
Séria PARADOX 

 

EPIZÓDA 1 

ICEBREAKER –  HRA 

Variant pre menšiu skupinu (cca 3 – 8 ľudí): 

Každý z účastníkov má o sebe vymyslieť 3 výroky, z ktorých jeden nie je pravdivý. Následne ide 

každý za radom a povie svoje výroky. Ostatní musia určiť, ktorý výrok nie je pravdivý a zapísať 

si to. Kto odhadne najviac ľudí správne, vyhráva. (Môžete vymyslieť aj odmenu pre daného 

človeka). 

Variant pre veľkú skupinu A, keď by bol vyššie opísaný variant príliš zdĺhavý: 

Určite jedného človeka (môže to byť speaker, jeden z vedúcich, ale i nejaký účastník, ktorému 

dopredu povieme), ktorý o sebe vymyslí 3x3 výroky (alebo 5x3, je to na vás), pričom v každej 

trojici je jeden nepravdivý výrok. Úlohou všetkých ostatných je odhadnúť, ktorý výrok nie je 

pravdivý. Môžete dať skupine dohodnúť sa ako celku, alebo ich rozdeliť na tímy a sledovať, 

ktorý tím odhadne daného človeka najlepšie. 

Variant pre veľkú skupinu B: 

Ako variant A, ale rozdeľte celú skupinu na menšie celky (cca po 5 ľudí). 

ICEBREAKER –  OTÁZKY  

Vhodný hlavne pre malé skupinky, ale v prípade veľkej môžete tento icebreaker použiť tak, že 

ich opäť rozdelíte na menšie skupinky (cca po 3 – 5 ľuďoch). Ide o spoznanie sa bližšie a 

otvorenie sa medzi sebou. 

1. Čo je pre teba ideálny večer? 

2. Si typ človeka, ktorý rýchlo súdi ľudí, alebo si dáš načas, predtým, ako človeka 

„zaškatuľkuješ”?  

3. Si skôr pesimista alebo optimista? Ako to ovplyvňuje tvoje bežné fungovanie?  

TÉMA 

HLAVNÁ TÉMA 

SVET: Viera ti pomôže, keď ti je zle. Viera je o tebe. 

BIBLIA: Viera je o Bohu a Jeho vôli. 

ALEBO: Veríš? V koho veríš? Vo vlastné predstavy, alebo v skutočného Krista? 

Text: Marek 8:27 – 33 Petrovo vyznanie & Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia 

CIEĽ  

Svet môže mať rôzne tvrdenia o tom, čo viera v Krista, kresťanstvo, i Ježiš je (na to budeme 

narážať), ale našou úlohou je mať pevný obraz o Kristovi, čo urobil, a čo je naša rola a úloha 

vo viere. Nasledovanie Ježiša znamená že to nie je o mne - je to o Bohu a Jeho vôli aj pre môj 

život. 

TIP 

Na úvod vysvetli, prečo sa táto séria volá paradox: že Biblia môže niekedy 

na prvý pohľad tvrdiť niečo, čo sa prieči s „logikou sveta”. Môžeš začať s 

uvedením jedného známeho paradoxu, napr. tohto: 



Séria PARADOX 

 

PARADOX LUHÁRA (EUBULIDOV ALEBO EPIMENIDOV PARADOX) 

O tomto najznámejšom paradoxe napísal vynikajúci stoický logik Chrysippos zo Solov 29 kníh 

a filozof Filétos dokonca kvôli nemu zomrel (z úmorného uvažovania nad jeho riešením). 

Do Grécka sa priplaví starý známy Kréťan a podpichne Grékov, ktorí stoja na brehu, vetou: 

„Všetci Kréťania sú luhári." Povedal Kréťan pravdu alebo nepravdu? 

O týždeň sa Kréťan opäť priplavil a riekol: „Všetci Kréťania sú luhári a to, čo hovorím, je pravda." 

Hoci Gréci na brehu horko-ťažko zistili, čo povedal prvýkrát, teraz boli akosi bezradní. 

Ak niekto povie o sebe, že luhá, hovorí pravdu alebo luhá? 

