, aby cirkev vysielala misionárov - mužov a  ženy, ktorí prinesú  ľuďom zvesť o Pánovi 
Ježišovi. Budú pracovať vo veľkých mestách, v horách, v stanoch na púšti, v Afrike, alebo pri mori. Všetci ľudia 
potrebujú počuť, že Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži za ich hriechy.
Kresťania v Antiochii sa určite modlili za Pavla a Barnabáša. Posielali im peniaze, aby sa mohli preplaviť cez 
Stredozemné more. Ako sa ty zapájaš do  misie?  Možno  ťa  Pán povolá podobne ako Pavla  a  Barnabáša. Aká 
výsada! Misionárov môžeš podporiť aj peniazmi alebo modlitbou.
Keď vyrastieš, nebudeš už chodiť do nášho klubu. Možno sa však staneš pomocníkom v inom klube. Alebo sa 
zapojíš do práce v zbore? Aj ty  budeš kázať, dávať a vysielať misionárov ako kresťania v Antiochii?
(Pripomeňte deťom krabicu na otázky, ktorú na záver otvoríte.)
Zopakujte si úlohy cirkvi z 2. a 3. lekcie. Vysvetlite si scénku, ktorú budete hrať na budúci týždeň.
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Verše, citované v tejto lekcii:
Sk 11, 21:  „A ruka Pánova bola s nimi, takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi.“ 
Sk 3, 19: „... kajajte sa a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy.“
Sk 11, 29: „Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Judsku na pomoc.“
1Kor 16, 2: „Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť...“
2Kor 9, 6: „... kto hojne rozsieva, hojne bude aj žať.“
2Kor 9, 7: „... ochotného darcu miluje Boh.“

Otázky na zopakovanie

1. Kam odcestovali prenasledovaní kresťania z Jeruzalema?
2. Ktorí dvaja kresťanskí misionári prišli kázať do Antiochie?
3. Čo urobili kresťania v Antiochii, keď sa dozvedeli, že v Jeruzaleme bude veľký hlad?
4. Vymenujte aspoň dve zo štyroch pravidiel dávania.
5. Do akej činnosti sa zapojil zbor v Antiochii okrem zbierok?
6. Prečo by sa mohlo zdať zvláštne, že vyslali na misiu Pavla a Barnabáša?
7. Potrebujeme aj dnes misionárov? Prečo?
8. Ako môžeme pomôcť misijnej činnosti?
9. O akých troch úlohách cirkvi sme sa rozprávali minulý týždeň? Aké tri úlohy cirkvi sme spomínali 

tento týždeň?
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4. lekcia

CIRKEV V TROADE
Pripomienka Pánovej smrti, štúdium, spoločenstvo

Časti Písma, určené vyučujúcemu na preštudovanie
Sk 20, 6-12

Zlatý veršík
„Neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku...“ Žid 10, 25

Ako zapojiť deti do vyučovania
Nezabudnite deťom pripomenúť, aby hádzali otázky do krabice až do konca šiesteho týždňa.

Ústredná pravda
Veriaci rastú v spoločenstve s Pánom a Jeho ľudom.
ÚPS: Zapojte sa do zboru, aby ste mali spoločenstvo.

Rímska cesta (nie je súčasťou lekcie)

Poznámka
Do tejto lekcie sme nezaradili vyučovanie neveriacich detí. Spojte ho s lekciou Rímska cesta.
Rimania vybudovali veľa ciest. Viedli z ich hlavného mesta do rôznych častí Európy. V jednej z biblických kníh - v 
liste Rimanom - nám Pán Boh ukazuje cestu, ktorá vedie k Nemu. Chce, aby sme sa s Ním stretli a spojili. Ukazuje 
nám, aké štyri kroky musíme urobiť. Ak sa rozhodnete, že ich chcete urobiť už dnes, posaďte sa po skončení nášho 
spoločného stretnutia sem, na predné stoličky.

Prvý  krok: Čo potrebujeme?
„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ R 3, 23
Cesta k Bohu začína tým,  že si uvedomíme,  čo nám chýba a  čo potrebujeme. Prvé tri kapitoly listu Rimanom 
hovoria o tom, ako každý človek (bez ohľadu na to, či sa snaží byť dobrým, alebo nie) neposlúcha Božie príkazy 
tak, ako by mal. Ani tvoj ani môj život nie je taký, aký by mal byť. Zhrešil si, vykonal si zlo a potrebuješ, aby ti 
boli odpustené hriechy, potrebuješ, aby Pán Boh zmenil tvoj život. Si odhodlaný urobiť prvý krok? Chceš, aby ti 
Pán Boh odpustil a zmenil ťa na takého človeka, akým máš byť?

Druhý krok: Jediný Spasiteľ
„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“  R 5, 8
Druhý krok urobíš vtedy, ak uveríš,  že iba Pán Ježiš Kristus môže zmazať tvoje hriechy. Zomrel na kríži a prijal 
trest za hriechy namiesto teba. Keď visel na kríži, Pán Boh naňho uložil všetky naše hriechy. Po smrti Ho Pán Boh 
vzkriesil,  aby dokázal,  že je to Jeho Syn a  že úplne zaplatil  za všetky hriechy. Veríš,  že Pán Ježiš je  jediný 
Spasiteľ? Veríš, že vďaka Jeho smrti a vzkrieseniu môže ti odpustiť všetky hriechy?

Tretí krok: Boží dar
„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.“ R 6, 23
Musíme si uvedomiť, že  pred Pánom Bohom sa nedokážeme ničím ospravedlniť. Zaslúžili sme si večné oddelenie 
od Pána Boha, pretože sme zhrešili. Pán nám však ponúka zadarmo nový život, ktorý budeme tráviť spolu s Ním. 
Uvedomil si si, že sám sa nezachrániš? Chápeš, že Pán ti chce darovať nový život v spoločenstve s Ním  a odpustiť 
ti všetky hriechy?

