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RT3-07/1u-6 

 

6. DOBA KONCA: SKLAMANIE 
 
Kde si, Pane?  
 
 

1. PRÍPRAVA 
 

A. PRAMEŇ (VÝCHODZIE TEXTY) 

2. Mojžišova 25, 8:  

SEP „Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami.“ 

 

Židom 8, 5:    

SEP „No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané  

Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stánok: Hľaď, - povedal mu, - aby si všetko 

urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“ 

NPK „Tí však slúžili vo svätyni, ktorá je len náznakom a tieňom nebeskej 

svätyne. Veď Boh prísne uložil Mojžišovi, keď mal postaviť stánok: Dbaj, aby si 

urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu Sinaj.“ 

 

Ján 14, 6:   

SEP „Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak 

nepôjde cezo mňa. 

NPK „Ja som tá Cesta, Pravda i Život! povedal mu Ježiš. A nikto nemôže prísť k 

Otcovi inak ako cezo mňa.“ 

 

Daniel 8, 14:  

SEP „Odpovedal: Až keď prejde dvetisíc tristo večerov a rán, bude svätyňa opäť 

obnovená.“ 
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4. Mojžišova 14, 34:    

SEP „Ako ste štyridsať dní skúmali krajinu – rok sa bude počítať za deň – 

štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti, aby ste poznali môj odpor.“ 

 

Daniel 9, 25a:    

SEP „Preto vedz a pochop: Odvtedy, čo zaznelo slovo o návrate a  vybudovaní 

Jeruzalema až po pomazanie kniežaťa, uplynie sedem týždňov. Za 

šesťdesiatdva týždňov opäť bude vybudované námestie a priekopa. ...“ 

 

- Veľký spor vekov, str. 306: „Omyl teda nespočíval v prepočte prorockých 

období, ale v udalosti, ktorá mala nastať po uplynutí dvetisíc tristo prorockých 

dní. Pre tento omyl boli veriaci sklamaní, hoci sa všetko, čo bolo proroctvom 

predpovedané a čo mohli podľa Písma očakávať, splnilo. Práve počas ich 

zármutku nad zmarom ich nádejí sa splnilo to, čo sa podľa predpovede posolstva 

splniť muselo, skôr než sa zjaví Pán, aby odmenil svojich služobníkov.  

 

 

Jeremiáš 29, 11:    

SEP „Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodina. Sú to 

zámery pokoja a nie nešťastia, dám vám budúcnosť a nádej.“ 

 

 

(Ostatné texty sú uvedené v materiáloch pre študentov) 

 

B. ČO MÁ BYŤ POVEDANÉ NA TÉMU „SKLAMANIE“? 

Táto lekcia pojednáva o dvoch neoddeliteľných témach: O Veľkom sklamaní a o 

nebeskej svätyni. Tieto dve otázky vlastne stáli pri zrode našej cirkvi. Obe sa vzťahujú 

na dátum 22. októbra 1844 a rovnako, ako boli dôležité vtedy, sú dôležité pre nás i 

dnes.  

Udalosti, ktoré v devätnástom storočí tieto otázky sprevádzali, sú fascinujúce. 

Predstavte si Boha, ktorý povoláva farmára a bývalého agnostika z Novej Anglie, 

Williama Millera, aby varoval samoľúbych ľudí, že prichádza doba súdu a Ježišov druhý 

príchod!    
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Získal si 50 000 až 100 000 priaznivcov, rôznorodých ľudí. Varovné posolstvo hlásal od 

roku 1831 až do roku 1844. Za tú dobu sa našlo veľa kritikov, ktorí Millerovo posolstvo 

odmietli a jeho i jeho stúpencov označili ako fanatikov. Milleritov to neodradilo v istote, 

že sa Ježíš vráti na Zem 22. októbra a nastolí svoje nebeské kráľovstvo.    

