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Úvod 
 

Tieto lekcie sú určené pre päťdňové kluby, ale učitelia ich môžu použiť aj v iných 
situáciách. Cieľom je učiť deti o ich potrebe spasenia a o tom, ako môže túto ich potrebu naplniť 
Pán Ježiš Kristus. 
 

Veľmi si cením hodiny práce, ktoré vložila do týchto lekcií Didi Greinerová, keď ich tak 
efektne a príťažlivo ilustrovala. Som tiež vďačná za podklady, ktoré pripravila Kay Denhamová 
z CEF na Novom Zélande. 

Nech je Pán Boh oslávený a nech použitie týchto lekcií privedie mnohé deti k prežitiu 
nádherného spasenia. „Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto 
maličkých.“ (Matúš 18, 14) 
 
Jennifer Gowanová 
European CEF Literature Production Department 
 
 
Rady pre učiteľov 
 
Modlitba 

Veľa sa modlite za deti. Ak Pán Boh nebude konať v ich srdciach a v ich životoch, žiadna 
duchovná práca sa nepodarí. Modlite sa, aby ste učili každú lekciu v moci Svätého Ducha. V tom 
spočíva tajomstvo účinnej evanjelizácie. 
 
Učenie veršov naspamäť 

Navrhujeme, ak sa lekcie preberajú počas piatich za sebou nasledujúcich dní, aby sa učili 
naspamäť len tri verše. Je lepšie, keď deti dobre vedia tri verše, ako by mali čiastočne ovládať päť. 
Preto sa verše v dvoch lekciách opakujú. Uvádzame však aj ďalšie dva verše z Biblie, ak budete 
používať lekcie jednotlivo. 
 
Príprava 

Podrobný text, ktorý poskytujeme, má byť pre učiteľov pomocou, ale nemal by nahradiť 
starostlivú modlitebnú prípravu. Preštudujte si úseky z Biblie s modlitbou a až potom text. Snažte sa 
ovládať každú lekciu tak dobre, aby ste ju mohli učiť bez použitia písomných poznámok, alebo len 
s minimálnou pomocou. Uvedomte si, že je skoro nemožné používať písomné poznámky v bežných 
situáciách pri päťdňovom klube vonku. Taktiež sa naučte používať obrázky skôr, ako budete mať 
lekciu s deťmi. Ak máte možnosť, môžete deťom na mape ukázať, kde sa udalosti odohrali: 1. 
lekcia – Góšen; 2. lekcia – na ceste do Kanaánu; 3. lekcia – Jericho; 4. lekcia – Izrael; 5. lekcia – 
Filipis. 
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Dajte sa deťom k dispozícii 
 

Môžu tam byť deti, ktoré budú túžiť po spasení, ale nebudú vedieť, ako ho dosiahnuť. Deti 
môžu mať tiež otázky k prebratej lekcii. Vo vhodnej chvíli počas programu im vysvetlite, kde sa 
budete nachádzať. Dbajte však na to, aby deti nezískali dojem, že musia hovoriť s vami, aby boli 
spasené. Môžu uveriť v Krista kdekoľvek, kedykoľvek a bez prítomnosti poradcu. 
 
Môžete oznámiť deťom, že ste im k dispozícii pre rozhovor: 

- počas ostatných oznamov na stretnutí; 
- po učení zlatého verša, ktorý hovorí o osobnom spasení od hriechu; 
- počas biblickej lekcie, podľa možnosti na začiatku; 
- alebo v inej vhodnej chvíli počas programu. 

 
Príklad, ako to povedať: 

„Ak chceš, aby ti Pán Ježiš odpustil tvoje hriechy a nie si si stále istý, čo máš urobiť, rada sa 
s tebou o tom pozhováram a pomôžem ti. Po skončení stretnutia si choď sadnúť pod ten strom. Tak 
budem vedieť, že sa chceš so mnou rozprávať. Prídem a vysvetlím ti, ako môžeš Pána Ježiša 
poprosiť, aby sa stal tvojím Spasiteľom.“ 
 

Keďže sa často stáva, že deti uveria v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa sami (bez 
osobného rozhovoru s poradcom), je dobré povedať na konci päťdňového klubu niečo takéto: „Ak 
si uveril v Pána Ježiša a ja o tom neviem, príď mi to povedať po stretnutí, aby som ti mohla pomôcť 
ďalej. Budem stáť pri tamtej lavici (alebo niekde inde). Príď za mnou a povedz mi: „Chcem, aby ste 
vedeli, že som poprosil Pána Ježiša, aby ma zachránil.“ 
 

Umožní vám to potom zapojiť také dieťa do vášho ďalšieho programu duchovnej 
starostlivosti a budete mu môcť pomôcť v oblasti istoty spasenia a kresťanského rastu. 
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1. lekcia 
 

Ján Krstiteľ ukazuje cestu 
 
Zvláštny dôraz: Ježiš Kristus zachraňuje pred súdom. 
 
Verš na zapamätanie: „Svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.“ 
(1. Jána 4, 9) 
 
Texty pre učiteľa: Ján 1, 19 – 36; Lukáš 3, 1 – 3; Matúš 3, 1 – 6; 2. Mojžišova 12 
 
 

Lekcia 
 

„Je tam znova,“ kričal niekto na ulici. „Ján Krstiteľ káže pri Jordáne, poďme si ho 
vypočuť!“ 

Ako sa správa šírila, ľudia rýchlo vychádzali zo svojich domov a dielní, vzrušene sa 
rozprávali a ponáhľali sa dolu k rieke. Táto rieka, rieka Jordán, je v Palestíne. Ján, tento slávny 
kazateľ, kázal asi pred dvetisíc rokmi. 
 
Obrázok 1-1 

O chvíľu už ľudia počuli Jánov mohutný hlas. „Čiňte pokánie!“ volal k nim. „Odvráťte sa od 
svojich hriechov, ak chcete uniknúť Božiemu trestu.“ 

Vyzeral zvláštne v ťavej srsti, opásaný koženým opaskom. Zástup počúval jeho kázeň. 
Mnohí uverili tomu, čo Ján povedal a boli pokrstení v rieke, aby ukázali, že sa odvracajú od tých 
zlých vecí, ktoré urobili. Prichádzali rôzni ľudia, mladí aj starí, bohatí aj chudobní, vodcovia a aj 
obyčajní ľudia. prišli zblízka aj z ďaleka, ba dokonca až z Jeruzalema, aby počuli Jána kázať. 
Niektorí sa pýtali, kto je vlastne Ján. 

Rozmýšľali: „Je Ján ten Kristus, o ktorom Boh sľúbil, že ho jedného dňa pošle?“ Kristus 
bolo meno toho, koho Boh sľúbil poslať ako Spasiteľa. „Nie,“ povedal Ján, „ja nie som Kristus, ja 
nie som ten sľúbený Spasiteľ. Prichádza niekto, kto je tak veľký, že ja nie som dosť dobrý ani na to, 
aby som sa zohol a vyzul Mu obuv. On je Kristus, a nie ja.“ Ján dostal zvláštnu úlohu, Pán Boh ho 
poslal, aby pripravil ľudí, lebo Boží Syn, Kristus, bol už na ceste. 
 
Obrázok 1-2 

Jedného dňa sa Ján otočil, ukázal na Niekoho a povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma 
hriechy sveta!“ (Ján 1, 29). Ľudia sa pozreli tam, kde Ján ukazoval. Stál tam Pán Ježiš Kristus! 

Ján im hovoril, že Kristus, ten sľúbený Spasiteľ, už prišiel. V starozákonnej časti Biblie Boh 
hovoril svojmu ľudu veľa vecí o Vyvolenom, ktorého im sľúbil poslať. Stovky rokov čakal Boží 
národ, Izraeliti, na Jeho príchod. A teraz Ján povedal, že už prišiel! Ján Ho nazýval „Baránok 
Boží“. Tie slová „Baránok Boží“ museli pripomenúť Jánovým poslucháčom niečo, čo sa stalo pred 
mnohými rokmi. Vypočujme si príbeh, ktorý sa vtedy odohral. Pomôže nám to pochopiť, o čom Ján 
hovoril a čo Pán Ježiš prišiel vykonať. 
 
Obrázok 1-3 

Boží národ, Izraeliti, žili v Egypte. Zo začiatku zaobchádzali s nimi dobre. Ale ako plynuli 
roky, Egypťania sa ich začali báť. Izraelitov bolo viac a viac, a tak ich Egypťania spravili svojimi 
otrokmi. Využívali ich pri stavbe pyramíd v Egypte, kde veľa izraelských mužov zomrelo od 
strašnej práce, ktorú museli robiť. Ale stále sa Egypťanom zdalo, že Izraelitov je priveľa. Dokonca 
sa pokúsili zabíjať všetkých novonarodených chlapcov z izraelského národa. 
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Boží národ túžil byť zachránený a Pán Boh videl ich potrebu. Mal plán, ako ich oslobodiť, 
aby sa mohli vrátiť do svojej vlastnej krajiny. Dal izraelskému národu vodcu, Mojžiša a poslal ho za 
faraónom, kráľom Egypta. Mojžiš prosil faraóna, aby pustil jeho národ na slobodu, ale faraón 
odmietol – nechcel stratiť svojich otrokov! 