Štvrtý krok: Čo robiť?
„Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ R 10, 13
Posledný krok znamená poprosiť Pána Ježiša, aby ťa spasil a v dôvere sa Mu odovzdať. Keby si spadol do hlbokej 
jamy a nemohol by si sa dostať von, volal by si o pomoc. Ak by do jamy niekto nazrel, určite by si kričal, aby ti 
pomohol.  Tak je to aj s  Pánom Ježišom. Si hlboko v hriechoch a On jediný  ťa môže zachrániť.  Musíš Ho v 
modlitbe poprosiť: „Pane, zachráň ma z hriechov. Pomôž mi, aby som nerobil to, čo sa ti nepáči.” Ak tak urobíš a 
myslíš to  vážne,  Biblia  ti  sľubuje:  Budeš spasený.  Môžeš sa  spoľahnúť -  Pán Boh  vždy dodrží  svoje  sľuby. 
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Poprosíš Ho, aby ťa spasil? Môžeš tak urobiť hneď teraz. Ak ti Pán hovorí do srdca, neodvracaj sa. Počúvni to, čo 
ti Pán hovorí v liste Rimanom. Popros Pána, aby ťa spasil a On ti odpustí hriechy. Znovu sa spojíš s Pánom Bohom.

Úvod
Predstavte si, že vás kamarát pozval na oslavu narodenín.

Plán hodiny
4-1 Zbor v Troade sa v nedeľu večer zišiel, aby „lámali chlieb“.
4-2  Kristus pred smrťou ustanovil Pánovu Večeru. 
4-3  Pán Boh chce, aby si veriaci prostredníctvom Pánovej Večere pripomínali Kristovu smrť.
4-4  Pavol káže v Troade až do polnoci a Eutychos vypadol z okna.
4-5 Je veľmi dôležité, aby sme sa v nedeľu schádzali k štúdiu Božieho slova.
4-6  Veriaci v Troade sa zdržali až do večera, aby boli v spoločenstve.
4-7 Spoločenstvo veriacich je veľmi dôležité.
4-8 Príklad s ohňom, ktorý  zhasne, keď sa jednotlivé horiace brvná oddelia.

Úvod
Predstavte si, že vás najlepší kamarát pozval na oslavu narodenín. Máte uňho stráviť celý deň. Súčasťou oslavy je 
výborná večera.  Podávajú sa vyprážané kurčatá,  hranolky,  šalát.  Mamička upiekla veľkú tortu a nezabudla na 
zmrzlinový  pohár.  Po  jedle  sa  zamyslíš:  Čo  mi  chutilo  najviac?  Odpoveď sotva  nájdeš,  lebo  všetko   bolo 
vynikajúce. 
Keď premýšľame o cirkvi,  často máme podobný pocit. Pýtame sa:  Čo je v cirkvi najdôležitejšie? Z  čoho mám 
najväčšiu radosť? Všetko je nádherné a dôležité. Povedzme si dnes ešte niečo viac.

Flashcard 4-1
Vrátime sa k 20. kapitole Skutkov apoštolov. Pavol, veľký misionár, vydal sa z Antiochie kázať evanjelium tam, 
kde ešte nepočuli   o Pánu Ježišovi. Robil tak dlho. Veľa ľudí vďaka nemu  uverilo v Krista a v mestách vznikli 
nové cirkevné zbory. 
Jedného dňa Pavol priplával do Troady. Vrátil sa navštíviť miestnych kresťanov a pomohol im. Keď loď zakotvila, 
vybral  sa k domu, v ktorom sa stretávali kresťania. 
V ktorý deň to bolo? Prečítajme si Sk 20,  7: „Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa 
s nimi Pavel, lebo na druhý deň mal už odcestovať a pretiahol reč až do polnoci.“ Áno, bolo to v prvý deň v týždni 
- v nedeľu. Prečo sa veriaci stretli? Aby lámali chlieb. Podávali si bochník chleba a každý z nich si odlomil kúsok a 
zjedol ho. Prečo to robili? Robili to, čo Pán Ježiš naučil svojich učeníkov.

Flashcard 4-2

Večer pred svojou smrťou zhromaždil Pán Ježiš učeníkov v Jeruzaleme na poslednú večeru. Vzal chlieb, poďakoval 
zaň Pánu Bohu a rozlomil ho. Učeníkom povedal:  „Vezmite, jedzte, toto je moje telo.“ (Mt 26, 26) Myslel tým: 
„Tento chlieb vám bude pripomínať moje telo.“ Tým, že chlieb rozlomil, jasne naznačil, že na druhý deň bude Jeho 
telo zlomené a zranené na kríži. Mal zomrieť za hriechy učeníkov, za hriechy každého z nás.
Potom vzal kalich s vínom, poďakoval zaň a podal ho učeníkom so slovami:  „Pite z neho všetci. Toto je nová 
zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26, 27-28)
Učil ich,  že víno, ktoré sa leje z  čaše, symbolizuje Jeho krv, vyliatu na druhý deň na kríži.  Táto krv umožní 
odpustenie hriechov všetkým, ktorí uveria v Neho.
Pán Ježiš chcel, aby učeníci jedli chlieb a pili víno nielen pri tejto jednej príležitosti, ale vždy,  keď sa zhromaždia. 
To robili aj veriaci v Troade. Boli smutní alebo veselí? Mali radosť, pretože vďaka smrti Pána Ježiša získali večný 
život.  Tešili  sa z toho,  čo pre nich vydobyla Kristova smrť,  ale súčasne s  úctou a vďakou spomínali  na Jeho 
utrpenie.

