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POZNANIE BOHA
AKTIVITA:
Vymenuj čo najviac: Vlastností Boha, kníh z Biblie, mien učeníkov.
Postupne po jednom skupinkáči hovoria, čo im napadne, a posledný vyhráva 
sladkú odmenu (v prípade fyzickej skupinky).

Cieľ - navnadiť ľudí na spoznávanie, ako vzťah. Ak niekoho máme radi, tak o
ňom vieme, kto to je, aké má postoje, myšlienky, poznáme jeho aktivity, kamarátov 
a ďalšie rôzne info.

TÉMA: CHCEŠ HO SPOZNAŤ?

Otázka pre skupinku: Ako môžeme spoznávať Boha?
Jedným z hlavných a základných spôsobov je čítanie Biblie (inak to môžu byť
ľudia, modlitba, osobné skúsenosti atď)

Potrebujeme vedieť, čo je Biblia a na čo slúži:
- Zbierka kník, SZ (5 Mojžišových, Proroci, Žalmy, Príslovia…) + NZ
(Evanjeliá, Skutky, Listy do cirkví, Zj. Jána)

Ján 1:1 - 2: Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.
Ján 1:14: To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho
slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Kol 1:15: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva
Heb 1:1 - 3: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami
prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého
ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho
slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď
vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.

“Je to sám Kristus, nie Biblia, kto je pravým slovom Boha. Biblia, ktorú čítame
správnym duchom s pomocou dobrých učiteľov, nás privedie k Nemu.” C. S. Lewis.

Čítanie Biblie vnímame ako aktivitu, preto nám to môže prísť také suché, ale Biblia
má utvrdiť náš vzťah s Bohom.

Uvažujeme, že Boh a my sme 2 vzdialené subjekty, ktoré chcú komunikovať. IT
rečou je Biblia download a modlitba upload. To je náš komunikačný kanál. 
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Nestačí, aby sme boli 2 úplne oddelené a vzdialené subjekty, nestačí, aby to bol len
komunikačný kanál, potrebujeme vzťah s Bohom.

Ako k nej pristupovať/čítať ju?

Otázka pre skupinku: Ako si zvyknete čítať Bibliu? Ako to zvyčajne prebieha? Ako 
to vnímate (povinnosť/radosť)? 
Zapojenie Mysle a Srdca --> modlitba + pomoc Ducha Sv.
1Kor 2:12 - 14 , Ján 14:26, Ján 16:13

Svätý Duch nám pomáha porozumieť. Pred čítaním je dobré sa upriamiť na Boha a
vedome sa nastaviť na čítané slovo, ale jedna vec je dostať to slovo do hlavy a
pochopiť ho a druhá ho dostať aj do srdca. Aj na pochopenie a hlavne na
formovanie potrebujeme Ducha Svätého. Boh sa nám dáva poznať, ale musíme ho
najskôr hľadať - Mt 7:7 - 8, Jer 29:13 

Na čo brať ohľad pri čítaní, čo si všímať v texte?
1. O čom text hovorí
2. O kom hovorí
3. Aké konkrétne slová pisateľ používa
4. V akej dobe bol písaný
5. Kde bol písaný
6. S akým zámerom
7. V akej situácii
8. Ako zapadá do súvislosti
9. Čo sa dialo predtým, a potom

Otázky do diskusie:
1. Ako sa ti darí s čítaním, aký máš momentálne režim (ak nejaký)?
2. Máš nejaké tipy a triky na čítanie, ktoré by mohli pomôcť ostatným?

VÝZVA: 
Skúste sa na skupinke podeliť vo dvojciach, zároveň si skúste čítať každý deň a 
pýtať jeden druhého, ako sa mu darilo.