Ale Pán Boh ukázal svoju úžasnú moc tým, že poslal na Egypťanov veľké a strašné rany. 
Tvrdohlavý faraón však stále nechcel pustiť Boží národ. Veľakrát išiel Mojžiš so svojim bratom 
Áronom za faraónom, aby ho varovali pred Božím trestom. Nedokázali však zmeniť tohto krutého, 
tvrdého muža, ktorý im vždy odpovedal: „Nie, nedovolím vám odísť!“ 
 
Obrázok 1-4 

Nakoniec Boh poslal Mojžiša a Árona k faraónovi s posledným varovaním: „Toto hovorí 
Hospodin: Prejdem celú egyptskú zem a v každej egyptskej rodine zomrie najstarší syn; faraónov 
najstarší syn, ako aj najstarší syn v každej bohatej aj chudobnej rodine. Zomrú aj prvorodené 
zvieratá v každej egyptskej rodine. V celej zemi bude veľký nárek, aký ste ešte nepočuli a ani už 
nebudete počuť.“ (Pozrite 2. Mojžišova 11, 4 – 6.) 

Mojžiš pokračoval: „Tvoji sluhovia prídu za mnou a povedia: Choď! Vezmi všetok svoj 
národ so sebou. A vtedy, faraón, pôjdem a vezmem ľud so sebou.“ (2. Mojžišova 11, 8) 
S týmito slovami sa Mojžiš otočil a odišiel z paláca. Zlý faraón však naďalej nechcel dovoliť 
Božiemu národu, aby odišiel. Počul varovanie pred smrťou, ale neustúpil. 

Možno si aj ty podobný jemu. V Biblii sú podobné varovania pre všetkých nás. Pán Boh 
hovorí: „Odmena za hriech je smrť“ (Rímskym 6, 23). Viete, že ak má niekto zamestnanie, tak na 
konci týždňa alebo mesiaca dostane peniaze za prácu, ktorú urobil. To sa volá výplata. Biblia 
hovorí, že ak hrešíš, zaslúžiš si výplatu – smrť. To znamená, že tvoja duša, tá časť teba, ktorá žije 
večne, bude oddelená od Pána Boha. To znamená, že nemôžeš žiť s Bohom. Je to skutočne strašný 
trest, ale musí to tak byť, lebo Boh a hriech nemôžu byť spolu. 

Čo si urobil, že si zaslúžiš taký trest? Zhrešil si! Hriech je neposlušnosť voči Pánu Bohu. 
Biblia hovorí, že každý zhrešil: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rímskym 3, 23). 
Znamená to, že aj ty si zhrešil. Keď o tom chvíľu porozmýšľaš, zistíš, že je to pravda. Spomenieš si 
na chvíle, keď si bol na niekoho nahnevaný a nenávidel si ho: „Nenávidím ho,“ pomyslel si si. Pán 
Ježiš povedal, že keď máme takéto myšlienky o niekom, neposlúchame Božie prikázania, ktoré 
hovorí: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Nečestné myšlienky, zlá nálada, hnevlivé slová 
sú hriechom a zarmucujú Pána Boha. On je tak čistý, dobrý a spravodlivý, že musí potrestať každý 
hriech. Biblia nás varuje, že ten trest je oddelenie od Boha. Dbaj na Božie varovania a nebuď ako 
faraón. 
 
Obrázok 1-5 

Keď Mojžiš a Áron odišli od faraóna, museli pripraviť izraelský národ na to, čo sa malo 
stať. Zhromaždili ľudí a vysvetlili im, čo musia všetci urobiť: „Dávajte pozor! Desiateho dňa tohto 
mesiaca si vyberte baránka, ktorý nesmie mať viac ako jeden rok. Dôkladne ho prezrite, aby nebol 
poranený alebo poškriabaný. Musí to byť bezchybný baránok.“ (Pozrite 2. Mojžišova 12, 3 – 5.) 

Tento baránok nás privedie k rozmýšľaniu o Pánovi Ježišovi Kristovi. Ján Krstiteľ Ho 
nazval „Baránok Boží“. Pán Ježiš bol dokonalý. Nemal hriešne srdce, ktoré by ho navádzalo na 
neposlušnosť voči Pánu Bohu. Ako jediný človek sa narodil čistý a bezhriešny. Keď vyrastal, nikdy 
nepodvádzal, nikdy neklamal, nikdy neodvrával, keď Ho matka o niečo požiadala a nikdy nezhrešil. 
V tomto nám baránok, o ktorom hovoril Mojžiš, pripomína Pána Ježiša Krista. 

Mojžiš hovoril ďalej: „Na štrnásty deň potom baránka zabite. Jeho krv zachyťte do misky 
a pofŕkajte ňou obidve strany verají a vrch nad dverami vášho domu.“ (Pozrite 2. Mojžišova 12, 6 – 
7.) Baránok Boží, Pán Ježiš Kristus, zomrel tiež. Neexistoval žiaden iný spôsob, akým by mohli byť 
ľudia, ktorá si zaslúžili večné oddelenie od Pána Boha, zachránení pred tým hrozným trestom. On 
jediný, ktorý nikdy nezhrešil, zobral na seba trest, ktorý si my zaslúžime od Pána Boha. Pán Ježiš 
dal svoju drahú krv, aby takí ľudia ako ty a ja, mohli byť zachránení. Bol to jediný spôsob, akým 
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mohli byť Izraeliti zachránení, keď Hospodin príde a bude rozsievať smrť po krajine za strašné 
hriechy Egypťanov. A rovnako aj teba môže zachrániť len jeden jediný – Pán Ježiš Kristus. 

Na štrnásty deň urobila každá rodina tak, ako im povedal Mojžiš. Baránky boli zabité. A tak, 
ako im Pán Boh cez Mojžiša povedal, každá rodina zobrala jeho krv a pofŕkala obidve strany verají 
a vrch nad dverami. Krv nemala zostať v miske, ale sa mala pofŕkať na veraje dverí. Keď Hospodin 
uvidel krv, obišiel ten dom a ľudia vo vnútri boli zachránení. 

Tak je to aj s Baránkom Božím. Zomrel, ale to neznamená, že každý človek na svete je 
ochránený pred trestom za svoje hriechy. Ak ty chceš byť zachránený, musíš osobne uveriť v Pána 
Ježiša Krista, že ťa spasí, musíš Ho prijímať ako Toho jediného, ktorý zomrel za teba a dal svoju 
vzácnu krv za teba. Baránok bol potrestaný a izraelský národ nie. 

To je to, čo spravil pre nás Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. Tak ako Izraeliti museli mať 
istotu, že baránkova krv je na ich verajach, tak aj ty si musíš byť istý, že tvoje spasenie závisí od 
Pána Ježiša Krista. 

V každom izraelskom dome rodina opekala baránka a mali večeru. Každý bol oblečený 
a pripravený na cestu. Nemuseli sa obávať Božieho súdu, lebo Boh povedal: „Keď uvidím krv, 
prejdem popri vás“ (2. Mojžišova 12, 13). 

 
Obrázok 1-6 

V ten večer čakala každá izraelská rodina na to, čo Pán Boh sľúbil, že sa stane. O polnoci 
prešiel cez krajinu. V každom dome, kde nebola krv na verajach dverí, najstarší syn zomrel. 
Z paláca sa ozýval zúfalý nárek, lebo zomrel korunný princ. Rovnaký plač sa ozýval aj z ostatných 
egyptských domov, keď zistili, že ich najstarší syn je mŕtvy. Ó, aký smútok a plač! 

Nebuď ako tí ľudia. Nebuď chlapcom alebo dievčaťom, ktoré neverí v Pána Ježiša. On 
prelial svoju krv a zomrel za hriešnikov. Ak budeš naďalej neposlušný a budeš odmietať veriť 
v Neho, budeš navždy oddelený od Pána Boha. Nebuď ako tí ľudia, ktorí nemali krv baránka na 
svojich verajach. 

Ale v žiadnom dome, ktorý bol pofŕkaný krvou, sa smrť neobjavila. Všetci boli zachránení 
tak, ako to Pán Boh sľúbil. Dbaj na to, aby si bol ako títo ľudia. nemysli si, že chodenie do kostola, 
odriekanie modlitieb a snaha byť dobrým ťa môže zachrániť. Nemôže. Je dobré chodiť do kostola, 
modliť sa a správať sa najlepšie ako len vieš, ale len Baránok Boží, Pán Ježiš Kristus, ťa môže 
zachrániť pred súdom. Biblia hovorí: „Nieto teda teraz už odsúdenia (alebo súdu) tým, čo sú 
v Kristu Ježiši“ (Rímskym 8, 1). Znamená to, že ak uveríš v Pána Ježiša Krista, Baránka Božieho, 
budeš zachránený pred Božím súdom tak, ako Izraeliti. 

Egypťania plakali a nariekali. Faraón mal zlomené srdce. V noci zavolal Mojžiša a Árona 
a prikázal im: „Choďte! Odíďte od môjho národa vy aj všetci Izraeliti. Choďte a oslavujte 
Hospodina, ako ste žiadali. Zoberte aj svoje stáda, svoj dobytok a choďte!“ (2. Mojžišova 12, 31 – 
32). 
 
Obrázok 1-7 

Mojžišovi nebolo treba dvakrát hovoriť. On a jeho národ boli pripravení. V celej krajine 
prosili Egypťania Izraelitov: „Choďte, kým všetci nepomrieme!“ Izraeliti si vypýtali od Egypťanov 
šaty a šperky, ktoré im oni vďačne dali. Dávali im zlaté a strieborné náramky, náušnice, 
náhrdelníky a pekné šaty. To bol Boží spôsob, akým Egypťania zaplatili Izraelitom za všetky roky 
tvrdej práce. „Tu máte, vezmite si všetko,“ naliehali. „Len už choďte! Nebudeme sa cítiť bezpečne, 
kým nebudete všetci ďaleko odtiaľto!“ 

Veľký zástup Božieho národa odišiel. Konečne boli slobodní. Boli ochránení počas 
najstrašnejšej noci, aká kedy bola v Egypte. Ochránila ich baránkova krv. 
 
