
PIATY  TÝŽDEŇ 
 

Strach zo smrti je skutočne silným motivátorom. Jednotlivci či skupiny, ktoré sa v na-

šom svete snažia ovládať ľudí a podrobiť ich pre svoje ciele, používajú rôzne nástroje, 
napríklad zastrašovanie... Keď ani to nepomáha, tak neváhajú použiť tú najsilnejšiu 

zbraň – hrozbu smrti. Strach zo smrti je taký obrovský, že nakoniec zrazí človeka na 

kolená a v nejednom prípade spôsobí, že človek zaprie svoju vieru či zradí priateľov.  
 

Napriek tomu sú ľudia, ktorí sa nepoddajú napriek tejto hrozbe smrti. Ich vnútorné 

presvedčenie im dáva odvahu zomrieť pre to, čomu veria. Z našich dejín, z dejín cirkvi 
poznáme mnohé situácie, keď krv martýrov sa stala semenom cirkvi. Namiesto toho, 

aby hrozba smrti vyhubila cirkev, prenasledovanie a mučeníctvo priniesli obrovský 
rast a napredovanie rannej cirkvi.  
 

Čomu verili kresťania, že im to dávalo odvahu tak statočne zomierať? Čo im dávalo 
silu a odvahu radšej zomrieť  vo viere, než zaprieť svojho Spasiteľa Ježiša Krista? 

V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako bázeň Božia a porozumenie Božej vlády nad 
životom a smrťou, môže víťaziť nad strachom zo smrti.  
 

Pozorovanie: V biblickej knihe Genesis, v knihe za-
čiatkov nachádzame prvú zmienku o smrti a strachu. 

Keď Boh stvoril Adama a Evu, postavil ich do doko-

nalého prostredia a dal im jediné prikázanie: aby ne-
jedli z ovocia stromu poznania dobra a zla. Boh im 

hneď vysvetlil aké budú dôsledky porušenia tohto prí-
kazu. Ale Eva, povzbudená hadom, diablom, vzala 

z toho zakázaného ovocia a jedla a dala aj Adamovi 
a aj on jedol z ovocia toho stromu.  
 

Úloha: Prečítajte slová Genesis 2,16-17 a 3,7-10; 
vyznačte si pritom: 
 

▪ zmienky o Bohu  

▪ zmienky o smrti napríklad značkou  

▪ zmienky o strachu  

Diskusia:  

▪ Čo sa v týchto slovách hovorí o smrti?  

 
 

 
 

 
 

 
▪ Aké jednanie vedie k smrti? Skús to vyjadriť je-

dným slovom. 
 

 
 

Genesis 2,16-17 

16Hospodin, Boh, prikázal 

človekovi: „Môžeš jesť zo 

všetkých stromov záhrady,  

17 ale nejedz zo stromu po-

znania dobra a zla, lebo v 

deň, v ktorom by si z neho 

jedol, určite zomrieš.“ 

Genesis 3,7-10 

7 Obom sa otvorili oči a 

spoznali, že sú nahí. Splietli 

figové listy a urobili si zá-

stery.  

 8 Keď počuli hlas Hospo-

dina, Boha, ktorý sa pre-

chádzal po záhrade za po-

poludňajšieho vánku, ukryl 

sa človek i jeho žena pred 

Hospodinom, Bohom, me-

dzi stromy záhrady.  

 



▪ Čo urobili Adam a Eva keď neposlúchli Boha?  

 
 

 
 

 

 

 

Pozorovanie: Je zrejmé, že hriech prináša smrť, kto-

rá oddeľuje hriešneho človeka od svätého Boha.  
 

Úloha: Prečítajte Rímskym 5,12 a 6,23 a vyznačte si:  
 

▪ slovíčko „hriech“ napríklad značkou „H“ 

▪ slovíčko „smrť“  

▪ slovíčko „Boh“  
 

Diskusia:  
 

▪ Čo sa v týchto slovách hovorí o smrti?  
 