Flashcard 4-3
Aj dnes sa stretávame v zboroch, aby sme jedli chlieb a pili víno ako kresťania v Troade. Hovoríme o Pánovej 
Večeri. Pripomíname si tak utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. Pánova Večera je určená pre tých, ktorí poznajú a 
skutočne milujú Pána Ježiša. Pánovej Večere sa môžu zúčastniť iba naozajstní kresťania. Keď si podávajú chlieb a 
víno, každý z nich ďakuje Pánovi za Jeho veľkú lásku, za to, že zomrel na kríži za naše hriechy. Samozrejme, Pánu 
Ježišovi môžeme sa poďakovať za Jeho smrť na kríži kdekoľvek - doma, v škole... Pri Pánovej Večeri si Pánovu 
smrť pripomíname zvláštnym a neopakovateľným spôsobom.
Rôzne denominácie organizujú Pánovu Večeru rôznym spôsobom, niekde  každú nedeľu, inde menej často.
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Flashcard 4-4
Kresťania v Troade mali ešte jeden dôvod na to, aby sa stretli. Prečítajme si Sk 20, 7: „... zhováral sa s nimi Pavel,  
lebo na druhý deň mal už odcestovať a pretiahol reč až do polnoci.“ Zhromaždili sa, aby si vypočuli kázeň apoštola 
Pavla. Pavol kázal tak zaujímavo a užitočne, že ho počúvali dlhé hodiny. Všimli ste si, kedy skončil kázeň? O 
polnoci! Chcel im povedať čo najviac, pretože na druhý deň musel odplávať do ďalšieho mesta.
Medzi zhromaždenými kresťanmi bol aj chlapec menom Eutychos. Počas Pavlovej kázne zaspal. Zrejme celý deň 
ťažko  pracoval  a  bol  unavený.  V miestnosti  sa  zhromaždilo  veľké  množstvo  veriacich.  Biblia  uvádza,  že  v 
miestnosti  horeli  olejové lampy. Bolo v nej asi  horúco a  plno dymu. Pavol  kázal  veľmi dlho.  Neodsudzujme 
Eutycha! Nešťastie sa prihodilo možno aj preto, lebo sedel na okennom parapete vo výške tretieho poschodia. Viete 
si predstaviť, čo sa stalo, keď zadriemal? Áno, spadol z okna na zem. Zabil sa. Pavol  okamžite vybehol na ulicu a 
objal ho. Pán urobil zázrak a Pavol zvolal: „Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom!“ Eutychos ožil. Keď sa 
Pavol ubezpečil, že chlapec je v poriadku, vrátil sa  späť do miestnosti. 
Porozmýšľajme teraz nad  ďalším dôvodom, pre ktorý by sme mali  chodiť do zboru.  Nie  preto,  aby sme tam 
zaspávali a vypadávali z okien! Zbor máme navštevovať preto, aby sme tam pozorne počúvali Božie slovo, ako to 
robili veriaci v Troade. Ochotne sa vzdali nočného spánku, aby mohli počúvať Pavlovu kázeň. Máme teda študovať 
Božie slovo. Je to jeden z najzávažnejších dôvodov.

Flashcard 4-5
Samozrejme, máme a mali by sme Božie slovo študovať samostatne, ale pre kresťanov je dôležité, aby sa stretávali 
k štúdiu aj spoločne. Každú nedeľu vystúpi na kazateľnicu kazateľ alebo pastor a vysvetľuje niektorú časť Božieho 
slova.  Predtým sa však veriaci  pomodlia a poprosia Pána, aby im pomohol porozumieť biblickému posolstvu. 
Počas kázne by sme mali pozorne počúvať a premýšľať: „Čo sa mám dnes naučiť a  čo mám robiť na základe 
toho?“ Pri spoločnom štúdiu Biblie Pán Boh pracuje v nás a vďaka tomu rastieme vo viere.
Mnohí z vás ešte nerozumejú všetkému. Viacerí odchádzate pred kázňou na detské stretnutie. Ale aj tam sa učíte z 
Božieho slova a mali by ste pozorne počúvať. Ak zostanete na kázni a nerozumiete jej, nebojte sa! Pán má určite 
niečo aj pre vás. Poproste Ho, aby vám pomohol počúvať a porozumieť. Smutný je pohľad na mladých ľudí, ktorý 
si počas kázne posielajú lístočky alebo zívajú. Takto Boha nepotešia - naopak, ukazujú,  že nemajú v úcte Jeho 
Slovo. Pero alebo ceruzku využite oveľa lepšie na písanie poznámok, ktoré vám pomôžu zapamätať si, o čom bola 
kázeň. 
Dnes už kazatelia nekážu tak dlho ako Pavol v Troade. Kázal až do polnoci! Bolo by vám dlho sedieť a počúvať. 
Dnes kázeň trvá okolo pol hodiny. Z lásky k Pánovi by sme mali po celý čas pozorne počúvať. 
Jeden z hlavných dôvodov života v zbore pre tých, ktorí milujú Pána Ježiša je, aby spoločne študovali Božie slovo. 
Asi v nedeľu ráno neradi vstávate, ale stojí to za to. 
Keď si  zapnete  rádio alebo televízor  a  zaznie zvučka vašej  obľúbenej  relácie   -  spozorniete.  Zbystrite  aj  pri 
nedeľnej kázni!
Vráťme sa teraz k rozprávaniu o zbore v Troade.