Obrázok 1-8 
 Rozumieš už, prečo Ján Krstiteľ hovoril: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“? 
Ukazoval na Ježiša Krista, ktorý bol Synom Božím. Prišiel preto, aby zomrel a aby všetci, ktorí 
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v Neho uverili, boli zachránení v ten veľký deň, keď Pán Boh bude trestať hriech. Biblia hovorí: 
„Svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho“ (1. Jána 4, 9). 
 Možno vo svojom srdci vieš, že nie si zachránený, ale chceš byť. Chceš sa odvrátiť od tých 
vecí, ktoré zarmucujú Pána Boha a chceš uveriť Pánu Ježišovi, že ťa môže zachrániť? Chceš Mu 
uveriť teraz? Povedz Mu: „Pane Ježišu, Baránok Boží, ďakujem Ti, že si zomrel, aby si vzal moje 
hriechy na seba. Ľutujem, že som bol taký zlý. Verím Ti, že Ty si jediný, ktorý mi môže vziať moje 
hriechy a zachrániť ma pred Božím súdom.“ Ak Mu uveríš, Biblia sľubuje, že „nieto teda teraz už 
odsúdenia (alebo súdu) tým, čo sú v Kristu Ježiši“ (Rímskym 8, 1). 
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2. lekcia 
 

Nikodém počúva príbeh 
 
Zvláštny dôraz: Musíš uveriť v Ježiša Krista, ak chceš byť spasený. 
 
Verš na zapamätanie: Pri päťdňovom klube si zopakujte 1. Jána 4, 9. Pri jednorazovom stretnutí 
učte: „Treba sa vám znovu narodiť“ (Ján 3, 7). 
 
Texty pre učiteľa: Ján 3, 1 – 16; 4. Mojžišova 21, 4 – 9 
 
 

Lekcia 
 

„Pssst...“ Bola tma a ticho, Po tmavých uliciach Jeruzalema rýchlo kráčal muž. Bol to 
Nikodém, jeden z náboženských vodcov. Kam išiel? Počul o zvláštnych a úžasných veciach, ktoré 
sa stali v meste. Ľudia hovorili o Ježišovi z Nazareta, ktorý dokáže robiť také veci ako nikto iný. 
Nikodém bol presvedčený, že Ježiša poslal Boh a chcel vedieť viac. 
 Možno aj ty chceš vedieť viac o Pánu Ježišovi a o tom, ako ti môže odpustiť tvoje hriechy. 
Možno si ešte nikdy nepoprosil Pána Ježiša Krista, aby sa stal tvojim Spasiteľom a teraz naozaj 
chceš, aby ti odpustil tvoje hriechy, ale nevieš presne, čo máš urobiť. Rada sa s tebou pozhováram 
po stretnutí a ukážem ti z Biblie, čo chce Pán Ježiš urobiť a čo musíš urobiť ty. Ak sa budeš chcieť 
so mnou porozprávať o tejto najdôležitejšej otázke, budem po stretnutí pod tamtým stromom (alebo 
si vyberte nejaké iné miesto). Môžeš prísť za mnou a ja budem vedieť, že chceš so mnou hovoriť 
o tom, ako ti môže Ježiš Kristus odpustiť tvoje hriechy. 
 Áno, Nikodém mal otázky. Zastal pri jednom dome a opýtal sa, či sa môže porozprávať s ich 
Hosťom. Viete, kto bol ten Hosť? Áno, bol to Pán Ježiš, Boží Syn. 
 
Obrázok 2-1 
  S Nikodémom sa spolu tú noc porozprávali. Pán Ježiš povedal: „Ak sa niekto nenarodí 
znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie“. Nestačilo, že Nikodém vedel o Bohu, musel začať nový 
život. Ale Nikodém to nemohol dokázať sám. Len Pán Boh ho mohol zmeniť tak, aby mohol začať 
žiť pre Boha; potom Boh bude Kráľom jeho života. 
 Tento múdry náboženský muž bol zmätený: „Musí sa človek stať znova malým dieťaťom, 
aby dostal tento nový život?“ Nikodém si to nedokázal predstaviť. Preto Pán Ježiš použil príbeh, 
ktorý sa stal pred mnohými rokmi a ktorý Nikodém poznal. Určite mu to pomôže porozumieť. 
 
Obrázok 2-2 
 Veľmi dávno Boží národ, Izraeliti, unikli z Egypta, kde boli otrokmi. (Spomínate si 
z minulej lekcie na to, ako Izraeliti zabíjali malé baránky a Pán Boh ich ochránil, takže mohli 
slobodne odísť.) Išli do novej krajiny. (Ak máte možnosť, ukážte na mape cestu, po ktorej išiel 
izraelský národ z Egypta do Kanaánu.) 
 Ako putovali, rozprávali sa o tom, aký bol Pán Boh dobrý. Ukázal, že je silný a mocný, keď 
ich vyviedol z Egypta. Boli veľmi šťastní, že môžu patriť jedinému pravému Bohu. Neuctievali 
falošných bohov, ktorí nemohli nič urobiť; ich Boh bol silný a dobrý. 
 Tento veľký zástup ľudí putoval mnohé roky cez púšť. Jedného dňa prišli na hranicu krajiny 
Edom. Keby mohli ísť cez Edom, dostali by sa do svojej novej krajiny oveľa rýchlejšie. Ale kráľ 
Edomu nechcel dovoliť, aby prešli cez jeho územie. Tak museli ísť dlhou obchádzkou. Putovanie sa 
zdalo nekonečné! Začali byť znechutení a zabudli na to, čo už Pán Boh pre nich urobil. Sťažovali 
sa: „Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby sme tu pomreli na púšti? Nemáme chlieb! Nemáme vodu! 
Nenávidíme toto biedne jedlo.“ (Pozrite 4. Mojžišova 21, 5) 
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Obrázok 2-3 
 Ale oni mali jedlo a vodu. Pán Boh bol k nim veľmi dobrý. Každé ráno, keď sa zobudili, 
zistili, že im Pán Boh dal chlieb z neba; tenké okrúhle vločky na zemi, ktoré volali „manna“. Mannu 
mali každý deň. A nielen to, ale Pán Boh dal dokonca aj to, že voda vytiekla zo skaly, keď boli 
smädní. Ale teraz reptali proti Pánu Bohu. 
 Nie sme im často podobní? Pán Boh je k nám veľmi dobrý. Máme jedlo, priateľov, domov. 
Sme silní a zdraví. Pán Boh dáva slnko aj dážď. Ešte aj to, že sme dnes živí, je dar od Boha. On je 
veľmi dobrý a láskavý. Ale my sme ako tí ľudia pred mnohými rokmi, búrime sa voči Pánu Bohu. 
Tento Boh prikazuje, že On má byť tvojím Bohom a bude na prvom mieste v tvojom živote. Biblia 
hovorí: „Budeš milovať Pána svojho Boha celým svojím srdcom“, ale my to nerobíme, však? Hráš 
sa každý deň, chodíš do školy, ješ a spíš, ale nemyslíš často na Pána Boha. Tvoji priatelia, tvoje 
hračky a programy v televízii sú pre teba dôležitejšie ako Pán Boh. 
 Biblia hovorí, že nemáme zabúdať na Božiu dobrotu a nemáme reptať a sťažovať sa. 
Hovoríš takéto veci: „Nemám rád, keď mi učiteľ prikazuje, čo mám robiť. Nerád umývam riady pre 
mamu. Nechcem počúvať to, čo Pán Boh prikazuje v Biblii. Chcem robiť to, čo sa mne páči.“ Si 
repták a sťažuješ sa? Keď sa takto správaš voči iným, neposlúchaš Pána Boha. Je to tak, ako keby si 
hrozil päsťou Pánu Bohu a hovoril: „Nechcem, aby si vládol nad mojím životom. Nepáči sa mi to, 
čo si mi dal.“ Ale možno si hovoríš: „Ja to nerobím často.“ Je to však ako puklina na váze. Ak je 
tam len jedna puklina, celá váza je znehodnotená. Neposlúchať Pána Boha v jednej veci je to isté, 
ako Ho neposlúchať vo všetkom. Búriš sa proti Božím príkazom a neposlúchaš Ho práve tak, ako tí 
ľudia pred mnohými rokmi. 
 