Vyhraď si nerušený čas bez mobilu. Pravidelne, nie nonstop, to sa nedá, ale 
pravidelne prehlbuj vzťah s Bohom. Najdi si kamoša, ktorý ťa bude kontrolovať a 
povzbudzovať v čítaní. Nezabudni, prečo to robíš - poznávanie. Žalm 16:11
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SLUŽBA 
ÚVOD: 
Diskutujte o veciach, bez ktorých si neviete predstaviť život, veci, ktoré ti uľahčujú
každodenný život, ktoré ti prinášajú úžitok. 

TÉMA: 

Matúš 28:19-20
,,Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i
Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja
som s vami po všetky dni, až do konca sveta (Amen).”

UČENÍK: 
Štandardná definícia - niekto, kto sa pridržiava niečieho učenia
- nasledovník alebo žiak
- prijíma spôsoby niekoho iného

Aplikované na Ježiša - kto sa učí žiť ako ON
- niekto, kto podriadi svoje slová a spôsoby, slovám a spôsobom Ježiša 

Evanjeliá nám dávajú obraz Ježišovho života na zemi, a ak skutočne chceme vedieť,
aké je byť Kristovým učeníkom, evanjeliá sú vhodným miestom pre štart.

V Jánovom evanjeliu sú tri doplňujúce uhly, čo to znamená nasledovať Ježiša. Ak
vychádzame z Jánovej osnovy, tak Ježišov učeník je:
- Uctievač
- Služobník
- Svedok

Učeník znamená uctievač
- nasledovať Ježiša znamená, uctievať iba Jeho
- Boh hľadá skutočných uctievačov, nie falošných, ale skutočných
- takých, ktorí Ho uctievajú v duchu a v pravde (Ján 4:23 - 24)
- uctievať Boha skrze Ježiša (náš Sprostredkovateľ)
- uctievať Ježiša (On je náš Boh)
- uctievanie charakterizuje každého učeníka
- neznamená to povrchné hranie sa a zapájanie sa do spoločenských aktivít
- znamená to centrálne a primárne uctievať Ho s radosťou v srdci 
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Učeník znamená služobník
- to je niekto, kto pozná, čo jeho Pán od neho chce, aby robil, a potom to robí
- ľudské ponímanie role služobníka - služobník ide k svojmu pánovi, opýta sa, čo 
má robiť, pán mu povie a služobník vykoná
- Boží služobník nepracuje pre Pána, ale Pán pracuje skrze svojho služobníka
- pre lepšie pochopenie si to rozoberieme cez podobenstvo o hrnčiarovi (Jeremiáš 
18:1-6)

Akú vlastnosť musí mať hlina, aby sa dala použiť?
- musí byť tvarovateľná, lebo inak sa nedá použiť
- musí byť prístupná/otvorená pre hrnčiarovo tvarovanie, aby z nej mohol urobiť
nádobu podľa jeho vôle

Ak je už nádoba hotová, čo treba urobiť, aby prinášala úžitok?
- sama o sebe nemá žiadnu schopnosť, aby mohla slúžiť, musí ostať v hrnčiarových 
rukách (napr. pohár - môžem sa z neho napiť, tanier - môžem
na ňom servírovať jedlo…)

Keď my prichádzame k Bohu a stávame sa Jeho služobníkmi, to prvé, čo od nás 
vyžaduje, je, aby sme mu dovolili vymodelovať a vytvárať z nás nástroje
podľa jeho vôle
- potom vezme náš život a vedie ho, podľa Jeho vôle a pracuje skrze nás, a tak 
napĺňa Jeho zámery
- tak ako nádoba, nemáme žiadnu schopnosť sami od seba, uskutočňovať Božie 
zámery
- môžeme urobiť iba to, že sa necháme Ním viesť
- dovoľ, aby ťa Boh tvaroval ostaň Bohu k dispozícii, aby ťa mohol používať
- i keď sa považuješ za obyčajného človeka, Boh ťa môže pripraviť pre úžasné
dielo a prácu, ktorú bude potom skrze teba konať
- bude odhaľovať Samého Seba skrze teba

