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8. úloha 

Krst a premena 
Predtým a potom 

 

1. Príprava 
A.  Prehľad biblických textov 

 

• Ef 1, 3-14: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás 

v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 

Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony 

pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi 

skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil 

v Milovanom. V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa 

bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou 

a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si 

predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť 

všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali 

dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa 

rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už 

predtým skladali nádej v Kristovi. V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - 

evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným 

Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní 

boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“ (SEP), Chválime Boha a Otca nášho Pána 

Ježiša Krista za všetko požehnanie, ktorým nás obdaril v duchovnom živote preto, 

že patríme Kristovi. Už dávno pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil za svoje deti 

prostredníctvom obete Pána Ježiša a vo svojej láske sa rozhodol urobiť nás 

svätými a nepoškvrnenými v jeho očiach. Vďaka Bohu za jeho nekonečnú dobrotu a 

priazeň, ktorú nám preukázal vo svojom milovanom Synovi. Jeho dobrota je taká 

nesmierna, že nám pre jeho obeť odpustil všetky hriechy a zachránil nás od smrti, 

zahrnul bohatstvom svojej milosti a obdaril nás múdrosťou a rozumnosťou vo 

všetkom. Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti 

predsavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na 

nebi aj na zemi pod vládou Kristovou. A tak si nás Boh presne podľa svojho 

rozhodnutia urobil svojím majetkom a vyvolil si nás hneď na počiatku, aby sme mu 
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patrili. Boží zámer je, aby sme ho chválili a zvelebovali za všetko, čo urobil pre nás, 

ktorí sme už skôr založili svoju nádej v Krista. Jeho zásluhou ste do tohto zámeru 

boli zahrnutí aj vy, keď ste počuli zvesť o spasení a uverili ste jej. Na dôkaz toho 

vám Boh vtisol svoju pečať, totiž dal vám Ducha Svätého, ktorého sľúbil už dávno. 

Jeho prítomnosť v nás je zárukou, že Boh nám skutočne dá všetko, čo sľúbil. Je to 

aj akási pečať, že sme jeho vlastníctvom a že si nás vezme k sebe. Môžeme ho za 

to nechváliť a neoslavovať?“ (NPK) 

• Mar 1, 4.5: „Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie 

hriechov. Celé Judsko vychádzalo k nemu, aj všetci Jeruzalemčania; vyznávali 

svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne.“ (SEP), Týmto poslom bol Ján Krstiteľ. 

Býval na púšti a nabádal ľudí, aby sa dali pokrstiť, a takto dali najavo, že sa 

odvracajú od svojich hriechov a túžia, aby im ich Pán Boh odpustil. Ľudia z 

Jeruzalema i z celého Judska sa pobrali na judskú púšť, aby ho videli a počuli. Keď 

vyznali svoje hriechy, Ján ich pokrstil v rieke Jordán.“ (NPK) 

• Skutky 19, 1-5: „Keď Apollo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel 

do Efezu a našiel (tam) niektorých učeníkov. I spýtal sa ich: Či ste prijali Ducha 

Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali: Nie, ani sme len nepočuli, že je 

Duch Svätý. Povedal im: V čo ste teda boli pokrstení? Odvetili: Jánovým krstom. 

Nato im Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a prikazoval ľudu, aby verili 

v Toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v [Krista] Ježiša. Keď to počuli, dali sa 

pokrstiť v meno Pána Ježiša [Krista].“ (SEP), „Kým bol Apolo v Korinte, prešiel 

Pavol hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu. Tu sa zoznámil so skupinou 

mužov, Jánových učeníkov. Spýtal sa ich: Keď ste uverili, prijali ste Ducha 

Svätého? Odpovedali mu: Nie, o Duchu Svätom sme ani len nepočuli. Pavol 

pokračoval: Čomu ste teda uverili, keď ste sa dali pokrstiť? – Tomu, čo učil Ján, 

odpovedali. Tu im Pavol vysvetlil: Ján krstil tých, ktorí oľutovali svoje hriechy a 

odvrátili sa od nich, ale nabádal ľudí, aby uverili v toho, kto príde po ňom – v Ježiša. 

Keď to počuli, dali sa pokrstiť na znamenie, že uverili v Ježiša Krista.“ (NPK) 

• Mat 3, 13-17: „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal 

pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, 

a Ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám 

sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď 

vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval 

ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ (SEP), Vtedy prišiel z Galiley Ježiš k 
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Jordánu za Jánom, aby sa dal pokrstiť. Ale Ján sa veľmi bránil: To nie je správne! 

Ty by si mal pokrstiť mňa, a ty prichádzaš ku mne? No Ježiš mu odpovedal: Prosím 

ťa, len ma pokrsť, lebo musíme vykonať všetko, čo Boh žiada. A tak ho Ján pokrstil. 

Keď Ježiš vystúpil z vody, otvorilo sa nebo a videl, ako naňho zostupuje Boží Duch 

v podobe holubice. Zároveň zaznel z neba hlas: Toto je môj milovaný syn, moja 

radosť! Jeho som si vyvolil.“ (NPK). 