Obrázok 2-4 
 Zrazu sa v tábore ozval nárek, panický, bolestný nárek! Všade medzi ľuďmi sa plazili 
smrteľne jedovaté hady, ktoré ich štípali. Pálčivá bolesť bola strašná. Ľudia zomierali. Pán Boh 
poslal hady, aby potrestal ľudí za ich reptanie a neposlušnosť. Pán Boh je dobrý a láskavý, ale je aj 
čistý a spravodlivý. Keď Ho ľudia neposlúchajú a reptajú proti Nemu, musí ich neposlušnosť 
potrestať. Teraz boli títo ľudia v nebezpečenstve, že zomrú za svoje hriechy. 
 Vieš, že si v takom istom nebezpečenstve? Ale nie, teba nepoštípal had, ale bol si tiež 
neposlušný voči Pánu Bohu a zaslúžiš si Jeho trest. Pán Boh nám v Biblii hovorí, aký je tento trest. 
Hovorí: „Osoba, ktorá hreší, zomrie!“ (Ezechiel 18, 4). To neznamená, že zomrieš a že ťa 
pochovajú. Znamená to byť navždy odlúčený od Pána Boha, znamená to byť oddelený od Neho. 
Toto je trest za neposlúchanie dobrého, čistého a všemocného Boha a my všetci si ho zaslúžime. 
 Ľudia na púšti vedeli, že si zaslúžili to, čo sa dialo. Pochopili, prečo sú tie jedovaté hady po 
celom tábore. S veľkým strachom prišli k Mojžišovi, k svojmu vodcovi a úpenlivo prosili: „Zhrešili 
sme, keď sme reptali proti Pánu Bohu a proti tebe. Prosíme ťa, modli sa, aby nás Pán Boh oslobodil 
od týchto hadov.“ (4. Mojžišova 21, 7) 
 
Obrázok 2-5 
 Ich verný vodca išiel prosiť Pána Boha za ľudí. Vedel, že ak Boh dovolí, aby všetci zomreli, 
tak to bude to, čo si zaslúžia. Nikto nemohol povedať: „To je nespravodlivé!“ 
 Tak je to aj s nami. Ak by Boh poslal každého z nás preč od seba, aby nás naveky potrestal, 
nikto nemôže povedať: „Ja som si to nezaslúžil.“ My sme tak neposlušní voči Pánu Bohu, že jediné, 
čo si zaslúžime, je Jeho trest. Sme práve takí ako tí ľudia, za ktorých sa Mojžiš modlil. 
 Boh vypočul Mojžiša a dal mu zvláštnu radu: „Urob medeného hada, pripevni ho na tyč 
a zdvihni ho tak, aby ho mohli ľudia vidieť. Každý, kto chce byť zachránený, musí uprieť svoj 
pohľad na tohto hada. Ak sa pozrie a uverí, že ho Boh uzdraví, bude žiť.“ (Pozrite 4. Mojžišova 21, 
8.) Nebol Pán Boh dobrý, keď dal týmto reptajúcim ľuďom možnosť záchrany pred smrťou? Ale 
možnosť, ktorú dal tebe a mne, aby sme mohli byť zachránení od našich hriechov, je ešte 
úžasnejšia. 
 Pán Ježiš povedal Nikodémovi, že tak, ako bol vyzdvihnutý medený had na púšti, bude 
musieť byť aj On vyzdvihnutý. Myslel tým, že bude zdvihnutý na kríži. On nikdy, ale skutočne 
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nikdy nezhrešil a nezaslúžil si nijaký trest. Ale Pán Boh zobral naše hriechy a položil ich na Neho, 
„na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo“ (1. Petra 2, 24). Boh potrestal svojho vlastného 
drahého Syna, akoby On spravil všetko to zlé. Spomínate si, že sme si hovorili o tom, že trest za 
hriech je oddelenie od Pána Boha. Keď Pán Ježiš zomieral, veľmi trpel, ale najhoršie utrpenie pre 
Neho bolo to, že na určitý čas bol oddelený od svojho Otca, od Pána Boha. Volal: „Bože môj, Bože 
môj, prečo si ma opustil!“ Vtedy na Neho Pán Boh uvalil súd a trest za náš hriech. Aká veľká je 
Božia láska k nám, keď dovolil, aby bol Jeho jediný Syn „vyzdvihnutý“ na smrť. Potom na tretí deň 
Ho Pán Boh vzkriesil z mŕtvych. Dnes žije v nebi s Bohom Otcom. Preto nám môže Pán Ježiš dnes 
povedať: „Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť!“ (Izaiáš 45, 22). 
 Znamená to, že každý je zachránený pred trestom za hriech? Spomeňte si na ľudí na púšti. 
 
Obrázok 2-6 
 Museli uveriť, že im Pán Boh dával jednu jedinú záchranu. Museli sa pozrieť na medeného 
hada, ak chceli byť zachránení pred smrťou. Ak niekto povedal: „Ja tomu neverím,“ zomrel. Ak 
niekto iný povedal: „Nemyslím si, že by pohľad na medeného hada mohol pomôcť,“ tiež zomrel. 
Ale mnohí sa zhromaždili okolo, lebo vedeli, že im hrozí smrť. Oni skutočne uverili tomu, čo Pán 
Boh povedal. Pozreli sa na medeného hada a hneď boli uzdravení tak, ako to Boh povedal. 
 Tak je to aj s Pánom Ježišom. Vysvetľoval to Nikodémovi: „tak musí byť povýšený aj Syn 
človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život“ (Ján 3, 14b – 15). Musíš uveriť, že Pán Ježiš bol 
potrestaný namiesto teba a veriť Mu, že ťa zachráni pred trestom, ktorý si zaslúžiš. Ak sa úplne 
spoľahneš na Pána Ježiša celým svojím srdcom, čiže budeš dôverovať len Jemu, nebudeš navždy 
stratený. Spoznáš Boží život v sebe a keď zomrieš, alebo keď príde Pán Ježiš znova, budeš s Ním 
žiť večne. 
 
Obrázok 2-7 
 Nikodém pozorne počúval, keď mu Pán Ježiš vysvetľoval, ako môže získať nový život. Bol 
prekvapený. Nikodém bol veľmi nábožný; vedel všetko o Bohu a často odriekal modlitby, ale Pán 
Ježiš povedal, že sa musí narodiť znova – musí sa stať novým človekom. Potreboval uveriť v Pána 
Ježiša Krista. 
 Rozumieš, ako môžeš ty získať tento nový život? Vieš, prečo je Pán Ježiš jediný, kto ťa 
môže spasiť od tvojich hriechov? „Svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili 
skrze Neho“ (1. Jána 4, 9). 
 
Obrázok 2-8 
 A čo ty? Dnes si počul niečo z tých nádherných vecí, ktoré povedal Pán Ježiš. Zistil si, že je 
len jedna cesta, ako byť zachránený pred oddelením od Boha. Počúvaj tieto nádherné slová z Biblie: 
„Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nieto“ 
(Izaiáš 45, 22). Poslúchni Pána Boha a pozri sa na Pána Ježiša dnes. Povedz Mu, že v Neho veríš: 
„Pane Ježišu, ja som neposlúchal Tvoje prikázania. Viem, že si zaslúžim trest. Ale verím, že Ty si 
bol potrestaný za mňa. Prosím Ťa, zachráň ma teraz.“ Ak Mu veríš, On ťa zachráni a spoznáš, že 
Pán Boh z teba urobí nového človeka, ktorý môže žiť pre Neho. 
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3. lekcia 
 

Spasiteľ našiel Zachea 
 
Zvláštny dôraz: Pán Ježiš prišiel, aby spasil hriešnikov. 
 
Verš na zapamätanie: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu.“ 
(Židom 7, 25) 
 
Text pre učiteľa: Lukáš 19, 1 – 10 
 
 

Lekcia 
 
Obrázok 3-1 
 „Sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, sto...“ Zacheus veľmi rád počítal peniaze, lebo 
vedel, že si z nich veľa nechá pre seba. Mal dôležité zamestnanie. Pracoval pre Rimanov, ktorí 
dobyli Izrael. Rimania prinútili Židov, aby im platili rôzne poplatky. Zacheus bol vedúci všetkých 
vyberačov poplatkov v meste Jerichu a v jeho okolí. Bol hlavný vyberač poplatkov. Dbal na to, aby 
Rimania dostali všetky peniaze, ktoré chceli. Tiež sa však staral o to, aby zostalo veľa aj pre neho. 

Tento bohatý a dôležitý muž žil v nádhernom meste Jerichu s vysokými palmami 
a prekrásnymi záhradami. Žili tam mnohí bohatí ľudia. Som si istá, že sa Zacheovi páčilo, lebo 
platili veľké poplatky rímskej vláde, čo znamenalo aj veľa peňazí pre neho! 
 Zacheus bol dôležitý, mal veľa peňazí a žil v nádhernom meste. Ale niečo nebolo 
v poriadku. Bol podvodník a zlodej. Od ľudí vyberal viac peňazí, ako mal. Robil podvody, aby 
získal pre seba peniaze. Iste poznal Božie prikázanie: „Neukradneš“, ale ho vôbec neposlúchal. 
Keď neposlúchaš Pána Boha, je to hriech. Hriech nás oddeľuje od Pána Boha tak, že sme od Neho 
ďaleko. Biblia hovorí: „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše 
hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Izaiáš 59, 2). 
 So Zacheom to bolo zlé; bol ďaleko od Pána Boha a bol stratený v hriechu. Možno ty si na 
tom tak isto. Zamyslime sa nad prikázaním „Neukradneš“. Máš ceruzku, hračku alebo knihu, ktorú 
si zobral niekomu inému? Ukradol si peniaze mamičke alebo oteckovi, aby si si mohol kúpiť 
zmrzlinu? Spomeň si na tú písomku v škole, keď si opisoval od niekoho iného. Ukradol si cudziu 
odpoveď. Bol si neposlušný voči Pánu Bohu. Ty vieš o týchto a iných zlých veciach v tvojom 
živote, ktoré sa dostali medzi teba a Pána Boha. Ty si tiež stratený v hriechu práve tak, ako 
Zacheus. Tvoje hriechy sa dostali medzi teba a Pána Boha. 
 