Predstavte si to sklamanie, keď nastal 23. október a Ježíš neprišiel! Predstavte si ale 

tiež ich radosť, keď im Boh skrze videnie i Písmo zjavil, čo sa v skutočnosti stalo! Akého 

požehnania sa im dostalo, keď pochopili ďalekosiahle dôsledky služby vo svätyni! Bolo 

to pre nich dôkazom, že osobný, milujúci Boh má veci vo svojich rukách a ich hnutie 

bude úspešné, akokoľvek ho budú ľudia i zlé mocnosti napádať!  

I pre nás, ako duchovných potomkov priekopníkov adventného hnutia, je lekcia na tento 

týždeň dôležitá. Rovnako ako Boh potešil a dal silu ľudom tej doby v ich neutešenej 

situácii, tak potešuje a dáva silu i nám v našich problémoch a sklamaniach ľudí 21. 

storočia. Službu vo svätyni si používa, aby nám ukázal, že má naše životy práve tak vo 

svojich rukách, ako   mal hnutie, ktorého sme súčasťou. Používa si nás k tomu, aby 

oslovil toľko ľudí, koľko len bude možné. Chce, aby sa i oni stali častou hnutia, ktoré 

bude sláviť svoje víťazstvo pri jeho druhom príchode.   

   

C. KAM SMERUJEME S  TÉMOU „SKLAMANIE“? (O ČO NÁM IDE?) 

Chceli by sme, aby po preštudovaní úlohy, študenti… 

1. …pochopili, prečo k Veľkému sklamaniu došlo.  

2. …pochopili, akú rolu má svätyňa vo vzťahu k Veľkému sklamaniu i k našim 
osobným problémom.  

3. …sa presvedčili, že milujúci Boh vedie svoj ľud k istému víťazstvu. 

 

 

D. POMÔCKY 

Úvod: (Aktivita A) štyri kópie scenára uvedeného v časti Začíname, Úvodná aktivita A, 

štyria študenti, ktorí zahrajú časť výjavu z Veľkého sklamania 19. storočia, môžu mať i 

dobový kostým. (Aktivita B) Štyri kópie scenára z časti Začíname, Úvodná aktivita B, 

predchádzajúci štyria študenti, ktorí scenár herecky stvárnia, môžu mať i dobový 
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kostým. (Scenáre rozdajte študentom dopredu, aby mohli byť na sobotu dobre 

pripravení.) 

 

Prepojenie: Obrázky adventných priekopníkov, Biblia, študentské materiály. 

Aplikácia: Biblia.  

 

2 - PREMOSTENIE (rozohriatie, rozbeh) 

 

A. ČO UŽ POZNÁM 

Keď študenti prichádzajú do triedy, využite prvých 10 minút nasledovne : 

1. Opýtajte sa, ktorý verš z časti na stredu ich najviac zaujal a oslovil. 
Povzbuďte ich, aby sa tento verš pokúsili povedať naspamäť. 

2. Dajte im príležitosť podeliť sa o vlastný citát, ktorý si napísali 
k pondelňajšej lekcii. Hovorte potom zvlášť o tých, ktoré celkom 
nevystihujú kresťanský pohľad na život. (Takéto citácie sa zrejme 
neobjavia v každej lekcii.) 

 
3. Pozrite sa  spoločne na rôzne odpovede, ktorými reagovali na otázky 

v časti na nedeľu. Pokiaľ je to možné, môžete im vytlačiť odpovede, ktoré 
sa objavili na webovej stránke http://RealTimeFaith.adventist.org. Diskusiu 
o týchto rôznych názoroch zakončite myšlienkami z časti „ČO MÁ BYŤ 
POVEDANÉ O…“ z učiteľských materiálov. 

Pokiaľ máte väčší počet študentov, je dobre, aby sa na túto aktivitu rozdelili do menších 

skupiniek s dospelým vedúcim. 