• Skutky 2,38.39: „I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá 

pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha 

Svätého. Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú 

ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh.“ (SEP), Peter im odpovedal: Nech sa 

každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša 

Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha. Veď ten 

prorocký sľub patrí vám, vašim deťom, ba aj ľuďom po celom svete, ktorých si Pán 

Boh ešte povolá.“ (NPK) 

(Viac: Skutky 8, 9–13; Skutky 8, 26-40; Skutky 16, 13-15; Skutky 16,25-34; Viď ďalšie 

biblické texty v úlohe sobotnej školy pre žiakov.) 

 

B. Čo má byť povedané na tému „Krst a premena“ 
Čo sa pri krste zmení? Nič, alebo naopak všetko? Pokiaľ sa ľudia domnievajú, že 

ponorením sa  nejako zmení ich osud či údel, potom jedine v tom, že z človeka 

ponoreného do vody sa stáva človek bez „trvalého bydliska“ tu na zemi. Neexistuje 

kúzelná voda, ktorá by zmyla ľudskú vinu a očistila hriešníka od špiny. Podlá Písma sa 

však napriek tomu krst podobá prechodu zo smrti do života. Je to najdôležitějšia chvíľa 

v živote človeka. Ako je to možné? 

 

Okamžikom krstu, ktorému sa často hovorí „znovuzrodenie“ alebo „nový život“, získava 

náš vzťah s Pánom Bohom nový rozmer. I keď Boh miluje všetky svoje deti, nie všetky deti 

ho uznávajú ako svojho Otca. Krst sa stáva pôsobivým symbolom, vyjadrením viery, 

vlajkou v piesku, obrovským transparentom na stene tvojho života, kde stojí: „To je môj 

Spasiteľ a Pán, patrím Mu!“ 

 

Spasiteľ a Pán: dve pomenovania a dva rôzne spôsoby, ktorými možno vnímať náš vzťah 

s Pánom Bohom práve vo chvíli krstu. V tejto úlohe sa pozrieme na to, čo krst symbolizuje. 

Krst ukazuje, ako prežívame spasenie a ako vnímame vládu Kráľa v našom živote. On nás 

prijal za vlastných Patríme do rodinného podniku, ktorý sa zaoberá utváraním rodiny. 

8. úloha             Krst a premena 



 4

 

C. Kam v rámci témy „Krst a premena“ smerujeme 
Chceli by sme, aby po preštudovaní úlohy boli žiaci schopní: 

1. Premýšľať nad biblickými textami o krste. 
2. Vysvetliť, v čom spočíva krása, vyplývajúca z pochopenia významu krstu, a 

zároveň nebezpečie, ktoré vyplýva z nesprávneho porozumenia významu 
krstu.  

3. Plne sa Bohu odovzdať skrze krst alebo obnoviť svoje skoršie rozhodnutie 
tak, že budem žiť úplne pre Krista. 

 

D. Potrebné pomôcky 
Úvod: (aktivita A) kópia rodného listu a /alebo dokladu o osvojení, papier, perá alebo 

ceruzky 

Prepojenie:  Biblia, úlohy pre žiakov  

Aplikácia: tabula alebo flipchart alebo papier, perá alebo ceruzky, lístky papiera 

s biblickými odkazmi 

 

2. Premostenie 
 

A. Kde sme boli predtým 
Daj žiakom 10 minút, aby mohli splniť nasledujúce úlohy: 

1) Pýtaj sa, ktorý verš z oddielu na stredu si vybrali a naučili. Daj im príležitosť 
povedať verš spamäti. 

2) Daj žiakom možnosť citovať, čo napísali k oddielu na pondelok. Nezabudni 
s nimi rozobrať citácie, ktoré nehovoria o kresťanskom živote. Také citácie sa 
zrejme neobjavia v každej úlohe. 

3) Prejdi s nimi odpovede, ktoré napísali v reakcii na scenár predložený v oddieli 
na nedeľu. Pokiaľ je to možné, stiahni odpovede z informačného panelu na 
http://RealTime Faith@adventist.org. Diskutuj so žiakmi o rôznych reakciách a 
diskusiu uzavri myšlienkami z časti Čo má byť povedané na tému ...  z úlohy 
sobotnej školy pre učiteľov z minulého týždňa.  

 
Pokiaľ učíš veľkú skupinu žiakov, rozdeľ ju na menšie skupinky a pozvi dospelých, 
aby ti pomohli prebrať túto časť v rámci menších skupín žiakov. 
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B.  Ďalšie časti sobotnej školy 

• Song servis 

• Dôraz na misiu (nájdi spojenie na Misiu dospievajúcich  na 

http://RealTimeFaith.adventist.org) 

• Oznámenie  

 

3. Úvod 
 

Poznámka pre učiteľov: Vytvor si vlastný program s využitím možností nižšie 
uvedených kategórii: úvod, súvislosti, aplikácie a záver. Nezabudni, že žiaci 
potrebujú, aby si im dal príležitosť sa zapojiť (aktívne sa zúčastniť preberania úlohy 
a vzájomne sa zdieľať) a študovať Božie slovo. Niekedy v priebehu sobotnej školy 
im zadaj úlohu na ďalší týždeň alebo ich na ňu upozorni. 
 

