
Postoj milosti 
Veršík:  „ Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“    Lukáš 6:36 
Pamätáte si na nejakú chvíľu, keď vás brat, sestra, alebo kamarát zranil? 
 
..................................................................................................................................... 
Jedného dňa sa Ježiša učeníci opýtali: “Ako často by som mal odpúšťať? 
Peter si myslel, že 7 krát by bolo už asi aj dosť. Ježiš povedal, že až 70 krát 7, teda 
490 krát. Ale nemyslel to tak, aby sme to počítali. Aby tomu porozumeli, povedal im 
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Matúš 18:21-35).  
Jeden človek dlhoval svojmu kráľovi veľkú sumu peňazí – niekoľko miliónov. Keď mu 
ich mal vrátiť, nemal z čoho, nemal už ani žiaden majetok a hrozilo, že on a celá jeho 
rodina budú musieť byť otrokmi. Kľakol si na kolená a prosil o odpustenie dlhu. Kráľ 
sa zľutoval a dlh sluhovi zrušil. Muž a jeho príbuzní boli voľní.  

Ako by si sa cítil na jeho mieste? Úžasne! Akú podobnú vec pre nás 
spravil Boh? Odpustil nám naše dlhy a chyby, a vyslobodil nás 
z väzenia hriechu cez Krista. 
Ježiš však pokračoval v rozprávaní.... Ten istý muž, keď odchádzal od 
kráľa, stretol svojho priateľa, ktorý mu dlhoval pár drobných. Svoj 
dlh však nemohol splatiť, lebo nič nemal. Muž naliehavo žiadal 

vrátiť peniaze a dokonca sa ho pokúsil zabiť. Napriek prosbám nechcel ani počkať, 
kým priateľ peniaze zoženie a bude môcť dlh vrátiť. Dal ho teda zavrieť do väzenia, 
kým mu dlh nebude môcť vrátiť. 
Ako sa asi cítil ten sluha? Bolo to fér, keď zoberieme do úvahy, že mega veľký dlh 
prvého muža bol zrušený? 
Keďže toto všetko videli iní ľudia, dozvedel sa to aj kráľ. Ten dal uväzniť prvého 
muža, kým on predsa len nesplatí svoj veľký dlh! 
Aké bolo ponaučenie v tomto podobenstve? (nájdi v Matúšovi 18:32-33) 
 
.............................................................................................................................. 
Ježiš učil o tom, že odpustenie nie je niečo, čo sa dá merať a počítať. 
Boh nám odpúšťa, keď ho o to prosíme, vymazáva náš hriech- nazývame to 
milosrdenstvom. 

 
Modlitba 
Poďakuj Bohu za to, že Ti preukázal obrovskú milosť a odpustil Ti. Popros Ho, aby, 
pomáhal každému z nás hľadať Jeho dobrotu každý deň a nech Ti pomôže opustiť 
tým ľuďom, ktorých máš problém milovať. 
  
.............................................................................................................................. 
 

 
Nájdi  10 rozdielov medzi obrázkami 

 
 
 
Usporiadaj tieto výroky do dvojíc: (všetky sú z 18. kapitoly Evanjelia podľa Matúša) 
 
A/ „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 
sedem ráz?“ 
 B/ „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“  
C/ „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.  
D/ „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.“  
E/ Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva.“  
F/ „Vráť, čo mi dlhuješ!“ 
 
 

....................................   .................................... 
 

....................................   .................................... 
 

....................................   .................................... 
 
 
 



Ako Pán odpustil vám, 

tak aj vy odpúšťajte 

druhým! 

Kolosenským 3,13 

         Vyrob panáčika s veršíkom podľa obrázka   
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