 

B. ĎALŠIE SÚČASTI SOBOTNEJ ŠKOLY 

- Song servis 

- Misijná časť 

- Oznámenie 
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3 - ZAČÍNAME 

 

Poznámka pre učiteľov: Utvorte si vlastný program z možností, ktoré sa Vám 

ponúkajú. Pri príprave myslite na to, že študenti musia mať možnosť sa aktívne  zapojiť 

a komunikovať i medzi sebou a príležitosť študovať Božie Slovo. Nezabudnite im počas 

lekcie rozdať študentské materiály na ďalší týždeň. 

 

A. ÚVODNÁ AKTIVITA 

Príprava – budete potrebovať fotografie, portréty alebo maľby niekoľkých adventných 

priekopníkov. Pod portrétmi budú mená. Budete potrebovať jedného chlapca a dve 

dievčatá, stôl a tri stoličky.   

Obrázky adventných priekopníkov poveste na stenu. Prichystajte stôl a stoličky, tak aby 

všetko vyvolávalo predstavu miestnosti. Dievčatá v miestnosti si budú rozprávať, zatiaľ 

čo chlapec bude vonku, dokiaľ nezaklope na „dvere“.  

 

Pozor – Študenti zahrajú nasledujúci scenár : „Od radosti k sklamaniu “ (časť prvá). 

Mária (vzlyká): Klára, ja jednoducho nechápem, prečo neprišiel… 

Klára (podráždene): Sľúbil nám to predsa! Matka i otec sú rozrušení. Každý si z nás 

robí dobrý deň. Všetci hovoria, že nebo predsa len neexistuje. Niektorí dokonca tvrdia, 

že neexistuje ani Boh! 

Mária (začne znova plakať): Ale on existuje! Boh existuje a nebo tiež! Bol ku mne, 

k tebe a všetkým ostatným taký dobrý, od tej doby čo sme uverili bratovi Millerovi a jeho 

posolstvu o Ježišovom príchode.  

Klára (pokojnejšie): Áno, máš pravdu. Otec prestal po prednáškach piť, hoci sa o to 

predtým pokúšal roky. A matka je o mnoho láskavejšia. 

Mária (radostnejšie): A ako radi sme študovali Bibliu a chodili do zboru! Na 

prednáškach sme sa cítili ako v nebi. Nikdy sa mi nechcelo ísť domov. Keď  som si 

čítala o Ježišovi, bol pre mňa tak reálny ako ty - a cítila som ho rovnako blízko! 
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Klára:  Ja som to vnímala tak isto. A teraz je to tak ťažké, byť tu na Zemi a nie s Ním 

v nebi. Tak ťažké, že otec chce už zasa ísť do krčmy a matka je čím ďalej protivnejšia. 

(Vzdychne.) 

Mária:  Je to ťažké, Klára. Ale nesmieme sa vzdať. Musíme sa za nich modliť. Viem, že 

Boh naše modlitby vypočuje. Pomôže nám a povie nám, prečo Ježiš ešte neprišiel! 

(Postavy na chvíľu „znehybnia“, zatiaľ čo sa učiteľ pýta triedy.) 

 

Rozbor akcie – ? „Je náboženstvo, Boh a Biblia len pre dospelých? Čo vidíme na 

Kláre a na Márii - deťoch, ktoré tiež očakávali v roku 1844 Ježišov príchod? (Boli 

práve tak sklamané, ako dospelí.) Aké riešenie navrhuje Mária? Je to dobré 
riešenie? 

 

B. ÚVODNÁ AKTIVITA 

Príprava - Budete potrebovať materiály a postavy ako v predchádzajúcej aktivite. 

Štart – Táto aktivita je postavená na predchádzajúcej. Potom, čo so študentmi 

prediskutujete otázky z predchádzajúcej časti, postavy opäť začnú hrať. Druhá časť má 

názov „Od sklamania k radosti“ (časť druhá).   

 

Ozve sa vzrušené zaklepanie na dvere, Mária sa zľakne. 

Mária: Kto to len môže byť? 

Klára (ide ku dverám): Ktokoľvek to je, asi sa chce rýchlo dostať dovnútra. (Otvára 

dvere.) Ach Peter, to si ty! 