A. Úvodná aktivita  
Pripraviť:  Prines si kópiu rodného listu. Účelom aktivity je zapojiť žiakov, aby 
premýšľali o kvalite príbuzenských a rodinných väzieb, ktoré spájajú deti a rodičov. 
Chceme, aby pochopili podstatu nášho vzťahu k Bohu pri slávnosti krstu. Tiež 
chceme, aby porozumeli jednotlivým prvkom, ktoré prispievajú k tomu, aby sa táto 
slávnosť stala výnimočnou chvíľou premeny v živote každého veriaceho. 
 

Pozor: Žiaci načrtnú dva doklady: rodný list a doklad o osvojení. Navrhnú formu i obsah, 

aby vznikol právne záväzný dokument. Pretože majú urobiť dva doklady, môžu byť 

v jednej skupine až štyria ľudia, alebo môžu žiaci pracovať vo dvojiciach. Nechajte ich 

spolupracovať na informáciách, ktoré by podľa nich mal doklad zahrňovať. (Prines rodný 

list a pokiaľ možno i doklad o osvojení, aby si im ich mohol neskôr ukázať. Jeden môžeš 

stiahnuť z internetu. Pokiaľ doklad o osvojení nezoženieš, vedz, že by mal zahrňovať 

nasledujúce detaily: mená tých, ktorí si dieťa osvojujú, meno dieťaťa a ďalšie osobné 

informácie, právne autority, ktoré majú súdnu právomoc v danej oblasti, prehlásenie o 

adopcii; niečo na tento spôsob: Nižšie podpísaný/á ……………………….. súhlasím so 

štátom ......................... a s dieťaťom menom........... , že dieťa bude osvojené a bude s ním 

vo všetkých náležitostiach nakladané ako s mojím zákonným dieťaťom a bude užívať 

všetky práva vlastného dieťaťa včítane dedičského práva.) 

 

8. úloha             Krst a premena 



 6

Teraz: Nech študenti vymenujú najskôr fakty, o ktorých vedia, že sa musia na 

dokumentoch objaviť. Nechaj ich prečítať a ukázať formuláre. Potom sa s nimi podel o 

detaily, ktoré by tiež mali byť súčasťou právneho opatrenia a ktoré ich nenapadlo uviesť.  

 

Rozbor: Pýtaj sa: Ako dôležité sú pre ľudí takéto doklady? Ako sa líši adopcia od 
narodenia?  V čom sú si rovnaké? Pozrime sa do Ef 1, 3-14. Nechaj žiakov, aby text 
spoločne prečítali. Ako rozumieš prvkom právneho opatrenia v danom úryvku? 
 

B. Úvodná aktivita 
Pripraviť: Cieľom diskusie je, aby si žiaci pripomenuli, ako prežívali svoj krst. Keď o krste 

budú premýšľať, zastavte sa tiež spoločne pri téme obrátenia a obnovy. Nakoniec by 

diskusia  mala viesť k otázke: Čo sa vlastne pri krste odohráva? 

 

Pozor: Rozdeľ žiakov do malých skupiniek, pokiaľ možno s dospelým. 

 

Teraz: Povzbuď žiakov, aby sa s ostatnými podelili o zážitky z krstov, ktoré im utkveli 

v pamäti: 1) nezabudnuteľný krst   2) najhumornejší zážitok pri krste 3) krst, ktorý pre mňa 

znamenal najviac 

 

Rozbor: Pýtaj sa: Čo si myslíš o nasledujúcom tvrdení: niektorí ľudia vyvinú väčšie 
úsilie, keď plánujú svadbu, než keď potom majú pracovať na svojom manželskom 
vzťahu. Ako je možné vztiahnuť dané tvrdenie na tému krstu?  
 

C. Úvodná ilustrácia 
Vlastnými slovami porozprávaj nasledujúci príbeh: 

 

O Ivanovi Veľkom sa rozpráva nasledujúci príbeh. Počas 15. storočia Ivan zjednotil celé 

Rusko a vyhnal zo zeme nepriateľské vojská, a tak predviedol svoju vojenskú silu. 

Veľkého vodcu z neho urobila jeho cieľavedomosť vo vojenských záležitostiach. Ale prišla 

chvíľa, keď musel svoje úsilie nasmerovať inam – k svadbe a k zaisteniu potomka. A tak 

radcovia začali Ivanovi hľadať manželku. Nakoniec sa zhodli na neteri gréckeho kráľa. 

Všetci súhlasili, že ti dvaja sa k sebe dokonale hodia.  

 

Dokonca i grécky kráľ dal s radosťou svoj súhlas k svadbe. Jediná podmienka, ktorú si 

grécky kráľ kládol, bolo, aby sa Ivan stal pokrsteným členom gréckej ortodoxnej cirkvi. Ivan 
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v tom nevidel žiadny problém, a tak za Ivanom prišiel kňaz, ktorý mu mal vysvetliť, čo 

znamená nechať sa  pokrstiť do cirkvi. Potom, čo spolu s kňazom preštudoval celé učenie 

cirkvi, vydal sa s doprovodom oddielu počítajúceho takmer päť sto najlepších vojakov do 

Grécka, aby tam bol pokrstený. Keď dorazili do Atén, Ivanovi verní vojaci sa rozhodli byť 

pokrstení spolu so svojim milovaným vodcom. Potom, čo zbežne prešli učením ortodoxnej 

cirkvi, mali byť Ivan i jeho vojaci pokrstení pred zrakmi obrovského zástupu, ktorý sa zišiel 

zo všetkých kútov Grécka, aby boli svedkami takéhoto divadla. 