Chceš sa stať skutočným Božím služobníkom?
Máš túžbu vidieť Boha, ako bude skrze teba konať dielo?
- daj sa Bohu plne k dispozícii, aby ťa mohol zmeniť a pripraviť pre službu, objav, 
kde Majster pracuje, a potom zisti, ako chce i teba zapojiť do práce
- ak po tom túžiš, povedz dnes Ježišovi áno, a dovoľ mu, aby z teba vytvoril 
služobníka podľa Jeho vôle.
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Učeník znamená svedok
,Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás” (Ján 20:21)
- znamená to, že Ježišovi učeníci sú na misii
- My tiež ako Jeho učeníci, naplnení Duchom Svätým, sme poslaní s istým cieľom - 
šíriť Jeho dobrú správu
- byť učeníkom znamená upriamovať Naňho ostatných ľudí
- rozpovedať prastarý príbeh o Ježišovi tak, ako prikázal Ježiš

SLUŽBA: 

Ježiš je najlepším príkladom služby, preto naše odpovede hľadáme u Neho.
Keď sa pozeráme na Jeho život a službu, vidíme 3 veci, ktoré potrebujeme pochopiť
do služby.

Aké poslanie zanechal Ježiš svojim učeníkom? (Matúš 28:19 - 20)
1. Činiť učeníkov
2. Hľadieť na Ježiša

Ďalšie tri slovesá sú v odlišnom tvare, vysvetľujú veci, ktoré potrebujeme
robiť, aby sme naplnili 2 hlavné:

1. Ísť - Aby sme mohli činiť učeníkov, potrebujeme iniciatívne budovať vzťahy s 
neveriacimi, tak ako to robil Ježiš.
2. Krstiť - Aby sme mohli činiť učeníkov, potrebujeme pomáhať iným ľuďom 
odovzdať sa Ježišovi Kristovi a Jeho dielu.
3. Učiť - Aby sme mohli činiť učeníkov, potrebujeme ľudí vystrojiť, aby boli poslušní 
a aktívne slúžiaci, tak ako to robil Ježiš. 

ZÁVER:

Modlite sa v skupinkách alebo spoločne.
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SPOLOČENSTVO 
ÚVOD: 

Ako sa máš teraz počas lockdownu, v karanténe? Asi nie úplne najlepšie.
Niektorým to možno niekedy vyhovuje, ale asi nepoznáme nikoho, kto by sa celý
uplynulý rok tešil z toho, že môže byť celý čas zavretý sám doma.

Asi vidíš nevýhody, ktoré to prináša: žiadny sociálny život, stagnujúce kamarátstva,
nedostatok pohybu, únava, nuda,... A síce väčšina z nás nežije sama, ale s rodinou,
predsa len potrebujeme iných ľudí. 

Život kresťana bez spoločenstva je ako život v karanténe. Síce máme a udržiavame 
vzťah s Pánom Bohom, ale zdieľanie sa, vyznávanie hriechov, modlenie sa za seba 
navzájom, spoločný rast, ale aj napomínanie sa sú veľmi dôležité pre zdravý
kresťanský život. Každý sme však iný, a preto je tiež potrebné tých druhých
spoznávať a učiť sa navzájom v spoločenstve žiť (tak, ako sa teraz učíme žiť s
našimi rodinami, tolerovať a ľúbiť sa navzájom :)). Dnes sa porozprávame a 
budeme hľadať v Biblii niekoľko dôvodov prečo patriť do spoločenstva a aké sú jeho
výhody, nabudúce si povieme niečo o tom, ako by malo spoločenstvo z pohľadu
Biblie vyzerať.

ČÍTANIE BIBLIE A DISKUSIA:
Prečo mať spoločenstvo? Čo o tom hovorí Biblia?