 
 

 
 

 
▪ Čomu sa z týchto slov učíme o Bohu?  

 
 

 
 

 

Pozorovanie: Ako teda večný život prichádza skrze 
Ježiša Krista? Ako Boh dáva život ľuďom, ktorí sú pre 

svoje hriechy odsúdení k večnej smrti, k večnému 
oddeleniu od Boha, ktorý je život?  
 

Úloha: Prečítajte Židom 2,9.14-15 a 2Korinťanom 
5,21 a vyznačte si: 

▪ zmienky o Ježišovi Kristovi - napríklad značkou  

▪ zmienky o smrti  

▪ zmienky o strachu  

Diskusia:  

▪ Čo tieto slová zjavujú o Ježišovi?  

 

 

9 Hospodin, Boh, zavolal na 

človeka a opýtal sa ho: 

„Kde si?“  

10 On odpovedal: „Počul 

som tvoj hlas v záhrade, 

zľakol som sa, pretože som 

nahý, a tak som sa skryl.“  

 

Rímskym 5,12 

A tak: Cez jedného človeka 

vošiel do sveta hriech a cez 

hriech smrť. Takto prešla 

smrť na všetkých ľudí, pre-

tože všetci zhrešili.  

 

Rímskym 6,23  

 

Lebo mzdou hriechu je 

smrť a darom Božej milosti 

je večný život v Ježišovi 

Kristovi, našom Pánovi. 

 

 

Židom 2,9.14-15 

9 Hľadíme však na Ježiša, 

postaveného o niečo nižšie 

ako sú anjeli, ktorý, pretože 

pretrpel smrť, bol ovenče-

ný slávou a cťou, lebo z 

Božej milosti okúsil smrť za 

každého.  

14 Keďže deti majú účasť na 

krvi a tele, podobne i on sa 

stal jedným z nich, aby 

smrťou zničil toho,  

 



▪ Prečo sa tu zdôrazňuje skutočnosť, že bol Ježiš do 

času učinený v postavení nižší než sú anjeli, že sa 
stal telom a krvou a teda ľudskou bytosťou?  

 
 

 
 

▪ O kom hovoria slová v Genesis 3, že zhrešil a aký 
bol dôsledok hriechu? Akú pravdu vyjadrujú slová 

Rímskym 5,12?  
 

 
 

 
 

▪  Čomu sa učíme o smrti zo slov Židom 2,9.14-15? 

 
 

 
 

 
 

  
▪ Čoho je podľa slov Rímskym 6,23 smrť dôsledkom? 

 
 

 
  

▪ Akou mocou vládol diabol nad ľuďmi Žid 2,14?  
 

 

 
 

▪ Ako boli hriechy človeka odstránené, čím boli za-
platené? 

 
 

 
 

▪ Ak skutočne veríš v Ježiša Krista ako svojho Spa-
siteľa a žiješ v bázni Božej, aký život ti je darova-

ný? Môže ťa niečo odlúčiť od Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista? Vysvetli svoju odpoveď.  

 

 

 

 

 

čo mal moc nad smrťou, 

totiž diabla,  

15 aby vyslobodil tých, kto-

rých po celý život zotro-

čoval strach pred smrťou.  

 

2Korinťanom 5,21 

 

 21 Toho, ktorý nepoznal 

hriech, urobil za nás hrie-

chom, aby sme sa v ňom 

stali Božou spravodlivo-

sťou. 



Úloha: prečítajte slová z 1Jána 5,11-13 a vyznačte: 
 

▪ zmienky o živote – večnom živote  

▪ slovíčka „Syn Boží“ napríklad značkou kríža   

▪ výpoveď: nemá život“ napríklad značkou  
 

Diskusia:  
 

▪ Čo nám Boh daroval a ako sme to získali?  
 

 

 
 

 
▪ Aká je naša situácia ak nemáme Syna Božieho?  