Peter: Áno, a mám pre vás dobrú správu! 

Klára: Dnes by sa nám naozaj hodila. 

Mária (nadšene): Čo sa stalo, Petre?  

Peter (takmer jedným dychom): Počul som hovoriť otca s jedným kazateľom od 

Milleritov, a ten hovoril, že Ježíš nakoniec naozaj prišiel.  

Mária a Klára: Prišiel?  
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Peter: Áno, ale nebolo to do tej svätyne, ako sme kázali. Ten kazateľ hovoril, že Boh 

dal o tom v stredu videnie bratovi Hiramu Edsonovi. Ježiš neprišiel očistiť túto Zem 

ohňom druhého príchodu.  

Klára: A kde teda prišiel?  

Peter: Vošiel v nebeskej svätyni do svätyne svätých, aby ju očistil od našich hriechov. 

Až tam svoju službu dokončí, potom príde, aby zničil hriech a vzal si nás so sebou 

domov!  

Mária (nadšene): Ja som to vedela! Vedela som, že musí byť nejaký dôvod, prečo 

neprišiel!  

Klára (ticho): Peter, vieš ale, že poslednú dobu sa dejú všelijaké zvláštne veci. Ako 

vieme, že toto videnie je naozaj od Boha?   

Peter (smeje sa): Preto som si priniesol Bibliu! Kazateľ všetko potvrdzoval biblickými 

veršami. A teraz si sadnite, nech si tiež môžem sadnúť. 

(koniec)  

 

Rozbor akcie – ? „ Je Bohu jedno, keď prežívame sklamanie? Prečo? Boh nie je 

postavou tohto scenára, zasiahol však nejakým spôsobom do deja? Čo by sme 
mali robiť, keď sme v ťažkostiach? (Môžeme všetko zveriť Bohu. On nás i situáciu, v 

ktorej sa nachádzame, pozná lepšie, než my samotní.) Keď prežívame ťažkosti, mali 
by sme sa zverovať i ľudom? (Sú situácie, kedy si Boh používa ľudí, aby potešili a 

pomohli iným. Boh je ale jediným bezpečným miestom, kde môžeme s našimi 

problémami ísť.) Keď niekomu povieme o svojich problémoch, pomôže nám to, 
alebo nám to naopak príťaži? (Keď  niekomu o svojich problémoch rozprávame, môže 

im to vziať odvahu.) 

 

 

 

C. ÚVODNÁ ILUSTRÁCIA 

 

Svojimi slovami povedzte nasledujúci príbeh: 
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Rast v odvahe i sile 
 
Muž menom Mallory bol vedúcim expedície, ktorá chcela v 20. rokoch 20. storočia 

pokoriť Mt. Everest. Prvej a ani druhej expedícii sa to však nepodarilo. Tretí pokus 

podnikol Mallory s tým najlepším a najschopnejším tímom.  I keď bola celá expedícia 

starostlivo naplánovaná a boli urobené rozsiahle bezpečnostné opatrenia, postretlo ich 

nešťastie. Mallory spolu s väčšinou účastníkov expedície zahynul pod lavínou. Keď sa 

niekoľko tých, ktorí prežili, vrátili do Anglie, usporiadali nádhernú recepciu k pocte 

svojich kamarátov. Keď sa ich vodca po potlesku postavil, rozhliadol sa po sále, kde boli 

zarámované fotografie Malloryho a ďalších účastníkov expedície, ktorí zahynuli pod 

lavínou. Potom sa otočil chrbtom k obecenstvu, čelom k obrovskej fotografii hory Mt. 

Everest, která sa týčila ako tichý, neprekonateľný obor za recepčným stolom. Keď v 

mene Malloryho a jeho kamarátov k hore prehovoril, po tvári mu stekali slzy. Povedal: 

„Hovorím k tebe, Mt. Everest, v mene všetkých žijúcich statočných mužov i tých, ktorí 

sa ešte nenarodili. Mt. Everest, raz si nás pokoril, áno, pokoril si nás, pokoril si nás 

trikrát. Ale, Mt. Everest, raz pokoríme my teba, pretože ty už silnejší byť nemôžeš, ale 

my áno. 