Zdroj: http://brainden.com/hlavolamy/paradoxy.htm 

TÉMA (NEZABUDNI NA POWERPOINT) 

POHĽAD SVETA 

Mali ste niekedy s niekým konverzáciu o tom, čo je podľa neho viera? Alebo kresťanstvo? Kto 

je Ježiš? Prečo ľudia veria? - skúsme si vymenovať zopár predstáv, ktoré ľudia majú 

- môžu vykrikovať a ty môžeš zapisovať 

- napr. Ježiš = dobrý človek, fanatik, kresťanstvo = zaujímavé učenie, nezaujíma ma, 

neriešim, zastaralé, príliš konzervatívne; prečo: lebo im to pomáha, boli naučení a 

nasledujú jak slepé ovce… atď. 

- ja mám najradšej to, že viera je „self-help” program - pomáha ti. Dokonca štúdie ukázali, 

že náboženstvo a viera znižujú príznaky úzkosti, depresie a pomáhajú ľuďom zvládať ťažké 

situácie – proste, veriť sa ti oplatí 

- zdroj: Journal of Religion and Health, https://www.aktuality.sk/clanok/862635/viera-moze-

pomahat-rovnako-ucinne-ako-psychologicke-metody-tvrdi-studia/) 

➔ SVET: „Viera ti pomôže, keď ti je zle. Viera je o tebe“ 

- môžeme teda zhrnúť, že viera je často podľa druhých niečo, čo tebe pomôže, keď 

je ti zle. Dokonca si to veľa ľudí myslí! Že Boh je tu pre teba, keď potrebuješ. A aj keď 

toto je jeden z aspektov viery, ukážeme si, že to nie je centrom a je to úplne mimo 

toho, čo viera, kresťanstvo a Ježiš naozaj je. 

POHĽAD BIBLIE 

Čítajme Marek 8:27 – 30: 

27 Ježiš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov 

spýtal: „Za koho ma ľudia pokladajú?“ 28 Odpovedali mu: „Za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša 

a iní za jedného z prorokov.“ 29 On sa ich opýtal: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter mu 

odpovedal: „Ty si Kristus!“ 30 No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili. 

(27) sme v pokročilom štádiu Ježišovho učenia, učeníci už videli mnoho Ježišových zázrakov, 

jeho popularita je vcelku vysoká 

- „za koho ma ľudia pokladajú?” -> otázka na svet, čo si o JK myslia ľudia navôkol - 

podobne, ako my sme rozoberali pred chvíľou, aj ľudia vtedy mali rôzne názory na 

Ježiša a jeho učenie – väčšina z nich pristála na úrovni toho, že je to nejaká Bohom 

zaslaný prorok 

(29) „za koho ma pokladáte vy?” – priama otázka Krista na svojich učeníkov 

- Čo je váš názor na mňa? 

- odbočme teraz trochu od textu a skúsme sa každý pre seba 

zamyslieť: Kto je podľa teba Ježiš Kristus? Skúsme špecifikovať: Akú 

rolu v tvojom živote Ježiš hrá?  

(29) „Ty si Kristus!” – hovorí Peter, sebaistý a pevne presvedčený 

https://www.aktuality.sk/clanok/862635/viera-moze-pomahat-rovnako-ucinne-ako-psychologicke-metody-tvrdi-studia/
https://www.aktuality.sk/clanok/862635/viera-moze-pomahat-rovnako-ucinne-ako-psychologicke-metody-tvrdi-studia/
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- Peter a učeníci, ktorí neprotestujú, uverili, že Ježiš je naozaj zasľúbený Mesiáš. Zjavne 

to vedeli od začiatku, ale teraz tomu skutočne uverili (i na základe toho, čo s ním zažili) 

- ak treba, pripomeň, že dnes vieme lepšie, ako učeníci, kto je naozaj Ježiš a čo 

spravil (že zomrel za naše hriechy, je náš Spasiteľ) 

(30) - Ježišov čas ešte nenastal 

Táto prvá časť nám ukazuje dôležitý moment, kedy učeníci plnohodnotne vyznali, že Ježiš je 

Kristus - prorokmi predpovedaný Mesiáš. V Petrovom konaní za chvíľu ale uvidíme, že ich 

porozumenie toho, kto je Kristus nebolo úplné (resp. nebolo správne). Aj my môžeme rozumieť 

kresťanstvu. Pochopili sme, kto je Ježiš – že On je Spasiteľ. Ale rozumieme kým je, zo svojho 

pohľadu, alebo z toho Božieho? 