 
 

 
 

 
Pozorovanie: čo sa deje s veriacim v Krista keď 

fyzicky zomrie? Pozrime sa na slová apoštola Pavla, 
inšpirované Bohom skrze svätého Ducha.  
 

Úloha: Prečítajte slová Filipským 1,21-23; 2Korinťa-
nom 5,6-8 a Rimanom 8,38-39. Vyznačte:  
 

▪ zmienky o Pavlovi (nezabudnite na zámená) 

▪ zmienky o smrti (zomrieť, vysťahovanie z tela)  

Diskusia:  
 

▪ Čo sa tu učíme zo zmienok o Pavlovi a „my-nás“?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1Jána 5,11-13  

11 A to je svedectvo, že nám 

Boh dal večný život a tento 
život je v jeho Synovi.  
 
12 Kto má Syna, má život; 

kto nemá Božieho Syna, 
nemá život. 
 
13 Toto som napísal vám, čo 

veríte v meno Božieho Sy-

na, aby ste vedeli, že máte 

večný život.  

 

Filipským 1,21-23 

 

21 Veď pre mňa žiť je Kristus 

a umrieť je zisk.  

 

22 Ale ak žiť v tele znamená 

pre mňa plodnú prácu, 

neviem, čo si zvoliť.  

 

23 Ťahá ma to na obe strany: 

túžim zomrieť a byť s Kri-

stom, a to by bolo oveľa 

lepšie,  

 

2Korintským 5,6-8 

6 Sme teda vždy plní dô-

very, i keď vieme, že kým 

sme doma v tele, sme 

vzdialení od Pána.  Vysvetlenie  

Je treba povedať, že keď Pavol píše svoj list Filipským, nachádza 

sa v Rímskom väzení. Človek, ktorý žil v bázni Božej bol uväznený 

kvôli svojej viere v Spasiteľa Ježiša Krista. 



▪ Čo sa v prečítaných textoch učíme o smrti?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
▪ Boli vám tieto skutočnosti známe? Ako tieto pravdy 

vplývajú na váš pohľad na smrť veriacich v Krista? 
 

 
 

 

 
 

 
  

▪ Život v bázni Božej sa prejavuje poznaním pravdy 
Božieho slova a životom podľa tejto pravdy. Ako 

táto skutočnosť vplýva na spôsob tvojho života 
a teda ako žiješ a zomieraš aj vo svetle toho, čo sa 

hovorí v slovách 2Korinťanom 5,7-8?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Žijeme totiž z viery, nie z 

toho, čo vidíme.  

8 Sme však plní dôvery a 

chceme radšej odísť z tela a 

bývať u Pána.  

 

Rimanom 8,38-39 

 

38 Som totiž presvedčený, 

že ani smrť, ani život, ani 

anjeli, ani kniežatstvá, ani 

prítomné, ani budúce veci, 

ani mocnosti, 

 39 ani výška, ani hĺbka, ani 

nijaké iné stvorenie nebu-

de nás môcť odlúčiť od 

Božej lásky, ktorá je v 

Ježišovi Kristovi, našom 

Pánovi. 



Pozorovanie: Ak žiješ v bázni Božej, zaručuje ti to 

automaticky, že nezomrieš rukou iných ľudí?   
 

Úloha: Prečítajte si nasledovné Ježišove slová: Lukáš 

12,4-7 a Matúš 10,26-28 a potom vyznačte:  
 

▪ zmienky o strachu a báť sa... 

▪ zmienky o smrti...  

Diskusia: 
 

▪ Čo tieto slová hovoria o strachu?  

 
 

 
 

 

 
 

▪ Koho by sme sa mali báť a prečo?  
 