1) Môžeme si navzájom znášať bremená - Gal 6,2
- Si typ človeka, ktorý radšej rieši svoje problémy sám, alebo prosí o pomoc 
druhých? Alebo závisí od problému?
- Aké môžu byť výhody spoločného nesenia problémov?
- Myslíš si, že existuje hranica, ktoré problémy je ešte dobré riešiť v spoločenstve, a 
ktoré už nie? 

2) Je to priestor pre vzájomné obrusovanie sa a spoločný rast - Rim 15,14;
Jakub 5,16
- Verš z Jakuba hovorí o vzájomnom vyznávaní si hriechov. Prečo je to potrebné? 
Ako nás to môže posunúť ďalej? Máš človeka, ktorému môžeš vyznať svoje hriechy 
a modliť sa s ním?
- Už ťa niekedy niekto zo skupinky/mládeže/zbor napomenul? Ako si to bral/a? 
Pomohlo ti to, alebo ťa to skôr nahnevalo?
- Akým spôsobom je podľa teba dobré iných napomínať? Do akej miery by sme to 
mali robiť (kde je hranica “príliš osobné”, “príliš tvrdé”, “príliš časté”?)
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3) Miesto pre vzájomnú službu - 1. Kor 14,26
- Ako zažívaš vzájomnú službu v tvojom spoločenstve? (mládež/skupinka/zbor) 
Poslúžil už niekto tebe osobne?
- Poslúžil/a si už niekomu ty?
- Zamysli sa nad darmi, ktoré ti Pán Boh dal. Našiel/našla si ich už? Rozvíjaš ich? 
Ako nimi môžeš slúžiť celému spoločenstvu, ale aj osobne niekomu konkrétnemu?

Ako vnímaš spoločenstvo ty? Je podľa teba dôležité? Prečo áno/nie?

 Úloha na premýšľanie

Na akom mieste v tvojom živote máš spoločenstvo? Je to pre teba iba miestom 
stretávania sa s kamarátmi, alebo miestom rastu, spoznávania Pána Boha a 
vzájomného povzbudzovania sa? Venuješ spoločenstvu iba nutný čas, alebo do 
neho investuješ viac? Zamýšľaj sa tento týždeň nad tým, ako spoločenstvo vníma 
Biblia, a ako ty. Čo môžeš urobiť pre to, aby to bolo ešte lepšie? 

VÝZVA: 

Vyber si jednu z týchto možností prežívania spoločenstva “online” a počas 
nasledujúceho týždňa ju vyskúšaj:
a) Zavolaj niekomu z tvojho spoločenstva, pozvi ho na online kávu/čaj. Buď tam
pre nich, pýtaj sa čo ich ťaží, ako sa za nich môžeš modliť.
b) Pošli niekomu z tvojho spoločenstva malý darček :)
c) Spýtaj sa vedúceho tvojho spoločenstva, ako mu/jej môžeš pomôcť a poslúžiť.
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POSLUŠNOSŤ
ÚVOD: 

Keď si bol/a malé dieťa, pravdepodobne si poslúchal/a svojich rodičov. Boli sme 
tak od začiatku k tomu vedení. A keď sme boli starší, všimli sme si, že neposlúchať 
sa neoplatí. Buď sme boli za neposlušnosť potrestaní priamo od rodičov, alebo sa 
nám to nevyplatilo kvôli následkom našej neposlušnosti. Poslušnosť sa však v tejto 
dobe akosi nenosí. Nie je cool poslúchať. Všade okolo počujeme, aké je dôležité 
byť samostatným, sebavedomým človekom s vlastným názorom a nepodriaďovať 
sa iným, nepočúvať iných. Slovo autorita v dnešnej spoločnosti už znie ako niečo 
zlé. Čo však o tom hovorí Biblia? Aký postoj by sme mali mať my, ako kresťania, k 
poslušnosti? Aký postoj mal k poslušnosti Ježiš? Poďme sa na to spolu pozrieť a 
diskutovať.

AKTIVITA: 
Vytiahni si mobil, a vyhľadaj definíciu poslušnosti na Google. Súhlasíš s ňou? Ako 
by si to zadefinoval/a ty?