Flashcard 4-6
Keď sa Eutychos spamätal, Pavol sa vrátil do miestnosti na treťom poschodí. Bolo už po polnoci. Myslíte si,  že 
Pavol pokračoval v kázni? Odpoveď nájdeme v Sk 20, 11: „Potom vyšiel hore, lámal chlieb, aj jedol a ešte dlho im 
hovoril, až do svitania a tak odišiel.“ Veriaci spolu strávili celú noc!  Čo robili? Lámali chleba (už sme si o tom 
hovorili), jedli a rozprávali sa.
Mali radosť, že môžu byť spolu. Mali o čom rozprávať, pretože všetci milovali Pána Ježiša a vedeli, že im odpustil 
hriechy. Cítili sa ako bratia a sestry vo veľkej rodine.
Inak  to  bolo  medzi  tými,  ktorí  Pána  Ježiša  nepoznali.  Viacerí  z  veriacich  boli  zrejme  otroci.  Páni  s  nimi 
zaobchádzali veľmi kruto. Museli dlhé hodiny ťažko pracovať. Stretávali sa s ľuďmi, ktorých Pán Boh nezaujímal. 
Starali sa iba o peniaze. Aj členovia ich rodiny a susedia považovali kresťanov za čudákov, pretože sa s radosťou 
stretávali, aby si spievali, modlili sa a študovali Božie slovo. Veľa ľudí nenávidelo kresťanov, pretože im hovorili o 
Pánu Ježišovi a upozorňovali ich na hriechy, od ktorých sa musia odvrátiť. Áno,  ľudia kresťanov nemali radi a 
všemožne im strpčovali  život.  Preto sa veriaci tešili,  keď sa  mohli  stretnúť so svojimi priateľmi.  Tešili  sa  zo 
spoločenstva. Čo je spoločenstvo? Je to zvláštny druh priateľstva, ktorý existuje iba medzi kresťanmi.
Španielsky chlapec Paco počul evanjelium a uveril v Pána Ježiša. Nikto z jeho rodiny však nebol veriaci. Smiali sa 
mu a robili všetko možné, aby mu zabránili čítať Bibliu. Vzali mu ju a schovali. Nedovolili mu chodiť do kostola. 
Paco sa tam však predsa dostal a mal obrovskú radosť zo spoločenstva ostatných veriacich. Tešil sa, že môže byť s 
mladými ľuďmi, ktorí tiež milujú Pána Ježiša. Zostal by s nimi celé hodiny. Nikdy sa mu nechcelo vracať domov. 
Rodičia sa rozhodli, že Paca pošlú preč, aby sa nemohol stretávať s veriacimi priateľmi. Chlapec si však od pastora 
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vypýtal adresu cirkevného zboru v meste, do ktorého mal odcestovať. Hneď po príchode začal navštevovať ich 
stretnutia. Spoločenstvo bolo preňho veľmi dôležité.
Prečo  sa  kresťania  stretávajú  v  zbore?  Aby  mali  spoločenstvo  -  zvláštny  druh  priateľstva  medzi  veriacimi 
kresťanmi, členmi Božej rodiny.

Flashcard 4-7
Aj my máme v klube spoločenstvo, však? Teší nás, keď spoločne spievame, učíme sa a rozprávame. 
O niekoľko  rokov už vyrastiete  a  budete  pre  klub starí  (okrem učiteľov  a  pomocníkov).  Čo potom? Budete 
potrebovať veriacich rovesníkov, s ktorými by ste spoločne študovali Božie slovo, modlili sa a rozprávali o Pánovi. 
Nájdete ich v zbore, v ktorom mladí milujú Pána Boha, poslúchajú Jeho Slovo a modlia sa. Nájdete tam dobré 
spoločenstvo veriacich. Každý z nás potrebuje veriacich priateľov. Ťažko byť kresťanom sám pre seba.

Flashcard 4-8
Predstavte si táborový oheň. Silné brvná horia, je tam teplo a príjemne. Čo sa stane, keď jednotlivé horiace brvná 
oddelíte a položíte tak, aby okolo nich nič nehorelo? Oheň čoskoro zhasne. Namiesto silného ohňa zostane pár 
ohorených polien.
Niečo podobné sa stáva veriacim kresťanom. V spoločenstve ostatných veriacich horí v nich silná láska k Pánu 
Ježišovi. Keď sa oddelia a zostanú bez spoločenstva, láska chladne a oheň záujmu a nadšenia pre Božie slovo 
zhasína. Všetci potrebujete spoločenstvo veriacich! Prečítajme si, čo hovorí Pán v Žid 10, 25: „Neopúšťajme svoje 
zhromaždenia ako niektorí majú vo zvyku...“ Niektorí kresťania sa nestretávajú s bratmi a sestrami, ktorí milujú 
Pána. Rozhodnite sa, že budete navštevovať cirkevný zbor a stretávať sa s kresťanmi vášho veku. Iba tak budete 
stále horieť pre Pána.

Verše, citované v tejto lekcii:
Sk 20, 7: „Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel, lebo na druhý deň mal  
už odcestovať a pretiahol reč až do polnoci.“
Mt 26, 26:  „Vezmite, jedzte, toto je moje telo.“
Sk 20, 11:  „Potom vyšiel hore, lámal chlieb, aj jedol a ešte dlho im hovoril, až do svitania a tak odišiel.“
Žid 10, 25:  „Neopúšťajme svoje zhromaždenia ako niektorí majú v zvyku...“

Otázky na zopakovanie

1. Pavol navštívil cirkevný zbor v prístavnom meste. V ktorom?
2. V akej miestnosti sa zbor stretol? (tretie poschodie, veľa lámp)
3. Čítali sme, že učeníci sa stretli na „lámanie chleba“. Čo to znamená?
4. Čo si podávali okrem chleba a prečo?
5. Prečo jedenie chleba a pitie vína nazývame Pánova Večera?
6. Ako dlho Pavol kázal? (Nevieme, kedy začal, ale skončil po polnoci.)
7. Hovorili sme o troch dôvodoch, pre ktoré máme navštevovať cirkevný zbor. Vymenujte dva z nich.
8. Čo znamená spoločenstvo?
9. O ktorých dôvodoch chodenia do cirkevného zboru sme hovorili minulý týždeň? (kázeň, dávanie,
10.vysielanie misionárov)
11.Na  predchádzajúcich  hodinách  sme  hovorili  o  troch  novozmluvných  zboroch.  Ktoré  to  boli? 