 
 

 
 

▪ Ak patríš Ježišovi a žiješ podľa pravdy Božieho slo-
va, čo tieto pravdy znamenajú pre teba; ako 

vplývajú na tvoj život, tvoju službu, tvoje svedec-
tvo iným?  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
▪ Počul/a si o niekom, kto zomrel pre svoju vieru 

v Ježiša Krista? Ako to vplýva na tvoj život?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš 12,4-7  

 4 Vám, svojim priateľom, 

hovorím: Nebojte sa tých, 

čo zabíjajú telo a potom už 

nič viac nemôžu urobiť! 

 5 Ukážem vám, koho sa 

máte báť. Bojte sa toho, 

ktorý zabije a má moc 

uvrhnúť do pekla. Áno, ho-

vorím vám: Toho sa bojte! 

 6 Či nepredávajú päť vrab-

cov za dva haliere? A Boh 

ani na jedného z nich ne-

zabúda.  

7 Vy však máte spočítané aj 

vlasy na hlave. Nebojte sa, 

vy ste cennejší ako mnoho 

vrabcov. 

 

Matúš 10,26-28  

26 Nebojte sa ich teda! Veď 

nič nie je zahalené, čo sa 

neodhalí a nič nie je skryté, 

čo sa nestane známym.  

 

27 Čo vám hovorím potme, 

hovorte na svetle, a čo po-

čujete len pošepky do 

ucha, rozhlasujte zo striech  

28 Nebojte sa tých, čo za-

bíjajú telo, ale dušu ne-

môžu zabiť. Bojte sa skôr 

toho, kto môže aj dušu, aj 

telo zahubiť v pekle.  



Pozorovanie: Kto určuje deň našej smrti – alebo je 

to iba hra náhody?  
 

Úloha: Prečítajte slová Žalm 139,16 a Deuterono-

mium 32,39 a vyznačte:  
 

▪ zmienky o Bohu   

▪ zmienky o smrti  
 

Diskusia:  
 

▪ Čo tieto slová hovoria o Bohu?  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

▪ Ako ti tieto pravdy môžu pomôcť v tom ako budeš 
jednať so strachom zo smrti?  

 
 

 
 

 
 

 
▪ Veríš týmto slovám? Ak nie, máš bázeň Božiu? Aký 

bude potom koniec tvojho života?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalm 139,16  

 Tvoje oči ma videli už v zá-

rodku, všetko to bolo za-

písané v tvojej knihe; dni 

boli určené, skôr než kto-

rýkoľvek z nich nastal. 

 

Deuteronomium 32,39 

 Pozrite teraz, že ja, len ja 

som a okrem mňa iného 

Boha niet. Ja usmrcujem, 

ja oživujem, raním i hojím. 

Niet nikoho, kto by sa mo-

hol z mojej ruky vytrhnúť!  

 

 



Pozorovanie: Druhá a tretia kapitola v knihe Zjave-

nia popisuje sedem listov siedmim zborom v Malej 
Ázii. Každý list končí prísľubom pre víťazov.  
 

Úloha: Prečítajte slová z knihy Zjavenia 2,8-11 a vy-
značte si: 
 

▪ zmienky o Ježišovi napríklad znakom kríža  

▪ zmienky o veriacich (aj zámená) 

▪ zmienky o strachu 

▪ zmienky o smrti  
 

Diskusia:  

 
▪ Aké posolstvo poslal Ježiš zboru v Smyrne? Tvrdé, 

príjemné, šokujúce, desivé...? Prečo?  

 
 

 
 

 
▪ Čo sa tu hovorí o veriacich v Krista?  

 
 

 
 

 
 

 
▪ Ako je vo verši 8. popísaný Ježiš Kristus?  

 

 
 

 
 

 
▪ Vidíš nejakú spojitosť medzi týmto popisom Krista 

a tým, čo hovorí tomuto zboru? Vysvetli odpoveď. 
 

 
  

 

Zjavenie 2,8-11  

 

8 Anjelovi cirkvi v Smyrne 

napíš: ‚Toto hovorí Prvý a 

Posledný, ktorý bol mŕtvy a 

ožil:  

9 Poznám tvoje súženie aj 

chudobu — ale si bohatý; 

poznám i rúhanie tých, čo 

hovoria o sebe, že sú Židia, 

no nie sú, sú však zhroma-

ždením satana.  