Čítajme Marek 8:31 – 33 

31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i 

zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter 

ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: 

„Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ 

(31) Ježiš objasňuje a otvorene učeníkom hovorí, v čom je podstata jeho mesiášstva tu na zemi 

- jeho misia. Teraz, keď učeníci otvorene porozumeli, že JK je naozaj Mesiáš od Boha, sú na to 

pripravení  

- Už sú v štádiu že, super, veríme, že Ježiš je Mesiáš, ako dobre! Prišiel nás zachrániť – 

populárna predstava Mesiáša v tej dobe bola, že Mesiáš ustanoví svoje kráľovstvo na 

zemi bez trápenia a bez smrti a vyslobodí Židov spod rímskej nadvlády.  

- Vidíme tam tie prvky: „Viera ti pomôže, keď ti je zle. Viera je o tebe“? 

(32) V Petrovom konaní vidíme iróniu- bol skalopevne presvedčený, že Ježiš je Kristus! Ale v 

momente, keď Ježiš o svojom poslaní na Zemi začne hovoriť, Petrovi sa to vôbec nepáči 

- = breaking point - učeníci boli mimo! Peter, sebavedomý, presvedčený, že pozná 

pravdu, a predsa mimo 

- Peter mal vlastnú predstavu o tom, kto je Ježiš a na čo prišiel – jeho predstavy boli 

v súlade s tou populárnou predstavou, že Mesiáš Židov zachráni pred Rimanmi  

(33) Keďže Petrova predstava nebola v súlade s Božou vôľou, Ježiš to prisúdil satanovi 

- „lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské” -> tu sa odhaľuje pravda Petrovho 

pohľadu na JK a jeho poslanie 

- Peter mal vlastnú predstavu. Vlastný plán. Vlastnú cestu. Vlastný spôsob. Ježiš na 

to ostro reaguje - nie pre ľudské veci máš mať zmysel, pre Božie! 

Vidíš Krista správne? Vnímaš ho, ako toho, ktorý je tvojím Spasiteľom, Záchrancom, a nakoniec 

i Bohom? Rozumieš, že tu ide o to, čo chce On, nie o to, čo chceš ty? Lebo ak chceš veriť v 

Boha, lebo si myslíš, že ti pomôže dosiahnuť tvoje predstavy, si ako Peter - trafil si klinec po 

hlavičke, ale zabil si ho do nesprávnej latky. 

➔ BIBLIA: Viera je o Bohu a o Jeho vôli. 

Zhrň to podľa sekcie „hlavná téma“ 

OTÁZKY NA PREMÝŠLANIE 

Môžeš nechať, nech sa v tichosti, alebo vo dvojiciach – trojiciach nad nimi 

zamýšľajú (uváž podľa publika, niektoré sú trochu provokačné) 
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1. Aké reakcie v tebe vyvoláva fakt, že viera nie je o tebe, ale o Bohu a Jeho vôli? 

2. Aké je tvoja súčasná predstava o Ježišovi/viere a o role, ktorú hrá v tvojom živote? Máš 

sklony myslieť si, že viera je pre tvoj vlastný benefit? 

3. Si ochotný vybrať si ten biblický pohľad na vieru? Si ochotný podriadiť svoje predstavy 

tomu, čo chce Boh, keď vieš, že ťa miluje a že za teba a za tvoje hriechy dal život?  

Na záver sa môžete modliť (vo dvojiciach-trojiciach, alebo všetci spolu nahlas, a ty ukonči). 

TIPY PIESNÍ NA CHVÁLY 

- Ježiš dávno to už viem 

- Volám na teba 

- Na krídlach lásky  

TIP NA SPOLOČNÚ ZÁBAVU 

Štýl: chill, priestor na rozhovory ale i hry 

1. Doneste spoločenské hry, ktoré máte a umožnite každému hrať, čo sa im chce 

2. Zahrajte si všetci spolu Aktivity/Alias 

  