(Antiochia, Jeruzalem, Troada)
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5. lekcia

CIRKEV V BOJI
Prenasledovanie, falošné učenie, rozdelenie

Časti Písma, určené učiteľovi na preštudovanie 
Sk 19, 1-41;  Mt 16, 16-18; Sk 20, 15-20; Sk 20, 27-38; 1Kor 3, 1-7; Žid 13, 3

Zlatý veršík
„... Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za  ňu.“ Ef 5, 25

Názorné pomôcky
Okrem flashcardu  budete  na  konci  hodiny  potrebovať dve  až tri  špáradlá  (resp.  slamky  na  pitie  alebo  tenké 
drievka), klinček a kúsok červenej nitky (vlny).

Ústredná pravda
Satan útočí na cirkev a snaží sa vniesť do nej falošné učenie a rozdelenie.
ÚPS: Vyber si cirkevný zbor, ktorý napriek Satanovým útokom zotrváva v pravom učení.
ÚPN: Nevšímaj si Satana, ktorý sa ťa snaží odviesť od pravdy.

Úvod
Existuje niekto, kto nenávidí cirkev. Je to Satan.

Plán hodiny
5-1 Pavol káže v Efeze a veľa ľudí sa obráti k Bohu.
5-2  Satan použije Demetera, aby vyvolal prenasledovanie cirkvi.
5-3 Satan dodnes podnecuje prenasledovanie cirkvi v mnohých krajinách. 
5-4 Pavol vyučuje starších efezského zboru a modlí sa s nimi. Varuje pred „vlkmi“, ktorí prinášajú falošné učenie.
5-5 Satan dodnes používa zbraň falošného učenia proti cirkvi.
5-6 Rozdelenie zboru v Korinte.
5-7  Satan dodnes používa v boji proti cirkvi rozdelenie.
5-8  Kristus umožňuje zvíťaziť nad Satanom už teraz. Jedného dňa Kristus porazí Satana definitívne.

Krátke opakovanie predchádzajúcich lekcií
Čo sme sa naučili doteraz o cirkvi?   
Čomu sa podobá? (telo, budova, nevesta, rodina) 
Čo by mala robiť cirkev? (modliť sa, starať sa, pomáhať, svedčiť, vyučovať Božie slovo). 
Kto tvorí cirkev? (všetci znovuzrodení veriaci)

Úvod
Určite ste videli v niektorom z prírodopisných filmov, ako lev prenasleduje korisť - zebru alebo antilopu. Lev je 
hrozný nepriateľ - silný, zúrivý a rýchly. Aj cirkev má svojho nepriateľa: Satana. Vedie proti cirkvi vojnu a snaží sa 
zastaviť jej rast a plnenie Božej vôle. Útočí na cirkev a kresťanov rozličnými spôsobmi. Dnes si povieme niečo o 
troch z nich. Obráťme sa preto znova na Skutky apoštolov.

Flashcard 5-1
Počas jednej zo svojich misijných ciest navštívil apoštol Pavel mesto Efez a kázal evanjelium. Zostal tam viac ako 
dva roky. Efez bolo veľké, bezbožné mesto, v ktorom stál chrám pohanskej bohyne Diany. Efežania ju uctievali. V 
mnohých  domoch  stála  jej  strieborná  soška  a  napodobenina  pohanského  chrámu,  vystaveného  na  jej  počesť. 
Napriek rozšírenej modloslužbe mnoho ľudí uverilo na základe Pavlových kázní v jediného Spasiteľa - Pána Ježiša 
Krista. Biblia hovorí, že dobrá zvesť sa šírila. Ako ďaleko? Prečítajme si, čo  o tom píše 20. kapitola Skutkov: „...  
počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia i Gréci.“ Sk 19, 10 Tiež Sk 19, 20 hovoria: „... takto mocou 
Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu.“  Verím,  že Pavel s priateľmi chválil  Pána za spásu obyvateľov 
Efezu. Ale Satanovi sa to nepáčilo. Keď videl, koľko ľudí sa odvrátilo od hriechu a modloslužby a uverilo v Pána 
Ježiša, začal útočiť proti Pavlovi a celej cirkvi.
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Flashcard 5-2
Využil zlatníka Demetera, ktorý zhotovoval strieborné sošky bohyne Diany a jej chrámu. Pretože veľa ľudí uverilo 
pravde a  živému Bohu Biblie, prestali ich kupovať. Demeter a ostatní zlatníci prišli o peniaze. Demeter zvolal 
všetkých zlatníkov, ktorí vyrábali Dianine sošky a predávali ich. Vysvetlil im, že mnoho Efežanov prestalo uctievať 
Dianu a nekupujú už jej sošky. Zlatníci sa nazlostili a začali kričať: „Veľká je Diana efezská!“ Vyšli na ulicu a 
niekoľkých Pavlových spoločníkov odvliekli do divadla. Nasledoval ich rozzúrený dav, kričiaci z celej sily: „Veľká 
je Diana efezská! Veľká je Diana efezská!“ Vydržali to dve hodiny! Napokon dav utíšil mestský pisár, dôležitý člen 
mestskej správy. Presvedčil ľudí, aby sa rozišli domov. Kto podľa vás stál za Demeterom a ostatnými zlatníkmi? 
Kto ich nabádal, aby škodili Pavlovi a ostatným kresťanom? Satan - nepriateľ Pána Ježiša a cirkvi. Dúfal, že Pavla 
zabijú  a  evanjelium  sa  prestane  šíriť.  Ale  Pán  je  silnejší  ako  Satan.  Nepriatelia  kresťanov  sa  sklamali.  Po 
pisárových slovách sa dav rozišiel a  ľudia sa ticho pobrali domov. Satan sa prostredníctvom Demetera pokúšal 
zastaviť rast cirkvi. Nechcel, aby  ľudia počuli evanjelium a verili v Pána Ježiša ako Spasiteľa a Pána. V iných 
mestách kresťanov bili, dávali do väzenia, zhabali im majetok a zabíjali ich. Napriek tomu čoraz viac ľudí spoznalo 
Pána Ježiša. Kristus je silnejší ako Satan.