10 Neboj sa toho, čo máš 

vytrpieť! Hľa, diabol niekto-

rých z vás uvrhne do vä-

zenia, aby ste prešli skú-

škou, a budete sužovaní 

desať dní. Buď verný až do 

smrti a dám ti veniec 

života!  

11 Kto má uši, nech počúva, 

čo Duch hovorí cirkvám: 

Kto zvíťazí, tomu druhá 

smrť neuškodí.‘ 

 

Vysvetlenie 

Podľa slov 1Jána 5,4-5 je človek, ktorí víťazí ten, kto sa narodil 
z Boha, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. Hoci predovšetkým platí, že 
Ježiš je ten pravý Víťaz, predsa len Písmo hovorí, že viera v Krista 
je víťazstvom, ktoré premáha svet.  

 



Pozorovanie: Pozrime sa na to, ako Ján vidí Pána 

Ježiša vo svojom videní, keď bol pre svoju vieru a pre 
verné svedectvo o Pánovi Ježišovi vo vyhnanstve na 

ostrove Patmos.  
 

Úloha: Prečítajte Zjavenie Jána 1,12-13.17-18 a vy-

značte nasledovné veci:  
 

▪ všetky zmienky o Ježišovi – aj synonymá   

▪ zmienky o strachu  

▪ zmienky o smrti  
 

Diskusia:  
 

▪ Čo nám verše 1,17-18 zjavujú o Ježišovi Kristovi? 

 
 

 
 

 
 

  
▪ Prečo, podľa týchto slov, nemáme žiť v strachu? Čo 

sa tu učíme o smrti?  
 

 
 

 
 

 

Pozorovanie: Bude niekedy koniec smrti? Pozrime sa 
na Jánovo proroctvo a zistime, čo sa stane v čase, keď 

Ježiš založí svoje 1000 ročné kráľovstvo na zemi.  
 

Úloha: Prečítajte Zjavenie 20,11-21,8 a vyznačte:  
 

▪ všetky zmienky o Bohu  

▪ všetky zmienky o smrti 

Diskusia:  
 

▪ Čo nám slová Zjavenie 20,11-14 zjavujú o Bohu? 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Zjavenie 1,12-13.17-18  

 12 Obrátil som sa, aby som 

pozoroval hlas, ktorý ku 

mne hovoril. A keď som sa 

obrátil, videl som sedem 

zlatých svietnikov  

13 a uprostred svietnikov 

akoby Syna človeka, oble-

čeného do dlhého rúcha a 

cez prsia prepásaného zla-

tým pásom.  

 17 Keď som ho uvidel, padol 

som mu k nohám ako 

mŕtvy. On položil na mňa 

pravicu a povedal: „Neboj 

sa! Ja som Prvý a Posledný  

18 a Živý. Bol som mŕtvy a 

hľa, žijem na veky vekov a 

mám kľúče smrti a pod-

svetia (pekla).  

 

Zjavenie 20,11-21,8  

11 Videl som veľký biely trón 

i toho, ktorý na ňom sedel. 

Pred jeho tvárou utiekla 

zem i nebo a už nebolo pre 

ne miesta.  

12 Videl som mŕtvych, veľ-

kých i malých; stáli pred 

trónom. A otvorili sa knihy. 

Aj iná kniha sa otvorila, 

kniha života. A mŕtvi boli 

súdení podľa toho, čo bolo 

napísané v knihách, podľa 

ich skutkov.   



▪ Čo sa v slovách Zjavenie 20,11-15 hovorí o smrti? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

▪ Skúsme chvíľku uvažovať nad jednou vecou. 
Myslíš si, že ľudia, ktorí mučili a usmrcovali 

veriacich v Krista uniknú Božiemu súdu? Ako to 

vieš?  
 