 

Ortodoxná cirkev vykonávala krst ponorením, čo vyžadovalo, aby bol krstenec úplne 

ponorený pod vodu. Vojaci nastúpili v plnej poľnej a 500 kňazov v čiernych talároch viedlo 

vojakov ku Stredozemnému moru, aby boli pokrstení. Bol v tom však jeden háčik. Pokiaľ 

sa chcel človek stať členom ortodoxnej cirkvi, musel sa vzdať funkcie profesionálneho 

vojaka, pretože vojakom nebolo dovolené, aby sa stali členmi cirkvi. V prípade Ivana a 

jeho vojakov bolo vylúčené, aby sa vzdali svojej funkcie, a tak s cirkvou uzavreli dohodu. 

Keď bude kňaz noriť Ivana a jeho vojakov do vody, zdvihnú ruku, ktorú používajú k boju, 

spolu so svojím mečom vysoko nad hlavu, tak aby sa táto časť tela nenamočila. A tak bol 

Ivan i jeho vojaci pokrstení s mečom v rukách mieriacim vyzývavo k nebi. 

 

Rozbor: Pýtaj sa: Z príbehu je zrejmé, že existujú ľudia, ktorí sa nechcú úplne 
odovzdať Kristovi pri krste. Ale ako poznáš, že sa  „odovzdávaš úplne“? 
 

Môžeš sa pokúsiť zamyslieť nad otázkou, keď budeš čítať slová piesne „Moje srdce stále 

túži“ (Spievajme Hospodinovi, pieseň číslo 160) 

 

1. Moje srdce stále túži, / po tebe môj Kráľ a Pán, / chcem ti verne ticho slúžiť, / ako ty si 

slúžil nám? / Ref.: Spásu v tebe mám, spásu v tebe mám, / z vďačnosti a z lásky Pane 

všetko tebe, dám.  

2. Pastierom keď ty si mojím / nemusím sa nikdy báť, / stále bdieš nad stádom svojím, / 

viem že chceš aj pri mne stáť.“ / Ref.  

3. Ty si za mňa mrel na kríži, / záchranu mám v tebe len, / čoraz viac sa preto blížiť / 

k tebe celým srdcom chcem. /  Ref.  

4. Chcem ti, drahý Spasiteľu, / život celý zasvätiť, / viem že dovedieš ma k cieľu, / dáš mi 

večne s tebou žiť. / Ref. 
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4. Súvislosti 
 

A. Súvislosť s kráľovstvom 
Nasledujúce myšlienky sformuluj vlastnými slovami: 

 

Jedna z najzaujímavejších skutočností, ktorá súvisí s tým, že sa stávame súčasťou 

Božieho kráľovstva je, že pri krste sme spojení s Kristom a zároveň sa podriaďujeme Jeho 

vláde. Na svete je veľa kráľovstiev, ktoré chcú vládnuť nad človekom, keď sa stane ich 

súčasťou. Ale koľko by si napočítal takých kráľovstiev, kde sa staneš dedičom kráľa ihneď, 

ako náhle do kráľovstva vstúpiš? Napadá ma len jedno. 

 

B. Súvislosť s úvodnou ilustráciou 
Popros niekoho, aby prečítal alebo prerozprával príbeh z oddielu na sobotu. 

 

Pýtaj sa: V čom sú si podobné adopcia a krst? (Chlapec sa  chcel stať členom rodiny, 

ale nevedel, ako to má presne urobiť. Dokonca aj potom, čo už o adopcii bolo definitívne 

rozhodnuté, stále sa  krôčik po krôčiku učil, ako dôverovať a ako žiť ako člen rodiny.) 

V čom je rozdiel? (Hľadaj všetky dôležité odpovede) 

 

C. Súvislosť so životom 
Veď triedu k štúdiu toho, čo sa vlastne pri krste odohráva (a čo naopak nie). Biblické verše 

sú vytlačené v úlohe pre žiakov v oddieli na stredu. 

1. Narodenie. Vyzvi žiakov, aby niekto z nich nahlas prečítal Jan 3, 1-8. Povedz: 
Čo sa  Božieho kráľovstva týka, každý sa musí narodiť znovu. Žiaci sa možno 
spýtajú: Je krst    nutný pre spasenie, alebo sa jedná len o symbol 
znovuzrodenia? (Biblické príklady ukazujú, že krst ponorením je nutný pre 
všetkých, ktorí ho majú možnosť podstúpiť. Samozrejme, že je pár 
výnimočných okolností, ktoré možno nedovolia úplné ponorenie – človek na 
smrteľnej posteli, v zajateckom tábore. Buď si istý, že Ježišovi ide najviac o 
zmenu srdca. 

2. Smrť. Vyzvi žiakov, aby niekto z nich nahlas prečítal Rim 6, 3-7. Pýtaj sa: Čo 
dávam Pánu Bohu najavo, keď sa nechávam pokrstiť? (Umieram symbolickou 
smrťou, takže nemusím zomrieť naveky. Súhlasíme s tým, že Kristova smrť je 
úhrada dlhu za nás. Krstom jednoducho dávame najavo, že sme prijali 
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potvrdenie o zaplatení. Z vody vychádzame ako noví ľudia vo viere, pretože 
Kristus za nás vstal z mŕtvych.) 