Obrázok 3-2 
 Jedného dňa Zacheus uvidel, že sa zhromaždil vzrušený zástup. Na horúcom slnku ľudia 
volali, kričali a tlačili sa dopredu. Rýchlo sa šírila správa: „Prichádza Ježiš z Nazareta!“ Každý 
počul o Ňom niečo iné. Iste povedali, čo počuli: „Môže uzdraviť slepých, aby videli.“ „Áno, a často 
sa dotýka chorých ľudí, ktorí sa hneď cítia lepšie.“ „Dokonca aj vzkriesil mŕtvych ľudí!“ Asi len 
veľmi málo ľudí zo zástupu vedelo, že Ten, o ktorom sa rozprávajú, je jediný Boží Syn. Žil vo 
večnosti so svojím Otcom v nebi. Stal sa človekom a prišiel na zem. A preto, že bol Boh, mohol 
robiť všetky tieto zázračné veci. Napriek tomu, že ľudia tomu všetkému nerozumeli, boli veľmi 
vzrušení z toho, že prišiel do ich mesta. 
 Zacheus vedel o Jeho príchode. „Musím vidieť toho muža,“ pomyslel si. Možno počul 
o tom, že sa Pán Ježiš priatelí s vyberačmi poplatkov, ktorých všetci ostatní nemali radi. Zacheus sa 
rýchlo pripojil k zástupu, ale ponad hlavy ľudí nič nevidel. Bol malej postavy. Aj keď sa postavil na 
špičky, neuvidel Pána Ježiša ani na chvíľu. Samozrejme, nikto nemal záujem mu pomôcť. Bol 
predsa hlavný vyberač poplatkov a ľudia ho nenávideli. 
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Obrázok 3-3 
 Zacheus musel byť veľmi sklamaný. Tak veľmi chcel vidieť tohto Muža. O chvíľu už bude 
neskoro, lebo Ježiš cez mesto len prechádzal. Vtedy dostal Zacheus nápad. A hneď sa rozbehol dolu 
ulicou. V tých časoch to bola nezvyčajná vec, aby bohatý a dôležitý muž takto utekal. Čo mal za 
lubom? 
 Zacheov nápad bol takýto: „Pri ceste, po ktorej pôjde Ježiš, rastie figovník. Ak sa naň 
vyšplhám, budem mať najlepší výhľad zo všetkých.“ Len si predstavte, hlavný vyberač poplatkov 
v Jerichu sa chce vyšplhať na figovník! 
 O chvíľu dobehol k stromu. Zachytil si jednu vetvu a vytiahol sa hore. Vyškriabal sa a usadil 
sa na konári pod tienistými listami. Teraz bude mať iste dobrý výhľad na Pána Ježiša Krista, keď 
pôjde okolo. 
 
Obrázok 3-4 
 Zacheus pozoroval, ako sa zástup blížil. Áno, tam kráčal Pán Ježiš Kristus po rozpálenej 
prašnej ceste. Prečo prišiel do Jericha? Šiel do Jeruzalema zo zvláštneho dôvodu. 
 On, Boží Syn, opustil nebo a prišiel na svet, aby urobil niečo úžasné pre ľudí ako Zacheus, 
ty a ja, ktorí sú stratení v hriechu a ďaleko od Boha. On bol jediný človek, ktorý žil na zemi a nikdy 
nezhrešil, ale vždy poslúchal Pána Boha. Biblia hovorí: „ktorý nepoznal hriechu“ (2. Korintským 5, 
21). On dal sám seba, aby zomrel na kríži a zobral trest, ktorý si my zaslúžime od Pána Boha. Keď 
zomieral na kríži, bol oddelený od svojho Otca, od Pána Boha. Aký strašný trest vytrpel! Ale On 
vstal z mŕtvych a je jediný, ktorý ťa môže zachrániť pred večným zatratením. Prišiel, aby zomrel 
a spasil stratených chlapcov a dievčatá, mužov a ženy. Preto šiel do Jeruzalema a prechádzal cez 
Jericho. 
 Mal však aj ďalší dôvod pre to, že tam bol. Ako tak kráčal po ceste, niekoho hľadal. Spolu 
so zástupom sa blížil stále bližšie ku stromu, na ktorom sedel Zacheus medzi listami. Zacheus bol 
šťastný, že sa môže dívať. 
 
Obrázok 3-5 
 Ale zrazu sa dav zastavil, lebo Pán Ježiš zastal priamo pod figovníkom. Pozrel hore na strom 
a zavolal: „Zacheus, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ Všetci boli 
prekvapení! Zacheus bol skutočne prekvapený! 
 Zacheus bol ten, koho Pán Ježiš hľadal v Jerichu. Miloval tohto muža a chcel spraviť v jeho 
živote niečo nádherné. Vedel všetko o Zacheovi – vedel, ako sa volá; vedel, kde býva; vedel všetko 
o jeho podvodoch, krádežiach a o tom, ako ho ľudia nemajú radi. Aj keď je Pán Ježiš teraz už 
v nebi, stále hľadá ľudí. Stále volá ľudí. Volá dnes teba? Ach, ty nebudeš počuť hlas tak, ako 
počuješ môj. Ale Pán Ježiš volá teba, ak vieš, že si stratený v hriechoch a ak vieš, že to, čo dnes 
počúvaš, je práve pre teba. Hlboko vo svojom srdci vieš, že ťa má rád. Pozýva ťa k sebe, aby si už 
viac nemusel byť stratený v hriechu. Volá dnes teba? Vtedy dávno, v ten deň volal Zachea. 
 Malý muž rýchlo zliezol zo stromu. Viem si predstaviť, že skoro spadol z konára. O chvíľu 
stál pri Tom, ktorého chcel tak veľmi vidieť. Urobil Zacheus správne, že prišiel, keď ho Pán Ježiš 
zavolal? Áno! Ak Pán Ježiš volá dnes teba, poslúchni Ho a urob to, čo On hovorí tak, ako to urobil 
Zacheus. 
 
Obrázok 3-6 

Pán Ježiš sa spolu so Zacheom vydal na cestu k jeho domu. Ľuďom zo zástupu sa to veľmi 
nepáčilo a začali šepkať a hundrať: „Vie On vôbec, aký je Zacheus?“ „Predstavte si, zostane 
v dome podvodníka!“ 
Ale Ježiš Kristus, Boží Syn, prišiel na svet, aby hľadal a zachraňoval takých ľudí ako Zacheus. 
Nechcel, aby bol Zacheus ďalej neposlušný a aby bol navždy stratený od Boha. On je taký istý aj 
dnes, stále zachraňuje zlých chlapcov a dievčatá, mužov aj ženy. 
 Čo znamená slovo „spasiť“? Predstav si, že si pri mori a ideš si zaplávať. Zrazu ťa zachytí 
silný prúd, ktorý ťa ťahá ku dnu a ďalej do mora. Nemôžeš urobiť nič, aby si sa zachránil, lebo prúd 
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je príliš silný. Ale plavčík vidí, čo sa deje a pláva ti na pomoc. Onedlho si späť na piesku. Bol si 
zachránený alebo spasený z vody. 
 Kvôli hriechu v tvojom živote si v nebezpečenstve, že budeš navždy oddelený od Boha. 
Tvoje hriechy ťa držia ďaleko od Boha a nedokážeš si sám pomôcť. Potrebuješ niekoho, kto by ťa 
spasil, alebo zachránil od hriechu. Ježiš Kristus je jediný, kto to dokáže. On je jediný Spasiteľ. 
V ten deň On, Spasiteľ, kráčal po ceste k domu vyberača poplatkov. 
 
Obrázok 3-7 
 Zacheus bol veľmi šťastný, že je Pán Ježiš v jeho dome. Asi prikázal sluhom, aby pripravili 
jedlo pre jeho zvláštneho Hosťa. Som presvedčená, že sa Pán Ježiš rozprával so Zacheom 
a s ostatnými v dome, ale Biblia nám nehovorí, čo povedal. 
 Kým tam bol, v Zacheovom živote sa stalo niečo úžasné. Ako počúval Pána Ježiša, 
uvedomil si, že Ježiš je skutočne Boží Syn, že On je skutočne Spasiteľ. Zacheus videl, aký čistý 
a dokonalý bol Pán Ježiš a aký skazený a hriešny bol on sám. Chcel mať svoje hriechy odpustené; 
chcel, aby jeho život bol iný a nie plný sebectva, klamstva, podvodov a krádeží. Zacheus uveril, že 
mu Pán Ježiš môže odpustiť jeho hriechy. Preto Zacheus zrazu vstal. Všetka vrava utíchla a každý 
čakal. „Pane, hneď teraz chcem dať polovicu toho, čo mám, chudobným,“ povedal. „Ak som 
niekoho podviedol, vrátim mu späť štvornásobok toho, čo som mu zobral.“ 
 Niektorým to vyrazilo dych. Je to možné? Hovorí toto naozaj Zacheus? Čo sa stalo? Pán 
Ježiš to hneď vysvetľuje a hovorí Zacheovi: „Dnes sa stalo spasenie tomuto domu,... Lebo Syn 
človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo“ (Lukáš 19, 9 – 10). 
 Pán Ježiš zachránil Zachea pred večným trestom za jeho hriech. Spasil ho od poviazanosti 
hriechom, ktorý ho nútil podvádzať a klamať. Zacheus bol spasený od hriechu. Už nebol viac 
oddelený od Boha. Pán Ježiš Kristus zmenil jeho život. Aký nádherný deň to bol pre Zachea! 
 
Obrázok 3-8 
 Toto môže byť nádherný deň aj pre teba, ak vieš, že si stratený v hriechu a chceš sa odvrátiť 
od všetkého toho, čo zarmucuje Pána Boha. Popros teraz Pána Ježiša, aby ti zobral tvoje hriechy 
a spasil ťa od nich. Môžeš Mu povedať: „Drahý Pane Ježišu, zhrešil som a robil som zlé veci. 
Ďakujem Ti, že si prišiel, aby si zomrel na kríži pre moje spasenie. Modlím sa, aby si zobral môj 
hriech. Dôverujem Ti úplne ako môjmu Spasiteľovi a Pánovi.“ Ak Mu skutočne uveríš, že ťa môže 
spasiť, On to urobí. Biblia hovorí: „Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú 
k Bohu“ (Židom 7, 25). Môže zmeniť aj tvoj život a vtedy začneš žiť na Božiu radosť tak, ako 
Zacheus. 
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4. lekcia 
 

Márnotratný syn dostáva ponaučenie 
 
Zvláštny dôraz: Odvráťte sa od svojich hriechov k Pánu Ježišovi Kristovi. 
 