 
 

 
 

 
▪ Čo sa zo slov Zjavenie 21,1-8 učíme o Bohu?  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
▪ Čo sa z týchto slov učíme o smrti?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ V minulej lekcii sme hovorili o tom, že Boh pov-

zbudzoval Jozuu aby bol silný a odvážny aby roz-
mýšľal nad Božím slovom a zachovával ho. Nemal 

sa od Božieho slova odchýliť ani naľavo ani napra-

13 Aj more vydalo mŕtvych, 

ktorí boli v ňom. Aj smrť a 

podsvetie vydali mŕtvych, 

ktorí boli v nich. A každý 

bol súdený podľa svojich 

skutkov.  

14 Smrť a podsvetie boli 

zvrhnuté do ohnivého jaze-

ra. Toto je druhá smrť, 

ohnivé jazero.  

15 A ak sa našiel niekto, kto 

nebol zapísaný v knihe 

života, bol hodený do 

ohnivého jazera. 

 

1 Videl som nové nebo a 

novú zem, lebo prvé nebo a 

prvá zem sa pominuli a ani 

mora už niet. 2 A videl som, 

ako z neba od Boha zo-

stupuje sväté mesto, nový 

Jeruzalem, pripravené ako 

nevesta ozdobená pre svoj-

ho ženícha.  

3 Od trónu som počul mo- 

hutný hlas: „Pozri, Boží 

stánok medzi ľuďmi. Boh 

bude s nimi prebývať a oni 

budú jeho ľudom; on sám, 

ich Boh, bude s nimi. 

 4 Zotrie im z očí každú slzu 

a smrť už viac nebude, ani 

smútok, ani nárek, ani bo-

lesť už nebude, lebo čo 

bolo skôr, sa pominulo.“ 



vo ale vo všetkom mal poslúchať Božie nariadenia 

Joz 1,7. Čo ale s tými, ktorí neposlúchajú Božie 
slovo a nežijú podľa neho? Pozri sa na slová z knihy 

Zjavenie 21,8. Kto sú tí, ktorých podielom je druhá 
smrť a ako sú tu opísaní?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mali títo ľudia šancu nejako uniknúť záhube? Ak 

nie, tak prečo?  
 

 
 

 
 

▪ Je tvoje meno zapísané v knihe života? Ako to 

vieš? 
 

 
 

 
 

▪ Ak nie je, čo by si mal urobiť, aby bolo?  
 

 
 

 
 

 
▪ Ak je zapísané, máš sa báť smrti? Vysvetli.  

 

 
 

 
 

 
▪ Aký strach si si vybral/a?  

 

 

 

 

 5 A ten, čo sedel na tróne, 

povedal: „Hľa, všetko tvo-

rím nové.“ A dodal: „Napíš, 

že tieto slová sú verné a 

pravdivé.“ 

 6 A povedal mi: „Už sa 

vyplnili! Ja som Alfa i 

Omega, počiatok i koniec. 

Smädnému dám zadarmo 

z prameňa vody života.  

7 Kto zvíťazí, zdedí toto 

všetko; ja mu budem Bo-

hom a on mi bude synom.  

8 Ale zbabelci, neveriaci, 

nemravníci, vrahovia, smil-

níci, čarodejníci, modloslu-

žobníci a všetci luhári budú 

mať podiel v ohnivom ja-

zere, horiacom sírou; to je 

tá druhá smrť.“ 



Zhrnutie: Prináša ti poznanie týchto právd potešenie a dôveru? Skutočnosť, že sa ti 

nemôže stať, ani smrť, bez Božieho súhlasu či dovolenia a že ak patríš Pánovi tak 

v hodine, keď opustíš toto telo budeš v prítomnosti svojho Pána?  

 

Pomáha ti poznanie týchto právd žiť životom v bázni Božej s láskou k Božiemu slovu, 

v dôvere v Boha, v úcte k nemu za to, kým On je? Takto žiť je múdre a prináša život.  

 

 

 