Flashcard 5-3
Satan dodnes využíva strašnú zbraň - prenasledovanie a snaží sa  zastaviť cirkev Pána Ježiša Krista. Nechce, aby 
ľudia počuli evanjelium. Ak v niektorých krajinách kážete evanjelium, môžete za to veľa trpieť. Aj v súčasnosti 
mnohí kazatelia a pastori sedia vo väzení, pretože kázali o Pánovi Ježišovi. Odsúdia ich na veľa rokov ťažkej práce 
a dostávajú málo jedla. Často sú hladní, unavení, osamelí,  je im zima - a to všetko pre Pána Ježiša. V mnohých 
krajinách kresťanov popravujú za to, že sú vernými Kristovými svedkami.
Napriek tomu všetkému Satan nemôže zničiť Kristovu cirkev. Pán Ježiš povedal:  „... vystavím si cirkev a brány  
záhrobia ju nepremôžu.“  Mt 16, 18  Každý deň Pán Ježiš zachraňuje  ľudí po celom svete. Cirkev rastie. Satan 
nepremôže Pána Boha, nemôže zničiť cirkev. Naopak - jedného dňa Pán Ježiš zničí Satana.
Kresťania by sa mali modliť za bratov a sestry z Božej rodiny, ktorí trpia pre Božie evanjelium. Cirkev je jedna 
rodina, jedno telo. Keď jeden trpí, trpia všetci. Je to ako v každej rodine: keď máš chorého brata alebo sestru, 
súcitíš s ním, staráš sa oňho. Ak si uveril v Pána Ježiša a patríš do Božej rodiny, modli sa za Božiu ochranu a 
pomoc pre bratov a sestry v Kristu, ktorí trpia v iných krajinách. V liste  Židom 13, 3 sa píše:  „Pamätajte na 
väzňov, ako by ste boli spolu väznení, a na tých , ktorých trýznia, ako takí, ktorí ste tiež v tele.“

Flashcard 5-4
Satan neútočí na cirkev iba prenasledovaním. Využíva aj falošné učenie.
Pamätáte si, ako som vám rozprával o Pavlovej návšteve v Troade? Krátko po tom, ako odplával z Troady, pristál v 
Miléte.  Chcel  sa tam stretnúť s  kazateľmi a staršími  efezského zboru.  Opustil  loď a stretli  sa pravdepodobne 
priamo na pláži v Miléte. Pavol vysvetlil Efežanom veľa vecí. Mnohé ich zarmútili. Prečítajme si, čo povedal v Sk 
20, 29:  „Viem,  že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú  šetriť stádo.“ Pavol nehovoril o 
vlkoch, ktorí jedia ovce, ale o mužoch, ktorí  prídu kázať, ale nebudú kázať pravé evanjelium. Falošní učitelia 
spôsobia veľké  škody, pretože zvedú mnohých kresťanov. Kazatelia by mali byť pastiermi, ktorí pasú stádo, nie 
vlkmi, ktorí jedia ovce.
Po Pavlovej smrti sa to naozaj stalo. Prišli kazatelia, ktorí tvrdili,  že na to, aby bol  človek spasený, nestačí iba 
uveriť v Pána Ježiša, ale treba vykonať veľa dobrých skutkov.Samozrejme, to bolo nesprávne učenie. Nikto nebude 
spasený a nedostane sa do neba svojou snahou byť dobrým. Treba sa obrátiť k Pánu Ježišovi, ktorý zomrel za nás 
na kríži, aby nám boli odpustené hriechy a získali sme večný život.

Flashcard 5-5
Po celom svete pôsobia tisícky kazateľov, ktorí naozaj milujú Pána Boha a kážu evanjelium: Pán Ježiš Kristus 
zomrel za  naše  hriechy a iba jeho smrťou sme ospravedlnení  pred Bohom. V mnohých kostoloch však  ľudia 
nepočujú pravdu. Satan dodnes útočí na cirkev prostredníctvom falošného učenia. Kazateľ môže byť múdry, dobrý 
rečník, ale pokiaľ nekáže pravdu, jeho kázanie je zlé a zbytočné. 
Aj v našom meste chodia desiatky ľudí každú nedeľu do kostola, ale nepočujú tam pravdu. Keď  vyrastiete a budete 
sa rozhodovať, do ktorého zboru sa zapojíte, dbajte o to, aby sa v ňom učilo to, čo hovorí  Biblia. Presvedčte sa, či 
sa káže to isté evanjelium, ktoré ste počuli v klube. Položte si otázku:

STRETÁVA SA ZBOR PRAVIDELNE K MODLITBÁM? 

VYSIELA MISIONÁROV?    