3. Nový život. Vyzvi žiakov, aby niekto z nich nahlas prečítal Jana 1, 10-13. Pýtaj 
sa: Čo sa  stane, keď sa človek skrze krst znovu narodí? (Výsledkom je nový 
život s novým menom a novou úlohou, ktorú človek prijíma ako Božie diéta.) 
Spomeň si, čo povedal Otec pri Ježišovom krste (Mat 3, 13-17): „Toto je môj 
Syn“ To v podstate vyslovuje Otec pri každom krste. V Jeho mysli sme 
odjakživa Božími deťmi, ale všetci vieme, že aby mohla vzniknúť rodina, i my 
sami sa musíme rozhodnúť. Ako táto nová úloha človeka zmení? (Nezmení ho 
to cez noc. Rastie ako každé dieťa. Učí sa  krôčik po krôčiku. Ale keď spadne, 
rodičia ho zdvihnú a učia ho, ako to má robiť správne. A to v podstate robí 
Pán Boh, keď mu to človek dovolí.) 

4. Život „tela“. Vyzvi žiakov, aby niekto z nich nahlas prečítal 1 Kor 12, 12.13. 
Pýtaj sa: Na čo tieto verše poukazujú? (Vďaka krstu sa stávaš súčasťou tela, 
ktoré spolupracuje na veciach Božieho kráľovstva.) V čom ti pomáha život 
„tela“ pokračovat v kresťanskom raste? V čom je naopak na závadu? Čo si 
myslíš, ako možno podporovať rast človeka po krste? (Malé skupinky. Misijné 
cesty. Bohoslužby. Vodcovstvo. Urči si ciele a povzbuď priateľov, aby ti ich 
pomohli dosiahnuť. Nájdi si niekoho, s kým sa budeš pravidelne modliť. 
Popros niekoho, aby bol tvojím učiteľom alebo radcom v raste. Zisti si a 
používaj svoje duchovne dary.) 

 

(Poznámka pre učiteľov: Mladí ľudia hovoria, že po krste prichádza obdobie nečinnosti, 

ťažké obdobie, počas ktorého nevedia, čo majú robiť. Nič sa nedeje a oni pochybujú o 

svojom rozhodnutí i o svojej úprimnosti. To potvrdzuje, že to, čo sa  deje po krste je 

rovnako dôležité ako to, čo sa  odohralo pred tým – biblické hodiny, triedy atd.) 
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5. Aplikácia 
 

A. Aktivita k aplikácii 
Rozdaj každej dvojici alebo malej skupinke (skupinka by mala mať, pokiaľ možno, jedného 

dospelého člena) lístok papiera, na ktorom je jeden z nasledujúcich biblických odkazov na 

krst: Mat 3, 13-17; Marek 1, 4.5; Skutky 2, 38.39; Skutky 8,9-13; Skutky 8,26-40; Skutky 

16,13-15; Skutky 16,25-34; Skutky 19,1-5. 

 

Až si žiaci v skupinkách prečítajú svoj príbeh, požiadaj ich, aby prebrali nasledujúce 

otázky (len tie, ktoré sú pre ich príbeh použiteľné), ktoré si napísal niekam, kde ich 

všetci môžu vidieť: 

1. Čo spôsobilo, že ľudia z príbehov byli pripravení na krst?  
2. Odovzdali sa úplne? Ako to môžeme vedieť? 
3. Čo na týchto udalostiach považuješ za mimoriadne alebo čo ti prinieslo nový 

pohľad na krst    a na význam krstu?  
4. Čo ľudia vedeli pred krstom a čo urobili po ňom? 
 

(Niektoré udalosti sa zameriavajú na výsledok krstu, ako napr. stretávanie 

v modlitebniach, prenasledovanie, konanie zázrakov; iné sa sústredia na to, čo 

človek/ľudia počul/i, že ho/ich to doviedlo k pokániu, a ďalší sa zameriavajú na krst  

ako taký.) 

 

Potom, čo sa každá skupinka podelí o svoje myšlienky s celou triedou, spoločne 

zostavte zoznam desiatich návrhov, o ktorých sa domnievate, že môžu dať krstu hlbší 

zmysel. Zváž, či zoznam neukážeš kazateľovi (nie ako kritiku, ale ako výsledok 

premýšľania dospievajúcich nad danou témou) Možno by si mohol zvážiť, či nepripojíš 

poznámku ako napr.: Milý kazateľ, my (dospievajúci) chceme s tebou zdieľať niektoré 

naše postrehy, ktoré sa týkajú toho, čo sa  deje pred a po krste. Prosím, daj nám 

vedieť, čo si o nich myslíš. 