TÉMA: Čo je poslušnosť? 

Definícia podľa Google: poslušný = ochotný podriadiť sa rozkazu, rade niekoho,
ochotný vyplniť prianie niekoho, ktorý poslúcha
Definícia podľa Ježiša: Ján 14, 15.23 - (zachovávanie Jeho slova a prikázaní)
Ježiš to vyzdvihuje 2x.

Prečo by sme mali ako kresťania poslúchať? Ako poslúchať v praxi? Koho máme 
poslúchať?

Príklad rodič - dieťa: Žiadny rodič nechce zle pre svoje dieťa, chráni ho a pomáha
mu. Tým pádom, keď vidí, že sa dieťa približuje k horúcemu hrncu, nenechá ho
popáliť sa, aby sa učilo z vlastných chýb, ale dá mu príkazom nedotýkať sa toho
hrnca. Rovnaké to môže byť aj v súvislosti s nami voči Bohu.

1. list Jána 5,3: Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho
prikázania nie sú ťažké.
Otázka pre skupinku: Súhlasíte s Jánom, keď hovorí, že Božie prikázania nie sú 
ťažké? Ako máme brať túto vetu? Je zlé, ak cítime pravý opak, že prikázania je často 
ťažké dodržiavať?
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Študijná biblia, pozn. k jeho prikázania nie sú ťažké:
Nie preto, že by samotné prikázania boli ľahké, ale ako Ján vysvetľuje vo v. 4, je to 
vďaka znovuzrodeniu. Tomu, kto sa vierou narodil z Boha, Svätý Duch dáva silu 
poslúchať. 

Čím sme bližšie k Bohu, tým je aj nám ľahšie plniť jeho prikázania/vôľu. Dostali sme 
Ducha Svätého, ktorý nás k tomu nabáda a dáva nám silu ho poslušne nasledovať. 
Ak je náš vzťah s Ním živý, tak aj plnenie Jeho prikázaní nám je ľahšie, tým, že sme 
blízko neho. Prirodzene ani v živote nechceme zraniť niekoho, kto je nám blízky. 
(Ján 14, 21.23-26)

Otázka pre skupinku: Miluješ Pána Ježiša? Aký “živý” by si hodnotil svoj vzťah s
Ježišom? Čo pre teba znamená “milovať Pána Ježiša”?

Odpoveď Ježiša pre teba:
Ján 14,15: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.
Lukáš 6,46: Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?

- Často chceme od Pána Ježiša prijímať tie príjemné veci, nazývame ho naším 
Pánom, ale nie sme ochotní Ho poslúchať v tých veciach, ktoré nám nie sú 
príjemné. Pán Ježiš nám však ukazuje, že od nás vyžaduje poslušnosť v každej 
oblasti.

Aké ďalšie autority okolo seba máš? Je pre teba jednoduché ich poslúchať a
rešpektovať? Sú podľa teba výsledkom poslušnosti aj nejaké výhody?
- Poslušnosť autorite nás časom formuje –> zmena charakteru
- Autority sú väčšinou skúsení ľudia, môžeme si od nich brať vo veľa veciach príklad
- Chránia nás pred nami samými, pred chybami, ktorých by sme sa dopustili a
mohli by nás zraniť

Dokonalý príklad Ježiša Krista v poslušnosti 
Fil 2: 3-8 Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore 
pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj 
záujmy druhých. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu 
podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal 
na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol 
pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.
 
Podnet na premýšľanie: Zamýšľaj sa tento týždeň nad tým, ako dobre ti ide 
poslušnosť. Poslúchaš svojich rodičov? Božie slovo? Autority okolo seba? Čo môžeš 
prakticky urobiť pre to, aby si sa v poslušnosti posunul/a? Vyber si 1 konkrétnu 
oblasť, v ktorej si myslíš, že ti poslušnosť ide najmenej, a zameraj sa na ňu.