 

James S. Hewitt, Illustrations Unlimited (Wheaton, III.: Tyndale Housa Publishers, Inc., 

1988) str. 131.    

 
 

Rozbor akcie – ? „Koľkokrát a akým spôsobom už zažili adventisti siedmeho dňa 

sklamanie, pretože Ježiš neprišiel? (Najmenej raz.) Prečo Malloryho expedícia 
nedosiahla vrchol Mt. Everestu? (Kvôli lavíne.) Prečo si adventisti siedmeho dňa 
často neuvedomujú blízkosť Ježišovho príchodu? (Možné odpovede: Láska k 

svetu, je nám tu dobre, hriešnosť…)  Ako môžeme v tomto „byť silnejší“? (Zamerať 

sa na Ježiša ako nášho Spasiteľa, priateľa a niekoho, kto nás môže posilniť. Modlitbou. 

Štúdiom Biblie. Nápravou. Vyznaním hriechov Bohu a vyznaním chýb ostatným.) 

  

 

 „Dnes sa zameriavame na Veľké sklamanie roku 1844 a ďalšie sklamania 
v našich životoch. Boh nám v problémoch pomáha, záleží mu na každom z nás, a 
pre každý náš problém má to najlepšie riešenie. 
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4. SPÁJUJÚCI ČLÁNOK  

 

A. PREPOJENIE S KRÁĽOVSTVOM 

 

Svojimi slovami povedzte nasledujúce myšlienky: 

 

Požiadajte študentov, aby si našli a prečítali verše z 2. Mojžišovej 25, 8. Spýtajte sa: 

„Prečo chcel Boh bývať uprostred svojho ľudu? Prečo chcel, aby mu postavili 
svätyňu?“ (Chcel im byť blízko, chcel, aby vedeli, že má o nich záujem. Chcel, aby 

poznali, aký je.) 

 

„Boh chcel, aby ľudia vedeli, že napriek tomu že sú hriešni, má úžasný plán ako 
ich od hriechov očistiť a ako mu môžu byť podobní.“  

 

„Nájdeme si Židom 8, 5. Prečo Boh trval na tom, aby Mojžiš postavil pozemskú 
svätyňu presne podľa vzoru nebeskej svätyne?“ (Pozemská svätyni mala 

znázorňovať dôležité vlastnosti odpustenia a spasenia. Tiež mala predstavil Božiu 

svätosť a povahu.) „Pán Boh nechcel, aby niekto nepochopil službu vo svätyni. 
Chcel, aby sme videli jeho svätý charakter, ktorý chcel Satan lživo zastrieť. Chcel, 
aby sme pochopili Jeho dokonalý plán spasenia.“  

 

„Všeobecne, aká bola svätyňa?“ 

 

„V 2. Mojžišovej 25. až 31. kap. nachádzame podrobnosti o svätyni a o službe 
v nej.“ 

 

Svojimi slovami povedzte nasledujúce myšlienky: 

Svätyňa mala tri časti: Nádvorie, kde boli obetované obete za hriech; svätyňa, kde boli    

veci, predstavujúce Božiu pravdu; a svätyňa svätých, kde bol prítomný Boh. Do svätyne 
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svätých mohol vojsť veľkňaz raz za rok s obeťou zmierenia za hriechy ľudu. Obradu 

zmierenia sa hovorilo očisťovanie svätyne, pretože nie len že pri nej boli odpustené 

hriechy ľudu, ale svätyňa tiež bola očistená od záznamov ich hriechov za uplynulý rok.  

 

Podľa Daniela 8, 14 mala byť svätyňa očistená po 2300 dňoch. Prorocky to znamená 

2300 rokov. 

 

„Od kedy sa táto doba počíta?“ Podľa Daniela 9, 25 tá doba začala „od vydania 
slova o navrátení a vybudovaní Jeruzalema“ a to bolo historicky v roku 457 pr. Kr. 