 

Rozbor: Pýtaj sa: Ako sa zmenilo tvoje vnímanie krstu po štúdii úlohy? Ako 
môžeš ostatným, ktorí sa rozhodli nechať sa  pokrstiť, pomôcť pokračovat v 
ich raste i po krste? 
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B. Otázky k aplikácii 
1. Keby si mal maximálne siedmymi slovami vyjadriť, čo znamená krst, ako 

by si ho definoval? 
2. Aké základné veci by pred krstom mal človek byť schopný povedať o 

Bohu a o svojom živote ? 
3. Čím by si ty sám mohol prispieť, aby krst bol pre ľudí nezabudnuteľný a 

aby sa pre nich stal určitým zakotvením pre duchovný život?  
4. Čo si myslíš, že Boh očakáva od ľudí pred krstom a po ňom? 

 

 

6. Záver 
 

Zhrnutie 
Záverom vyjadri nasledujúce myšlienky vlastnými slovami: 

 

Narodenie. Adopcia. Smrť. Zmŕtvychvstanie. Manželstvo. Dospievanie. Z týchto zorných 

uhlov možno pozerať na krst. Krstom oslavujeme a potvrdzujeme veľa vecí – dávame tým 

najavo, čo si myslíme, čo cítime a v čo veríme, čo sa týka nás samotných a Pána Boha. Je 

dôležité vedieť, čo krstom prehlasujeme. Je dôležité pochopiť, kým sa pri krste stávame. 

Nejde o obyčajné ponorenie. Stávame sa členmi celosvetovej rodiny, rovnako ako rodiny 

miestnej. Dostávame pečať Božieho dieťaťa. Niektorí sa ku krstu rozhodnú už v mladosti a 

iní neskôr. Skutočnosťou zostává, že viera tých, kto vkročí do vody, aby byli pokrstení, 

prináša vykúpenie.  

 

Ako rastieš vo viere, tak toho postupne viacej poznáš a ďalej sa rozvíjaš. Nikdy však 

nezabúdaj na detsky prostú cestu, skrze ktorú prichádzame k Bohu, pretože po zvyšok 

života budeš považovaný za Božie dieťa. Možno si premýšľal, či rozhodnutia, ktoré si 

urobil v minulosti, stále platia. Pre Pána Boha sú stále platné,  tým si môžeš byť istý. Ale 

dnes mu záleží na tom, aby si neprestal rásť. Pokiaľ ťa rozhodnutie pre krst ešte len čaká, 

pýtaj sa slovami etiópskeho dvorana: „Čo mi bráni, aby som bol pokrstený?“ 
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Krst a premena 
Predtým a potom 

 

Kľúčový text: Vyber si jeden z textov z oddielu na stredu. Zapíš si ho sem a nauč sa  ho 

naspamäť. 

 

 

Úvod: Predtým a potom 
(Jedná sa  len o príklad. Akú má súvislosť s biblickými textami na inej stránke?) 

 

Benjamin sedel potichu na zadnom sedadle nového auta s novými rodičmi a smerovali 

k jeho novému domovu. Tak dlho sníval o tejto chvíli, ale teraz to bolo úplne iné, než si 

predstavoval. Pestúnske rodiny, u ktorých až doposiaľ prebýval, boli prechodnou 

záležitosťou a neistota spojená s trmácaním sa z jedného domova do druhého 

s niekoľkými vecami zabalenými v malom batohu sa  pre neho postupom času stali 

rutinou. Toto bolo iné a on si nebol istý, či trvalý charakter tohto vzťahu bola dobrá vec, 

alebo strašný omyl. 

 

Keď sa ocitli na príjazdovej ceste domov, matka povedala: „Tak a sme doma.“ Benovi tieto 

slová zneli cudzo. Bolo to ako by na neho niekto hovoril cudzou rečou. Díval sa na 

skromný domček a na nápis na privítanie, povesený hneď na prednej stene domu, a 

potlačil neistotu, ktorá sa v ňom hromadila. Viac než čokoľvek iného túžil, aby to 

fungovalo, ale premýšľal nad tým, či je vôbec schopný byť členom rodiny. 

 

Ben sa zhlboka nadýchol, statočne vykročil z auta a nasledoval svoju novú mamu a otca 

do domu. Okamžite vytušil, že tento domov bude iný. Nebol si istý, ako a prečo, len si bol 

istý, že niektoré veci sa zmenia. Benjaminovi bolo trinásť, keď si ho rodičia adoptovali a 

dva roky so svojimi rodičmi zápasil. Najskôr bránil novým rodičom, aby sa k nemu priblížili, 

ale nakoniec si ho ich vytrvalá láska a oddanosť získali.  

 

„Zo všetkých pocitov je najhoršia úzkosť, že človek urobí chybu, a tak budú noví rodičia 

ľutovať svoje rozhodnutie, že si ho adoptovali,“ hovorí o takmer 10 rokov neskôr. „Chceš si 

jednoducho  vyskúšať, či za tebou naozaj stoja a či ťa skutočne milujú. Navzdory môjmu 

vzdorovaniu ma rodičia ďalej milovali. Prekvapujúce však je, že ma to rozčuľovalo. 
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Povedal som si: Nie je možné, aby ma tak moc milovali! Lenže oni ma naozaj milovali a 

nakoniec som si tak zvykol na miernosť otca, na radosť a optimizmus matky, že som 

zisťoval, že sa dokážu smiať, objímať, dôverovať a milovať. Toto som nikdy predtým 

v živote neprežil. A to najúžasnejšie na adopcii je: Vybrali si ma! Neskôr, keď už som toho 

bol schopný, som si vybral i ja ich.“  

 