Verš na zapamätanie: Pri päťdňovom klube si zopakujte Židom 7, 25. Pri jednorazovom stretnutí 
učte: „Taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie“ (Lukáš 
15, 10). 
 
Text pre učiteľa: Lukáš 15, 1; 10 – 24 
 
 

Lekcia 
 

Kráčal ku vchodovým dverám s kufrom v ruke, plášť mal prehodený cez rameno a na tvári 
zaťatý výraz: „Už sa nikdy nevrátim,“ zakričal svojej matke. „Už to tu neznesiem“. Tonyho matka 
sa smutne dívala, ako odchádza. 

Pán Ježiš raz rozprával príbeh o chlapcovi, ktorý sa podobal Tonymu... 
 
Obrázok 4-1 
 „Otec, daj mi peniaze, ktoré by som mal dostať, keď zomrieš. Nechcem čakať, chcem ich 
teraz.“ 
Hovoril toto naozaj jeho vlastný milovaný syn? Ako smutne sa musel otec cítiť! Dal svojmu synovi 
dobrý domov so sluhami, dobré jedlo a šaty. Jeho mladší syn chcel svoje peniaze teraz. Chcel odísť 
z domu, aby mohol ísť svojou vlastnou cestou, robiť si, čo sa mu zachce. Tento otec mi pripomína 
Pána Boha, On je k nám taký dobrý. Môžeš si spomenúť na niektoré veci, ktoré ti dal? (Rozprávajte 
sa o Božích daroch.) Áno, všetko dobré, čo dostávame, máme preto, lebo Pán Boh je taký dobrý 
a láskavý. 
 Nemyslíš, že by sme mali chcieť milovať a poslúchať takého láskavého a dobrého Boha? 
Ale my to nerobíme. Biblia hovorí: „všetci sme chodili vlastnou cestou“ (Izaiáš 53, 6). To 
znamená, že napriek tomu, že Pán Boh je taký dobrý k tebe, ty stále ideš svojou vlastnou cestou 
a nie podľa Božej vôle. Pán Boh vie, čo je pre nás najlepšie a chce, aby sme boli skutočne šťastní. 
V Biblii nám prikázal, aby sme poslúchali svojich rodičov a aby sme hovorili pravdu. Otec ti 
povedal: „Buď doma najneskoršie o pol siedmej.“ Ale futbal bol príliš dobrý, než aby si odišiel, 
a tak si prišiel domov až o štvrť na osem. „O koľkej som ti kázal byť doma?“ opýtal sa otec. „Ach, 
oci, prepáč, zastali mi hodinky.“ Išiel si Božou cestou, alebo svojou vlastnou? Išiel si svojou 
vlastnou cestou a neposlúchal si Pána Boha. Prečo? Lebo si sa narodil s hriešnym srdcom, ktoré 
chce robiť zle. Nikto ťa nemusel učiť, ako máš byť doma neposlušný alebo klamať. Je to pre teba 
ľahké ísť svojou vlastnou cestou práve tak, ako pre toho chlapca. 
 
Obrázok 4-2 
 Smutný otec mu dal peniaze a hneď potom odišiel mladší syn z domu. 
„Pôjdem do krajiny, ktorá je odtiaľto ďaleko,“ myslel si. „Budem sa mať výborne a budem robiť, čo 
sa mi len zachce. Bude to úžasné, keď mi nikto nebude prikazovať, čo mám robiť a nikto mi nebude 
hovoriť, čo je dobré alebo zlé. Budem sa môcť tešiť zo života.“ 
Ticho a smutne sa díval otec za ním, keď odchádzal. Jeho milý syn išiel vlastnou cestou a otec sa 
bál, že je pred ním ťažké obdobie. Díval sa za ním, až kým mu nezmizol z očí. Jeho syn odišiel. Ale 
syn myslel na iné. Tešil sa na dobré časy, ktoré boli pred ním – nové skúsenosti a noví priatelia. 
Možno, že ešte zbohatne! Myslel si, že dokáže viesť svoj vlastný život. 
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Obrázok 4-3 
 V ďalekej krajine, do ktorej sa dostal, si našiel nových priateľov. Títo priatelia mu radi 
pomáhali utrácať peniaze. Spolu s nimi veľa jedol, pil a robil veľa zlých vecí, ktoré by jeho otca 
zarmútili. Ty si taký istý. Keď ideš svojou vlastnou cestou, robíš veci, ktoré zarmucujú Pána Boha. 
Keď si povedal: „Zastali mi hodinky,“ bolo to klamstvo. Boh je dokonalý a dobrý, On nikdy 
neklame a nenávidí klamstvo. Pamätáš si, že si domov neprišiel vtedy, ako ti prikázali rodičia? 
Neposlúchol si Pána Boha, ako aj rodičov. Používaš Božie meno, keď nadávaš? To tiež Pán Boh 
nemá rád, lebo prikázal: „Nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo“. Robíš tieto veci, 
lebo ideš svojou vlastnou cestou. Tvoje hriechy ťa držia ďaleko od Pána Boha práve tak, ako aj 
tento syn bol ďaleko od svojho domova. Myslel si, že prežíva pekné obdobie. 
 Skoro, veľmi skoro však mu už nič nezostalo. Jeho peniaze sa minuli a s nimi odišli aj všetci 
jeho priatelia! Nikto mu nepomohol. Život začal byť ťažší a ťažší. V krajine bol hlad a ľudia nemali 
dosť jedla. Jedlo zdraželo a musel predať všetko, čo mal. Nič mu nezostalo. „Možno si nájdem 
prácu a zarobím si peniaze,“ myslel si. Ale jediná práca, ktorú našiel, bolo kŕmenie svíň na jednom 
hospodárstve. Židia však nemali prísť vôbec do styku so sviňami. 
 
Obrázok 4-4 
 Ako sa len hanbil! Každý deň pozoroval svine, keď žrali. Bol taký hladný, že sa chcel najesť 
z toho, čo žrali svine. Ak by ďalej takto žil, zomrel by od hladu. Išiel svojou vlastnou cestou a bol 
ďaleko od svojho otca.  

Ty si ideš svojou vlastnou cestou a nie Božou cestou. Spravil si veľa vecí, ktoré zarmútili 
Pána Boha. Si od Neho ďaleko. To je veľmi vážne, lebo Biblia hovorí: „Osoba, ktorá hreší, 
zomrie“ (Ezechiel 18, 4). To znamená, že ak pôjdeš naďalej svojou vlastnou cestou, budeš navždy 
oddelený od Pána Boha. To je trest za tvoje hriechy. Tvoja vlastná cesta nie je najlepšia a tento 
chlapec to tiež zistil. 

Krochkajúce a smradľavé svine! Ako ich len nenávidel! Začal rozmýšľať o domove. 
Spomínal si na dom, na sluhov a na svoju rodinu. Myslel na všetko to jedlo, ktoré jedli, kým on 
hladoval. Ako sa tak díval na svine, hanbil sa sám za seba a za to, ako zhrešil proti Bohu a proti 
svojmu otcovi. „Odprosím ho za to, že som ho opustil a išiel vlastnou cestou. Zanechám nadobro 
svine aj celý tento bláznivý život, a aj keď budem doma len sluha, bude to lepšie, ako toto.“ 

Nie je načase, aby si začal rozmýšľať podobne ako on? Zamysli sa nad svojimi hriechmi, 
nad svojimi klamstvami, neposlušnosťou a nadávkami. To nie sú veci, na ktorých nezáleží. Vidíš 
ich ako hriech, ktorý musí Pán Boh potrestať? Vieš vo svojom srdci, že musíš chcieť zanechať svoj 
hriech a odvrátiť sa od neho? Rozmýšľaš o tom, že sa potrebuješ odvrátiť od hriechu k Pánu Bohu 
tak, ako tento mladý muž chcel zanechať svine a ďalekú krajinu a vrátiť sa späť k otcovi? 
 
Obrázok 4-5 

Ale len rozmýšľanie by mu nepomohlo. Musel konať a jedného dňa to aj urobil. Zanechal 
svine, hospodára a ďalekú krajinu a vydal sa na cestu domov. Iste si myslel: „Viac, ako čokoľvek 
iné sa chcem dostať domov“. Hovoríš aj ty: „Viac ako čokoľvek iné chcem, aby som bol zbavený 
hriechu a aby som bol zmierený s Pánom Bohom“? Pán Boh chce, aby si urobil to, čo urobil ten 
mladší syn. Chce, aby si sa vo svojom srdci odvrátil od hriechu. Od čoho chce Pán Boh, aby si sa 
odvrátil? Od klamstiev, neposlušnosti, nadávok, podvádzania a od všetkého v tvojom živote, o čom 
vieš, že je to zlé. Ak naozaj ľutuješ, že si zhrešil voči Pánu Bohu a chceš sa odvrátiť od hriechu, tak 
sa to volá pokánie. Pán Boh ti prikazuje, aby si robil pokánie. Biblia hovorí, že On „dáva zvestovať 
ľuďom, aby sa všetci všade kajali“ (Skutky 17, 30). 