  

B. PREPOJENIE S ILUSTRÁCIOU V LEKCII 

 

Požiadajte niekoho, aby prečítal alebo porozprával príbeh, ktorý je v úvode 

študentského materiálu.  

 

? „Aké dva druhy sklamania nachádzame v príbehu mladej Ellen Harmonovej?“ 

(Prežila sklamanie, keď jej nehoda s hodeným kameňom znetvorila tvár a potom keď sa 

Ježíš 22. októbra 1844 nevrátil, ako spolu s ostatnými Milleristami dúfala). 

 

? „Spomeniete si na situáciu, kedy ste boli sklamaní sami zo seba alebo z Pána 

Boha? Ako ste reagovali?“ Poproste o príklady. „Prehĺbila vaša reakcia vaše 
sklamanie? Alebo práve naopak?“ Nechajte študentov, nech sa zdieľajú.  

 

„Niektoré sklamania sú v skutočnosti „prezlečené požehnania“. Zranenie mladej 
Ellen ju viedlo k tomu, že hľadala Ježiša ako priateľa a Spasiteľa. Dokázala potom 
tiež vidieť vonkajšiu krásu v pravom svetle. Táto skúsenosť ju tiež pripravila na 
celoživotnú službu. Avšak, sú sklamania, ktorým na tejto Zemi neporozumieme. 
Můžeme ale dôverovať Bohu, že ich použije pre naše dobro a pomôže nám sa 
s nimi vyrovnať. V nebi nám láskavo ukáže, prečo ich v našich životoch dovolil.“ 
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? „Prečo prežili adventní priekopníci sklamanie?“ (Nepochopili význam svätyne. 

Mysleli si, že Zem bude očistená ohňom Kristovho príchodu, zatiaľ čo to bola v 

skutočnosti nebeská svätyňa, ktorá vtedy mala byť očistená od hriechov.) Od prvých 
adventistov sa toho môžeme hodne naučiť o tom, akými spôsobmi sa môžeme 
vyrovnávať so sklamaním. Nedovolili tlaku sveta, aby zničil ich lásku k Ježišovi a 
ich vieru v Neho. Zdieľali svoje sklamania navzájom a študovali Bibliu, aby zistili, 
ako sa so sklamaním vyrovnať. Vďaka Biblii a videniam, ktoré im Boh potom boli 
uzdravení.  

   

C. PREPOJENIE SO ŽIVOTOM 

 

Predstavte študentom nasledujúcu situáciu: 

Roger sa nechal pokrstiť spolu s rodičmi po evanjelizačných prednáškach. Stal sa 

adventistom siedmeho dňa. Vtedy bol cirkvou i Pánom Bohom nadšený. Videl, ako sa 

plnia znamenia Ježišovho príchodu a bol si istý, že Ho čoskoro uvidí na vlastné oči. Pre 

ten deň žil. To bolo ale pred tromi rokmi. Teraz sa ale Roger sám seba pýta, či Ježiš 

vôbec niekedy príde. Hovorí, že Boh asi nevie, čo to znamená „skoro“. Prestal chodiť do 

zboru. Ako by ste mohli Rogerovi pomôcť? 

 

? „Čo potrebuje sklamaný človek najviac?“ (Pochopenie, súcit, pravdu, 

povzbudenie, odpustenie). „Ako môžete toto Rogerovi ponúknuť?“ Nechajte 

študentov odpovedať. 

 

„Z veršov v študentskej lekcii z časti na stredu vyberte tie, v ktorých Boh reaguje 
na potreby sklamaných ľudí .“ Nechajte študentov odpovedať. „Ktoré z týchto 
veršov sa vám páčia najviac?“ Nechajte študentov odpovedať.  
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5. APLIKÁCIE 

 

A. APLIKAČNÁ AKTIVITA  

 

Rozdeľte študentov do skupiniek, v ktorých budú uvažovať nad tým, ako jednotlivé 

biblické postavy reagovali na sklamanie. Na tabuľu alebo na flipchart napíšte 

nasledujúce otázky. 