Nedeľa  
Čo si myslím 
 

Pätnásťročná Shelly sedí v sobotu v zbore, kde sa práve niekoľko ľudí krstí. Mladí i starší 

ľudia odovzdávajú svoje životy Bohu pri krste. Je to radostná udalosť takmer pre každého, 

ale Shelly sa  zmieta medzi túžbou odovzdať sa Kristovi a obavou, že Mu možno nebude 

verná. Nechce sa nechať pokrstiť len tak, aby to v jej živote nemalo žiadny význam, tak 

ako niektorí jej priatelia, ktorí boli pokrstení pred rokmi. Kazateľ sa práve obracia na 

ostatných s výzvou k tým, ktorí sú odhodlaní tiež sa nechať pripravovať ku krstu. Prežíva 

v srdci vnútorný boj. Čo by mala urobiť? Čoby sa mala sama seba spýtať?  Keby si bol 

jedným z jej najlepších priateľov, čo by si jej povedal? 

 

Pripoj sa na http://RealTimeFaith.adventist.org  a napíš svoje odpovede. Buď otvorený. 

Napíš, čo si myslíš. 

 

Pondelok 
Čo sa pokúšajú povedať? 
 

Rôzni ľudia, rôzne názory. Niektoré z nižšie uvedených citátov predstavujú názory 

skutočných „občanov kráľovstva“, iné nie. Vieš ich od seba odlíšiť? Porovnaj tieto tvrdenia 

s tým, čo hovorí Pán Boh vo svojom Slove. Potom, čo si zopakuješ texty v oddieli úlohy s 

názvom Boh hovorí ..., pokús sa sám napísať svoj vlastní citát, ktorý by vystihol tvoju 

vieru. Priprav sa, že ho prečítaš v sobotnej škole. 

 

„Krstom sme zasvätení, korunovaní, vyvolení, prijatí, obmytí, osvojení, obdarovaní, 
znovuzrodení, zabití, a tým vyslaní a vykúpení. Sme označení za jedných z tých, kto 
patria Bohu a potom  dostávame miesto a prácu v rámci Božieho kráľovstva.“ 

William Willimon, súčasný kazateľ USA 
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„Z malého dubu sa zrelý strom nestane za tri roky. S Božími služobníkmi je to 
rovnaké. Douglas, Rumford, súčasný kazateľ USA 

 

„Lacná milosť je milosť, ktorú udeľujeme sami sebe. Lacná milosť znamená kázať 
odpustenie bez pokánia, krst bez cirkevnej náuky, spoločenstvo bez vyznania. 
Lacná milosť je milosť bez učenictva, milosť bez kríža, milosť bez živého a 
vteleného Ježiša Krista. Dietrich Bonhoeffer, nemecký teológ 20. st. 

 

„Pri čítaní evanjelia zisťujeme, že sme na tom ďaleko horšie, než sme mysleli, a že 
sme ďaleko viac milovaní, než sa nám vôbec kedy mohlo zdať. Steven Curtis 

Chapman, súčasný kresťanský hudobník 

 

„Boh urobí deväť krokov smerom k nám, ale desiaty už nie. Privedie nás k pokániu, 
ale kajať sa za nás už nemôže.“ A.W. Tozer, Christian Reader, súčasný autor a kazateľ 

USA 

 

Napíš vlastný citát 

Hovorím, že ... 

 

 

 

Utorok 
No a čo? 
 
Výskumná štúdia ukázala, že v 90 % ľudí prežije obrátenie pred 20. rokom života. Ako 

človek starne, tak počet ľudí, ktorí svoj život odovzdajú Kristovi, výrazne klesá. Niektorí 

ľudia si myslia, že mladí ľudia by mali počkať s nasledovaním Krista, dokiaľ toho o 

kresťanskej viere nebudú vedieť viac alebo dokiaľ jej nebudú lepšie rozumieť. Ale spomeň 

si, že najprísnejšie Ježiš káral tých, ktorí sťažovali mladým ľudom nasledovanie Ježiša. 

Nájdi si chvíľku a prečítaj si Mat 18, 4-6. 

 

Tak čo si myslíš o detskej viere teraz? Pokiaľ si ešte nebol pokrstený a premýšľaš, či si 

pripravený, pýtaj sa sám seba: Prečo by som sa nemal nechať pokrstiť? a počúvaj svoju 

odpoveď. Krst je dôležitý krok, ale kroky po ňom sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie. 

Kroky, ktoré urobíš potom, čo vyjdeš z bazénu a uschneš a pôjdeš hneď v pondelok do 
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školy, to sú veľké kroky. Výzva pre tých, kto si vybrali Krista ako svojho Spasiteľa a Pána, 

je pokračovať v týchto detských krôčikoch smerom k Otcovi. 

 

Streda 
Boh   hovorí.... 

• Ján 3, 1-7 
„Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. 