To urobil aj ten mladší syn, keď sa pobral z ďalekej krajiny a vydal sa na cestu domov. 
Možno si myslel: „Čo povie otec? Pustí ma dnu? Ako mi len bude môcť odpustiť? Bol som taký 
hlúpy!“ Ako sa vliekol po ceste, ktorá ho viedla bližšie k domu, bol vzrušený a nervózny. 

Keď sa vo svojom srdci odvrátiš od hriechu (urobíš pokánie), to ešte nie je cesta, ktorá by ťa 
viedla späť k Bohu. K Pánu Bohu je len jedna cesta. Je to cez osobu Pána Ježiša Krista. On bol 
vždy Božím Synom v nebi, ale prišiel na svet, aby bol tou jedinou cestou späť k Bohu. Dovolil 
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ľuďom, aby Ho pribili na kríž, kde zomrel a vylial svoju drahú krv. Zobral ten strašný trest za naše 
hriechy a zomrel, aby mohli hriešnici získať odpustenie. On sám nezhrešil; nikdy nerobil tie veci, 
o ktorých sme hovorili prv, ale On zomrel za hriechy sveta. Preto môže povedať: „Ja som cesta... 
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14, 6). Ale vstal z mŕtvych a bude žiť večne. 
Takže teraz, skoro dvetisíc rokov po Jeho smrti a vzkriesení, sú tieto slová stále pravdivé: „Preto aj 
môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu“ (Židom 7, 25). 
Chceš, aby ti boli tvoje hriechy odpustené? Túžiš po tom, aby si bol zmierený s Pánom Bohom? 
Odvráť sa od svojho hriechu a poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Povedz Mu, že naozaj ľutuješ svoje 
hriechy a že veríš, že On zomrel za teba. Popros Ho, aby On viedol tvoj život. To je cesta späť 
k Bohu. 
 Mladší syn bol na ceste späť k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho jeho otec uvidel. 
Musel ho vyzerať a túžiť po jeho návrate. V diaľke uvidel otrhaného a špinavého človeka, ktorý sa 
približoval k nemu. Keď ten človek prišiel bližšie, zbadal, že je to jeho vlastný syn. 
 
Obrázok 4-6 
 S otvorenou náručou ho bežal privítať. Objímal ho, bozkával ho a plakal od radosti. „Ach, 
otec,“ nariekal syn, „zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nezaslúžim si byť tvojím synom.“ Ale už 
nebolo treba viac hovoriť. Videl, že nikdy nebude sluhom; bol synom! Zhrešil a vedel to, ale jeho 
hriechy mu nebudú nikdy pripomenuté. Všetko bolo odpustené a zabudnuté! Nezaslúžil si to, ale 
bola to pravda. Aké privítanie! 
 Chceš, aby ti Pán Boh odpustil všetky tvoje hriechy a aby na ne zabudol? Bol by si rád, keby 
ti neboli nikdy pripomenuté? To sa stane vtedy, ak sa odvrátiš od svojich hriechov k Pánovi. Popros 
Pána Ježiša Krista, aby ťa spasil od tvojich hriechov. Nezaslúžiš si, aby ti bolo odpustené, ale Pán 
Boh to sľúbil všetkým, ktorí budú činiť pokánie a uveria v Pána Ježiša. Jeho láska je úžasná, 
dokonca úžasnejšia ako láska otcova v tomto príbehu, ktorý rozprával Pán Ježiš. 
 
Obrázok 4-7 
 „Prineste pre môjho syna najlepšie šaty.“ Sluhovia sa ponáhľali splniť rozkaz. „Dajte môjmu 
synovi prsteň. Môj syn nie je otrok, aby chodil bosý, prineste mu obuv!“ 
„Priveďte teľa, zabite ho a budeme mať oslavu! Lebo môj syn bol mŕtvy a ožil; bol stratený a našiel 
sa!“ Otec skutočne miloval toho chlapca! Ak ty prídeš k Pánu Bohu cez Pána Ježiša taký, aký si, so 
všetkými svojimi hriechmi, potom ti bude všetko odpustené. Pán Boh ťa miluje a chce, aby si žil 
spolu s Ním v nebi, keď zomrieš. Pána Boha to veľmi poteší, keď hriešnik robí pokánie; Biblia 
hovorí, že anjeli sa v nebi radujú, keď niekto poprosí Pána, aby ho zbavil hriechov. 
 
Obrázok 4-8 
 Bude aj dnes v nebi radosť? Chceš, aby ti boli tvoje hriechy odpustené? Poslúchni celým 
svojím srdcom Jeho prikázanie, odvráť sa od svojich hriechov k Pánu Bohu a rob pokánie. Poď 
k Pánu Ježišovi Kristovi teraz a povedz Mu, že ľutuješ, že si išiel svojou vlastnou cestou a nie 
Božou cestou. Povedz Mu, že veríš, že zomrel za teba a popros Ho, aby ti vzal tvoje hriechy. Ak to 
urobíš a myslíš to úprimne, budú tvoje hriechy odpustené a Pán Boh ťa príjme. Celé nebo sa bude 
radovať! Biblia hovorí: „Taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí 
pokánie“ (Lukáš 15, 10). 
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5. lekcia 
 

Pavol a Sílas idú do Filipis 
 
Zvláštny dôraz: Dôveruj Pánu Ježišovi Kristovi a tvoj život sa zmení. 
 
Verš na zapamätanie: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený.“ (Skutky 16, 31) 
 
Text pre učiteľa: Skutky 16, 11 – 40 
 

Kameňovaní rozhnevaným davom... Unikajú pred hanebným sprisahaním... Anjel ich 
vyslobodí z väzenia... Zažijú stroskotanie lode!... To boli niektoré z vecí, ktoré sa stali prvým 
kresťanským misionárom. (Misionár je niekto, kto ide na iné miesta hovoriť ľuďom o Ježišovi 
Kristovi.) Ich život bol často vzrušujúci a niekedy až nebezpečný. 
 
Obrázok 5-1 
 Pripojme sa k nim, ako vchádzajú do mesta v novej krajine. Mesto Filipis bolo preplnené 
ľuďmi, ale Pavol a Sílas nepoznali nikoho z nich. Boli však presvedčení, že sú na správnom mieste, 
Pán Boh ich doviedol sem. (Môžete ukázať Filipis na mape.) 
 Ako tak pozorovali, videli, že väčšina z tých ľudí nevie nič o jedinom pravom Bohu. 
Uctievali falošných bohov. Ako len túžili Pavol so Sílasom, aby im mohli povedať o Bohu a Jeho 
Synovi, Ježišovi Kristovi. Pavol a Sílas boli misionári, ktorí chodili z miesta na miesto a hovorili 
ľuďom o Ježišovi Kristovi a o tom, ako Ho môžu spoznať. Ale kde by mali začať svoju prácu 
v tomto meste? Nebola tam ani budova, v ktorej sa mohli stretávať takí ľudia, ktorí vedia o Bohu. 
Nakoniec našli skupinu ľudí, ktorí poznali prvú časť Biblie a modlili sa k jedinému pravému Bohu. 
Stretávali sa pri rieke. 
 
Obrázok 5-2 
 Ženy, ktoré sa schádzali k modlitbám, vedeli o Bohu, ale nevedeli, že poslal svojho Syna, 
Ježiša Krista, na tento svet. Pavol a Sílas si mysleli, že teraz nastal čas, aby im povedali tú úžasnú 
správu. Misionári iste hovorili o tom, ako jediný Boží Syn zomrel na kríži a bol potrestaný za 
hriechy celého sveta. Aké vzrušujúce to muselo byť, keď hovorili týmto ženám, že Pán Ježiš 
nezostal mŕtvy, ale bol vzkriesený a bude žiť večne. Po prvýkrát tieto ženy počuli, že len Ježiš 
Kristus ich môže zmieriť s Bohom. 
 Možno, že keď počúvaš tieto veci o Pánovi Ježišovi, niečomu nerozumieš. Možno naozaj 
chceš poprosiť Pána Ježiša, aby ti odpustil tvoje hriechy, ale nevieš ako. Rada ti pomôžem z Biblie. 
Príď za mnou po stretnutí a porozprávame sa. Budem tam pri tom stĺpe (alebo na nejakom inom 
vhodnom mieste). 
 Kým Pavol a Sílas vysvetľovali tieto veci, jednej zo žien, ktoré počúvali, sa prihodilo niečo 
nádherné. Bola to Lýdia, dôležitá a bohatá pani. Biblia nám hovorí, že keď počúvala, Pán Boh 
konal v jej srdci a živote tak, že pochopila, čo Pavol so Sílasom hovorili. Uverila evanjeliu 
a skutočne chcela poznať Pána Ježiša Krista osobne. Zložila svoju dôveru v Pána Ježiša a jej život 
sa zmenil. 
 Potom povedala tým dvom misionárom: „Ak ma prijímate ako veriacu, poďte, prosím, 
a bývajte v mojom dome.“ Pán Boh pracoval v Lýdiinom srdci a živote a teraz už poznala Pána 
Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Pán Boh jej dal aj lásku k iným kresťanom. Pán Boh mení tých, 
ktorých zachraňuje. Biblia hovorí: „Ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie“ (2. Korintským 5, 17). 
To znamená, že ak uveríš v Pána Ježiša ako v svojho Spasiteľa, staneš sa novým človekom. 
Navonok síce vyzeráš rovnako, ale vnútri si úplne iný. Z človeka, ktorý je hriešny a neposlušný, sa 
zmeníš na človeka, ktorý chce poslúchať Pána Boha. To neznamená, že už nikdy viac nebudeš voči 
Pánu Bohu neposlušný, ale už nebudeš človekom, ktorý sa len málo zaujíma o Pána Boha. Budeš 
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Ho milovať. Pán Boh ti nielen hovorí, ako máš žiť pre Neho, On prichádza, aby žil v tebe, aby ti 
v tom pomáhal. Práve to sa stalo Lýdii. 
 