 

Úlohou študentov je odpovedať na otázku s pomocou uvedených veršov. 

1. Ako reagoval Abrahám a Sára, keď nedostali syna, ktorého im Boh zasľúbil?            

1. Mojžišova 16, 1-4 (Rozhodli sa splodiť syna prostredníctvom Agar.) 

2. Ako Mojžiš prejavil svoje sklamanie, keď sa Izraeliti v púšti neustále sťažovali? 4. 
Mojžišova 20, 10-11 (Oboril sa na nich a dvakrát udrel do skaly, hoci k nej mal 

len prehovoriť.) 

3. Ako reagovali Izraeliti, keď počuli, čo hovorí dvanásť zvedov, ktorí sa vrátili 

z Kanánu? 4. Mojžišova 14, 1-3 (Veľmi sa sťažovali Mojžišovi i Áronovi a chceli 

sa vrátiť do Egypta.)  

4. Ako reagoval Gedeon na okupáciu Izraela Midjáncami? Sudcov 6, 13-14 (Tvrdil, 

že Hospodin svoj ľud zavrhol.) 

5. Ako sa prejavilo sklamanie Jana Krstiteľa z Pána Ježiša? Matúš 11, 2-3 

(Pochyboval o tom, či je Ježiš Mesiášom.)  

6. Ako reagovalo dvanásť učeníkov, keď bol Ježiš zajatý v záhrade Getsemane? 

Matúš 26, 56 (Opustili ho.) 

7. Ako reagoval apoštol Pavol, keď ho sklamal Marek? Skutky 15, 36-40 (Nechcel, 

aby ho na cestách sprevádzal, vybral si Silasa.) 

8. Ako sa prejavilo sklamanie z evanjelia u Démase? 2. Timotejova 4, 10 (Opustil 

Pavla, ktorý bol vo väzení.) 
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? „Pripomína Ti Tvoja situácia alebo situácia niekoho v tvojom veku niektorú 

vyššie uvedenú? Pokiaľ áno, aké ponaučenie z týchto biblických postáv si môžeš 
vziať?“  

  

B. APLIKAČNÉ OTÁZKY 

1. Ako si Boh použil Veľké sklamanie k oslave svojho mena? Kde je, keď čelíme 

problémom? 

2. Môžeme Bohu v našich životoch dôverovať? Ako môže negatívnymi 

skúsenosťami obohatiť náš život? 

3. Môžeme veriť, že urobí, čo zasľúbil? 

4. Príde naozaj Ježiš? Ako to vieme? 

5. Akú rolu hrala služba vo svätyni vo Veľkom sklamaní? 

6. Akú rolu môže služba vo svätyni hrať v životoch ľudí vášho veku, keď 

prechádzajú sklamaním a hľadajú odpovede na svoje otázky? 

7. Zažívajú mladí dospievajúci ľudia vo svojich životoch Veľké sklamanie? Ako? 

8. Ako môžu príklady biblických postáv posilniť vieru mladých dospievajúcich ľudí a 

byť povzbudením pre ich tápajúcich priateľom? 

 

 

6. ZÁVER LEKCIE 

 

ZHRNUTIE 

 

Vlastnými slovami zhrňte nasledujúce myšlienky: 

 

Sklamanie zažívajú v živote všetci ľudia. Ako sa s ním vyrovnáme, nám potom buď 

pomôže rásť a zvíťaziť, alebo zažijeme porážku. Nech je naša situácia akákoľvek, Boh 

si ju môže použiť k oslave svojho mena a pre naše dobro, tak, ako to urobil pri Veľkom 

sklamaní i v živote Ellen Harmonovej. Aby to mohol urobiť, musíme mu zveriť celý náš 

život. On pre  nás zamýšľa to najlepšie.     

6. LEKCIA          DOBA KONCA: SKLAMANIE
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