On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od 

Boha; lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš 

mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť 

Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či 

môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen 

hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho 

kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, 

že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“ (SEP), „Jedným z popredných Židov bol 

Nikodém, člen židovskej rady. Patril do skupiny farizejov, ktorí prísne dodržiavali všetky 

náboženské predpisy. Raz v noci vyhľadal Ježiša a povedal mu: Majstre, vieme, že ťa 

poslal Boh, aby si nás vyučoval. Zázraky, ktoré konáš, sú presvedčivým dôkazom, že 

je s tebou Boh. Ježiš mu odpovedal: Vieš, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby 

sa človek znova narodil, lebo inak sa nestane občanom Božieho kráľovstva. Znova sa 

narodiť v mojom veku? zvolal prekvapene Nikodém. Môže sa azda niekto vrátiť do 

matkinho tela a narodiť sa po druhý raz? Ježiš mu vysvetľoval: Ak sa s človekom 

nestane zásadná zmena a ak nie je na ňom zjavný nový život z Ducha a ak sa na 

znamenie toho nedá pokrstiť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva. Život narodený z 

človeka je telesný. Iba Boží Duch prebúdza duchovný život. Nečuduj sa mojim slovám, 

že sa treba znovu narodiť.“ (NPK) 

• Rim 6, 3-7 
„Ale neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho 

smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol 

slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak 

sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením.  Veď 

vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo 

hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným 

od hriechu.“ (SEP), „Alebo azda neviete, že všetci, ktorí sme sa dali v mene Ježiša 

Krista pokrstiť, máme podiel aj na jeho smrti? V krste sme teda zomreli s Kristom a 
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pochovali svoju hriešnu prirodzenosť, aby tak, ako Kristus bol vzkriesený slávnou 

mocou svojho Otca, aj my sme žili novým životom. Keďže sme v krste zomreli podobne 

ako on, budeme s ním aj žiť. Vieme predsa, že naše staré ja bolo ukrižované spolu s 

ním. Naša hriešna podstata sa tým vyslobodila z nadvlády zla, preto už nemusíme 

hriechu ďalej slúžiť. Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu.“ (NPK)  

• Ján 1, 10-13 
„Bolo vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, 

a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa 

Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale 

z Boha.“ (SEP), „Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho 

nepoznal. Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali 

a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa 

členmi Božej rodiny nie telesným narodením ani ľudským úsilím, ale Božím 

pôsobením.“ (NPK) 

• 1 Kor. 12, 12.13 
„Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, 

tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom 

v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení 

jedným Duchom.“ (SEP), „Kresťanské spoločenstvo sa dá prirovnať k ľudskému telu, 

ktoré tiež má mnoho údov a orgánov, a predsa tvorí jediný celok. Tak aj každý z nás, 

Žid alebo pohan, otrok alebo slobodný občan, bol krstom začlenený do jedného 

spoločného tela. Spôsobil to jeden a ten istý Duch.“ (NPK)  

• (Viac: Luk 3, 7-14; 1 Pet. 3, 18-22; Gal 3, 26-29; Mat 28, 16-20.) 

 

Štvrtok 
Čo to má so mnou spoločného? 
 

Niektorí dospievajúci sa rozhodnú nechať sa  pokrstiť vo chvíľach svojej „detskej“ viery. 

Niekedy sa im zdá, že možno predtým nepochopili „všetko“, tak ako to chápu dnes. Možno 

to je pravda, ako dospievajúci nerozumieš všetkému tak, ako potom na vysokej škole. A 

čo potom, keď sa  oženíš/vydáš a budeš mať deti? Budeš toho poznať ešte viac? Najskôr 

áno. 

 

Život Božieho dieťaťa je cesta. Krst je dôležitou súčasťou tejto cesty a musí to byť 

výsledok premysleného rozhodnutia. Trochu sa to podobá zapínaniu gombíkov na košeli. 
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Viera v Božiu milosť a v Jeho zasľúbenia má moc ťa zachrániť, to je prvý gombík. Pokiaľ 

toto pochopíš, potom pri zapínaní ďalších gombíkov, ide len o to, dotiahnuť to do konca. 

 

Možno sa budeš krstiť (alebo si sa krstil) v studenej vode, možno tvoji prarodičia nebudú 

môcť (alebo nemohli) prísť alebo možno si tvoj obľúbený kazateľ zlomí (zlomil) nohu. Na 

tom nezáleží. Záleží na tom, kde začneš. Premýšľaj o krste ako o oslave. Keď budeš 

starnúť, narazíš na problémy, ktoré ti pripomenú, že sa  potrebuješ Bohu odovzdať každý 

deň. Každú chvíľu využi k tomu, aby si znovu odovzdal svoje srdce Kristovi ako svojmu 

Pánovi a Spasiteľovi a tvoj krst bude postupne získavať hlbší význam. 

 

Piatok 
Ako to funguje? 
 

Fotky pred a po krste môžu byť klamlivé. Možno si všimneš, že pred celou udalosťou 

obvykle krstenec vyzerá skleslo, stojí so zvesenými ramenami, alebo sa jednoducho len 

neusmieva, zatiaľ čo po krste je šťastný a plný optimizmu. V niektorých prípadoch je toto 

jediný rozdiel medzi fotkami pred a po krste. Do nižšie uvedeného stĺpčeka „pred“ napíš 

zoznam častí tvojho starého ja, ktoré ti nebudú chýbať. Do stĺpčeka „po“ napíš veci, na 

ktoré sa  tešíš a do ktorých „dorastieš“, keď budeš ďalej chodiť s Ježišom. 

 

„PRED“                                                     „PO“ 
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