Obrázok 5-3 
 Pavol a Sílas sa iste veľmi radovali z toho, ako Pán Boh konal. Pokračovali vo svojej veľkej 
práci zvestovania Pána Ježiša iným. Raz, keď išli na miesto, kde sa ľudia stretávali k modlitbám, 
stretli jednu otrokyňu, ktorá veštila budúcnosť. Biblia nám hovorí, že veštenie budúcnosti 
zarmucuje Pána Boha a my by sme s tým nemali mať nič spoločné (5. Mojžišova 18, 10 – 12). 
V tomto dievčati pôsobil zlý duch, ktorý jej dal schopnosť veštiť budúcnosť. Keď uvidela Pavla 
a Sílasa, začala kričať: „Títo mužovia sú služobníci Najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu 
spasenia!“ To, čo povedala, bola pravda, ale podľa toho, čo robila a ako kričala, vedeli, že v jej 
živote vládne Satan. Pavla a Sílasa to veľmi zarmútilo, keď počuli toto úbohé dievča kričať. 
Chodila za nimi celé dni a stále kričala. 
 Nakoniec to Pavlovi tak prekážalo, že sa otočil a povedal: „Rozkazujem ti v mene Ježiša 
Krista, aby si vyšiel z nej!“ V tom okamihu zlý duch vyšiel z dievčaťa. Aké mocné je Meno Pána 
Ježiša! On je silnejší ako Satan a zlí duchovia. Zmenil život tohto dievčaťa a môže zmeniť aj teba. 
 Možno vieš, že tvoj život nie je v poriadku. Klameš, máš nečestné myšlienky, neposlúchaš 
mamičku a otecka, používaš Božie meno ako nadávku a rád ideš svojou cestou. „Niet spravodlivého 
ani jedného“ (Rímskym 3, 10). Potrebuješ sa stať novým človekom. Pán Ježiš Kristus to môže pre 
teba urobiť. Vieme, že je všemocný, lebo vstal z mŕtvych a dnes žije. On má tú moc, aby zmenil 
tvoj život. Nezáleží na tom, aký si zlý, Pán Ježiš ťa môže úplne zmeniť. 
 Ak Mu uveríš, že ťa spasí, odpustí ti tvoje hriechy a zmení tvoj život. Pomôže ti žiť pre 
Neho. Možno máš zlú povahu a všetci to vedia. Ak však prídeš k Pánu Ježišovi a uveríš Mu ako 
svojmu Spasiteľovi, On ti dá silu a moc, ktorú potrebuješ, aby si nemal zlú povahu. Patriť Pánu 
Ježišovi neznamená len byť pripravený pre nebo. Znamená to stať sa novým človekom, ktorý žije 
pre Pána Boha už teraz v tomto živote. Tá otrokyňa sa určite zmenila, keď bola oslobodená od 
zlého ducha. 
 
Obrázok 5-4 
 Ale nie každý sa radoval z toho, čo sa stalo. 
Tá otrokyňa pracovala pre mužov, ktorí zarábali veľa peňazí z jej veštenia. Keď zistili, že už pre 
nich nezarobí žiadne peniaze, rozzúrili sa. Zdrapili Pavla a Sílasa a priviedli ich na trhovisko, kde 
zasadal mestský sudca. Obvinili ich: „Títo mužovia sú Židia a vyvolávajú v našom meste vzbury. 
Učia veci, ktoré sú proti zákonu.“ Bola to lož, ale nikto sa nepostavil na obhajobu Pavla a Sílasa. 
Celý zástup sa zjednotil, klamali a kričali na misionárov. 
 Sudcovia nariadili, že majú byť potrestaní. Obidvom misionárom stiahli šaty a veľmi ich 
zbili. Potom ich dali do väzenia a prikázali strážcovi, aby ich dôkladne strážil. 
 
Obrázok 5-5 
 Aby mali istotu, že mu neujdú, posadil ich strážca do vnútornej cely vo väzení. Tiež im 
zovrel nohy medzi veľké kusy dreva, ktoré sa volajú klady. Tak tam boli celí doráňaní, krvácajúci, 
s bolesťami. Ruky aj nohy mali pevne zovreté. Na útek nebola žiadna nádej. 
Ale v tom špinavom, vlhkom a tmavom väzení sa neozývali nadávky ani reptanie. Ozývalo sa tam 
niečo úplne iné, bol to spev! Pavol a Sílas spievali na oslavu Boha. Ako to dokázali? Vedeli, že Pán 
Boh má moc nad všetkým, čo sa stalo. Vedeli, že steny väzenia nemôžu zadržať Pána Boha vonku, 
On bol s nimi. Vo svojich srdciach mali radosť. Ako sa len líšili od ostatných väzňov! 
 Tí, ktorí uveria v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, sú iní, lebo Pán Boh z nich spravil 
nových ľudí. Ak veríš v Pána Ježiša, prídu časy, keď bude ťažké žiť pre Neho. Ale môžeš si byť 
istý, že Pán Boh je s tebou. On sľúbil: „Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Židom 13, 5b). Pán Boh 
bude skutočný v tvojom živote. Spoznáš Ho, lebo Ježiš Kristus je tvoj osobný Spasiteľ. Preto Pavol 
a Sílas spievali na Božiu oslavu. 
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 Akí prekvapení museli byť ostatní väzni, keď ich počuli spievať! To neboli zvuky, aké často 
počuli medzi hrubými väzenskými múrmi. 
 
Obrázok 5-6 
 Ale zrazu, o polnoci, sa v budove ozval ďalší zvuk. Všetko sa začalo triasť. Základy väzenia 
sa triasli. Všetky dvere sa rozleteli. Drevené klady sa rozpadli. Z väzňov popadali reťaze. Pán Boh 
konal: poslal zemetrasenie. 
 Strážca sa v šoku prebudil. Keď uvidel väzenské dvere dokorán otvorené, zľakol sa: „Určite 
všetci väzni ušli,“ pomyslel si. „Za to ma popravia.“ Rýchlo vytiahol svoj meč a chcel sa zabiť. 
Vtom počul volanie: „Neublíž si, všetci sme tu“. Bol to Pavol. 
 Keď strážca počul Pavla, nechal si priniesť svetlo. Mysľou mu museli behať všetky možné 
myšlienky: „Títo muži musia byť Božími sluhami, lebo inak by utiekli preč, keď mali možnosť. 
Boh musí mať veľkú moc, keď poslal takéto zemetrasenie.“ Strážca vedel, že nie je pripravený na 
stretnutie s takým mocným Bohom. Keď vošiel do cely, opýtal sa veľmi dôležitú otázku: „Páni, čo 
mám urobiť, aby som bol spasený?“ 
 
Obrázok 5-7 
 Pavol mu povedal: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Skutky 16, 31). Pavol a Sílas 
museli vysvetliť, čo tým myslia. Ježiš Kristus, jediný Boží Syn, zomrel na kríži a bol potrestaný za 
hriechy sveta. Vstal z mŕtvych a teraz je v nebi s Pánom Bohom. On bol ten, ktorý mohol strážcu 
zmieriť s Pánom Bohom. Musel sa spoľahnúť na Pána Ježiša Krista, aby ho zbavil jeho hriechov 
a aby ho zmieril s Bohom. 
 Myslíš, že strážca si len vypočul, čo mu Pavol so Sílasom povedali o Pánu Ježišovi a nič 
neurobil? Povedal len: „Ako dobre, že to viem“? Biblia hovorí, že uveril, že sa zveril Pánu Ježišovi 
Kristovi, aby ho spasil od jeho hriechov. A nielen to, ale Biblia hovorí, že jeho rodina uverila 
v Krista, aby aj ich spasil. Nestačí len vedieť o Ježišovi Kristovi. Musíš sa Mu osobne zveriť 
a poprosiť Ho, aby ťa spasil. 
 Ak strážca skutočne uveril v Pána Ježiša, potom sa jeho život zmenil, však? Áno, bol iný. 
Vzal Pavla a Sílasa so sebou a opatrne im vodou poumýval rany na chrbte. Priviedol ich do svojho 
domu. Dal sa im najesť. Staral sa o nich. Aká zmena! Keď Pán Ježiš Kristus spasí človeka od jeho 
hriechov, nastáva v jeho živote skutočná zmena. Boh Duch Svätý prichádza do života človeka v tej 
chvíli, keď zloží svoju dôveru v Pána Ježiša. Mení neposlušných chlapcov a dievčatá na poslušné 
deti. Z tých, ktorí sa nezaujímali o Bibliu, robí ľudí, ktorí chcú poznať viac z Božieho slova. 
 
Obrázok 5-8 
 Pán Boh môže urobiť nového, iného človeka aj z teba. Môže ťa urobiť láskavým, ako zmenil 
Lýdiu. Môže ti pomôcť odvrátiť sa od zlého, ako pomohol veštkyni. Môže ti pomôcť žiť tak, aby 
mal z teba radosť, ako to urobil so strážcom. 
 Túžiš po tom, aby bol tvoj život iný? Je ti ľúto, lebo vieš, že nežiješ podľa Pána Boha? 
Popros Pána Ježiša, aby ti odpustil a aby viedol tvoj život! Uver, že len On ťa môže spasiť od 
hriechu! Pán Ježiš bude potom žiť v tebe cez svojho Svätého Ducha a uvidíš, že sa staneš novým 
človekom. „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Skutky 16, 31). 
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