SLÚŽIA ÚPRIMNE PÁNU BOHU A ŠTUDUJÚ JEHO SLOVO?
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Možno ťa Satan zvádza a tvrdí,  že si dostatočne dobrý na to, aby si uspokojil Božie požiadavky. Núti  ťa, aby si 
premýšľal  nad tým,  že  nepotrebuješ Pána Ježiša  ako Spasiteľa?  Šepká ti:  „Nepremýšľaj  o  Bohu,  o  hriechu a 
podobných veciach! Si na to ešte príliš mladý.“ 
Satan  ťa klame! Počúvni radšej Božie slovo. To hovorí pravdu: Si hriešnik. Vykonal si veľa zla, zle si myslel a 
hovoril. Zarmútil si Pána Boha. Neposlúchol si Ho a hriech ťa oddelil od Neho. Sám sa nedokážeš zachrániť.
Dobrá zvesť hovorí, že ťa Pán Boh tak miloval, že poslal svojho jediného Syna, aby ťa zachránil. Zomrel za kríži 
za tvoje hriechy. Ožil a môže  ťa zachrániť. Odvráť sa od hriechu. Nepočúvaj Satanove lži. Obráť sa k Bohu a 
popros Ho, aby ťa zachránil. Sľúbil: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“  R 10, 13

Flashcard 5-6
Okrem prenasledovania a falošného učenia používa Satan ešte jednu zbraň. Poviem vám niečo o nej. Pán Boh 
viedol apoštola Pavla, aby napísal viacero listov, ktoré patria do Novej zmluvy. V jednom z listov, adresovanom 
zboru v Korinte (na území Grécka) sa Pavol znepokojuje nad Satanovými útokmi proti cirkvi. Je veľmi smutný.
Kresťania v Korinte sa rozdelili na niekoľko skupín. Jedni tvrdili,  že najväčším kazateľom je Pavol a nazvali sa 
Pavlovou skupinou. Druhí pokladali za najväčšieho učiteľa Apolla a nazvali sa Apollovou skupinou. 
Pavol ich v liste vyzýva, aby neboli hlúpi. Prirovnáva cirkev k záhrade. Seba označuje za jedného zo záhradníkov, 
ktorí zasiali do pôdy korintského zboru dobré semeno Božieho Slova. Apollo prišiel po ňom, aby učil kresťanov a 
pomáhal im - ako záhradník, ktorý polieva sadenice. Pavol sa pýta: „Kto zapríčiní, že semeno vyklíči 
a rastie? Pavol? Nie! Apollo? Nie! Prečítajme si odpoveď v 1Kor 3, 7: „Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva,  
nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.“ Iba Pán Boh dáva rast a večný život tým, ktorí Mu veria. Pán Boh dal život 
zboru v Korinte. Prečo potom veriaci dovolili, aby sa medzi nich votrelo rozdelenie? Satan využil rozdelenie na to, 
aby oslabil veriacich. Namiesto toho, aby sa zjednotili v chvále a službe Bohu, začali  sa  hádať.

Flashcard 5-7
Satan používa dodnes proti  cirkvi silnú zbraň rozdelenia. Kresťania namiesto toho, aby oslavovali Pána Boha, 
modlili sa a  študovali Božie slovo, vyvolávajú hádky a spory o nepodstatných veciach. Bývajú pyšní, ohovárajú 
bratov a sestry, zraňujú ich. Satan rozdúchava medzi kresťanmi konflikty a vášne, aby sa nemilovali tak, ako majú. 
Pripomeňme si, že cirkev je Kristovo telo. V ľudskom tele všetky časti harmonicky spolupracujú. Preto by sme aj v 
Kristovom tele mali pokojne spolunažívať a spolupracovať. 
Cirkev nie je dokonalá, pretože aj kresťania hrešia a páchajú zlo. Problémy medzi kresťanmi by nás nemali odradiť 
od navštevovania zboru, službe Pánovi a od štúdia Jeho Slova. Majte sa na pozore, aby ste neupadli do Satanovej 
pasce a nevyvolávali spory a konflikty s inými kresťanmi. Ak viete o veriacich mladých ľuďoch, ktorí sa pohádali a 
prestali sa priateliť alebo pre hádku prestali navštevovať zbor, skúste ich povzbudiť a pomôcť im. Predovšetkým 
modlite  sa  za nich,  aby im Pán Boh dal  silu  zvíťaziť nad Satanom. Modlite  sa,  aby sa  čo najskôr  vrátili  do 
spoločenstva s Pánom a ostatnými kresťanmi.Dlho sme sa rozprávali o Satanovi a zbraniach, ktoré používa proti 
nám a  proti  všetkým  ľuďom, patriacim do cirkvi  Pána Ježiša  Krista.  Je  to  silný a  prefíkaný nepriateľ,  ktorý 
prenasledovaním, falošným učením a spormi spôsobuje veľké  škody. Je silnejší  než my, ale nie je silnejší  ako 
Kristus, ktorý má všetku moc. Zverte sa Kristovi, aby vám pomohol zvíťaziť nad Satanovým zvádzaním k hriechu. 
Proste Pána Boha, aby ste robili to, čo je správne.

Flashcard 5-8
Chcem, aby ste vedeli ešte jednu vec: Jedného dňa sa Pán Ježiš vráti, definitívne Satana porazí a zavrie ho do 
zvláštneho väzenia. Satan už nebude mať žiadnu moc, aby na nás útočil a pokúšal nás. Tešme sa na to! Pamätáte si 
veršík, ktorý sme si  čítali na začiatku lekcie? Sú to slová Pán Ježiša: „... vystavím si cirkev a brány záhrobia ju  
nepremôžu.“ Mt 16, 18 Znamená to, že Kristova cirkev napokon zvíťazí nad Satanom. Cirkev je ako veľká armáda, 
ktorá búcha na bránu Satanovho hradu. Jedného dňa sa Satan vzdá a my zvíťazíme na  čele s Pánom Ježišom 
Kristom. (Teraz použite špáradlá, červenú nitku a klinček.)
Vy a ja sa podobáme tomuto malému špáradlu. Sme slabí. Pozrite, ako ľahko ho zlomím. (Zlomte špáradlo.) Ak sa 
budeme spoliehať iba na vlastné sily,  Satan nás  ľahko porazí.  Ale  Pán Ježiš je  náš silný Priateľ a Ochranca. 
Priviažem špáradlá o klinec červenou nitkou, aby boli tesne pri sebe. Sme tesne pri Pánu Ježišovi, ktorý pre naše 
spasenie prelial svoju drahocennú krv. A teraz skúste  špáradlá zlomiť. Ak sú  špáradlá spolu, tesne pri klinčeku, 
nepodarí sa to. Pán Ježiš vás posilní proti Satanovým útokom. Preto je dôležité, aby všetci kresťania, ktorí milujú 
Pána Ježiša, držali spolu.
Cirkev nie je dokonalá, ale jedného dňa, keď budeme v nebi s Pánom Ježišom, stane sa dokonalou. V nebi nebude 
žiadne prenasledovanie, utrpenie a žiaľ. Kým sa tam dostaneme, držme sa pri Pánovi Ježišovi, našom Spasiteľovi a 
Ochrancovi.

23



Verše, citované v tejto lekcii:
Sk 19, 10: „... počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia 
i Gréci.“
Sk 19, 20: „Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu.“
Mt 16, 18: „...vystavím si cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu.“ 
Sk 20, 29: „Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo.“ 
1 Kor 3, 7: „Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.“

Otázky na zopakovanie

1. Ako dlho kázal Pavol v Efeze?
2. Ktorú pohanskú bohyňu uctievali Efežania?
3. Ako sa volal zlatník, ktorý vyvolal nepokoje proti Pavlovi a veriacim v Efeze?
4. Ako dnes Satan využíva rozdelenie?
5. Prečo bol Pavol smutný a rozprával sa na pláži so staršími efezského zboru?
6. Ako dnes Satan využíva falošné učenie?
7. Keď sa budete o niekoľko rokov rozhodovať, ktorý zbor si vyberiete, mali by ste si položiť tri otázky.

Prvá: Kážu pravdivé evanjelium? Ako znejú dve ďalšie? 
8. Vysvetlite rozdelenie zboru v Korinte.
9. Pavol prirovnáva cirkev k záhrade. Vysvetlite toto prirovnanie.
10.Ako Satan využíva rozdelenie?
11.Vysvetlite slová Pána Ježiša: „Vystavím si cirkev a ani  brány záhrobia ju nepremôžu.“
12.Vysvetlite príklad so špáradlami a klinčekom.
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Rozmnožte,  vystrihnite  a  vložte  si  
do Biblie.

Ako viesť dieťa, ktoré chce prísť 
ku Kristovi?

Presved  č  te sa,   č  i rozumie:  

Boh
Kto je Boh?
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez 
Bibliu.
Boh je svätý a čistý. Miluje nás.

Hriech
Čo je hriech?
Hrešiť znamená neposlúchať Božie 
príkazy. Hriech je proti Bohu.
Hovorte o konkrétnych hriechoch.
Dieťa je hriešnik.
Hriech zasluhuje trest.

Spasiteľ
Kto  jediný  dokáže  zmyť naše 
hriechy?
Boží  Syn  zomrel  na   kríži  za 
hriešnikov.
Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je Pánom 
všetkého.

Vysvetlite cestu spásy:
Vysvetlite, čo od nás chce Pán Ježiš 
a čo urobil On.

Použite biblické verše: J 1,12; 3, 
16; 6, 37; Sk 16, 31; R 6, 23 alebo 
10, 13
Čo máš urobiť ty?
Čo urobí Pán Ježiš?

Upozornite na ťažkosti

Spýtajte sa: „Chceš sa zveriť Pánu 
Ježišovi  hneď teraz  alebo  radšej 
počkáš?“
Vyzvite  dieťa,  aby  sa  nahlas 
pomodlilo  (ak  súhlasí  s  prijatím 
Krista).

Hovorte o istote spasenia:
Vráťte  sa  k  použitým  biblickým 
veršom.
Hovorte o novom živote.
Povedzte  mu,  čo  by  mal  vedieť 
človek, ktorý skutočne verí 
v Krista.

(Neskôr) poskytnite nieko  ľ  ko rád   
o kres  ť  anskom   ž  ivote:  
Čítaj si Bibliu a poslúchaj ju.
Rozprávaj  sa  s  Pánom  Bohom, 
naším Nebeským Otcom.
Rozprávaj sa s inými ľuďmi 
o tom, čo Pán Ježiš urobil pre teba.
Ak si zhrešil, popros Pána 
o odpustenie.
Stretávaj sa s inými kresťanmi.
Pamätaj  si  Pánov sľub:  „Nikdy  ťa 
neopustím.“


	Úvod
	1. Lekcia: CIRKEV ŽIJE
	Ktoré verše sme citovali v tejto lekcii
	Otázky na zopakovanie

	2. Lekcia: CIRKEV V JERUZALEME
	Verše, citované v tejto lekcii
	Otázky na zopakovanie

	3. Lekcia: CIRKEV V ANTIOCHII
	Verše, citované v tejto lekcii
	Otázky na zopakovanie

	4. Lekcia: CIRKEV V TROADE
	Verše, citované v tejto lekcii
	Otázky na zopakovanie

	5. Lekcia: CIRKEV V BOJI
	Verše, citované v tejto lekcii
	Otázky na zopakovanie

	Ako viesť dieťa, ktoré chce prísť ku Kristovi?



