
Séria PARADOX 

 

EPIZÓDA 2 

ICEBREAKER –  HRA 

Vytvorte dvojice. Jeden z dvojice musí mať zaviazané oči a papier s perom. Druhý dostane 

obrázok, ktorý ho má svojmu partnerovi opísať tak, aby ho jeho partner čo najlepšie so 

zaviazanými očami nakreslil a to bez toho, aby mu jednoznačne povedal, čo na obrázku je. 

Vyhráva dvojica, ktorá obrázok najkrajšie prekreslila. 

 Napr. Ak je na obrázku dom, povieš nakresli štvorec a na ňom trojuholník. 

Tip na obrázok:  

(alebo akýkoľvek iný, aký nájdeš na 

googli) 

Verzia pre veľké skupiny:  

a) Majte len jednu dvojicu, ktorá toto 

bude robiť, ostatní sa pozerajú 

b) Vytvorte 3-4 menšie skupiny, kde 1 

kreslí, druhý naviguje a ostatní 

môžu pomáhať, alebo sa len pozerať. 

ICEBREAKER –  OTÁZKY  

1. Aký je tvoj najadrenalínovejší zážitok? 

2. Aké tri vlastnosti charakterizujú tvojho otca najviac? Je niektorá z nich 

charakteristická aj pre teba? 

3. Si typ, čo sa radšej nechá viesť, alebo radšej vedie? 

TÉMA - (NEZABUDNI NA POWERPOINT) 

HLAVNÁ TÉMA 

SVET: Ty si ten, čo má kontrolu nad svojím životom: si tvorcom svojho vlastného šťastia. 

BIBLIA: Odovzdaj kontrolu Bohu a dostaneš ten najväčší dar. 

ALEBO: Čo naozaj znamená veriť v Krista a nasledovať ho? 

Text: Marek 8:34-38 Nasledovanie Ježiša 

CIEĽ  

Vo svete je trendom mať kontrolu nad svojím životom, rozhodovať podľa seba. Biblia však 

učí, že kontrolu máme vložiť do Božích rúk – to je nasledovanie Krista! Vtedy dostaneme 

večný život. 

POHĽAD NASPÄŤ   

Ak Kristus je mojím Spasiteľom, Záchrancom a darcom večného života, viera nie je o mne, o 

mojej ceste, o mojich predstavách. K čomu to vedie? K otázke kontroly - kto ju má mať? -> 

dnešná téma.  

TÉMA 

- Koľkí z vás sú takí, že majú radi kontrolu? (nech sa prihlásia) V čom sa to 

prejavuje?  
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- nech niekto kľudne odpovie, alebo aj ty, ak si ten typ, ktorému je ťažko spoľahnúť sa 

na Boha/iných 

- môžeš uviesť aj svoj krátky príbeh, ktorý to demonštruje (alebo príbeh niekoho, koho 

poznáš) 

POHĽAD SVETA 

„Kto chce byť sám sebe pánom, nech sa poddá svojim túžbam a snom, odhodí svoj kríž a 

postupuje podľa svojho plánu. Lebo kto by si chcel zachrániť život, si ho aj zachráni. Kto však 

stratí svoj život pre niekoho iného, stratí ho úplne.” 

Takto často ako ľudia rozmýšľame – a v jednej rovine si to uvedomujeme, v druhej menej: 

1. Prvá rovina: 

- Chceme byť sami sebe pánom – sme bytosti, ktoré majú rozum, vedia zvážiť svoje 

okolnosti, rozhodovať sa, ale čo ak ti poviem, že je tu niekto, kto pozná tie okolnosti 

lepšie ako ty? Ktorý rozumný, múdry, racionálny človek, by nedal na radu niekoho, kto 

vie lepšie ako on?  

- Chceme, aby sa naše túžby naplnili –  prirodzene aj nášmu telu ide o to, aby nám bolo 

čo najlepšie – čo nás niekedy vedie k pozeraním sa a hnaním sa za krátkodobými 

vecami a pôžitkami – filozofia „tu a teraz“ 

2. Druhá rovina – tú si menej pripúšťame, nie je tak „in“ ako prvá rovina: 

- Ide nám často v prvom rade o vlastné dobro – zachrániť niekoho za obeť straty 

vlastného života je trochu extrémny príklad, ale vezmime si iný príklad – máme chlebík 

na desiatu, škvŕka nám v bruchu, aj spolužiakovi o dve lavice škvŕka, no komu dáš 

chlebík? Hádam nie jemu?  

- Uvedomil si si niekedy, že si sebec? – ak máš príklad, uveď ho 

▪ O tejto druhej rovine sa budeme baviť o týždeň 

➔ SVET: Keď ty si budeš riadiť život, keď budeš nasledovať svoje túžby a pozerať v prvom 

rade na seba, vtedy ti bude dobre.  

POHĽAD BIBLIE 

Čítajte Marek 8:34-38: 

34 Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech 

zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí 

ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, 

ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život? 38 Kto 

sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za 

toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ 

(34) “Kto chce ísť za mnou” -> ak si v bode: viem, kto je Kristus, a viem, že viera je o Bohu, nie 

o mne 

- “nech zaprie sám seba” = nemať vlastné predstavy a túžby v centre svojho života; 

odmietnuť, čo mi je teraz prirodzené, čo mi hovoria pudy/inštinkty/emócie 

- Čo to znamená zaprieť sám seba? Máte nejaké príklady? 

- lenivosť vo mne mi hovorí: posteľ+mobil, ale ja umyjem riad mamke 

- hnev vo mne mi hovorí: “nakrič na toho primitíva!” ale ja sa ovládnem a 

ostanem ticho 

- túžba vo mne mi hovorí: chcem sa s mojou priateľkou vyspať, 

ale ja sa ovládnem a počkám do svadby, atď 

- “vezme svoj kríž a nasleduje ma!” - ochota trpieť, niesť bremeno, ktoré 

mu Boh dal, ten údel, čo má pre neho Boh pripravený; ísť za príkladom 

Ježiša, ktorý šiel na kríž za nás 
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- kríž sa fyzicky nedá niesť v súkromí -> niesť kríž verejne, nasledovať verejne 

- teda nie vždy to je prechádzka ružovou záhradou 

- opak vedenia = nasledovať 

Teda ak chceme byť učeníkmi Krista, musíme 1. zaprieť samých seba 2. otvorene nasledovať 

Krista = a teda niesť údel, ktorý nám Boh dáva, ísť Jeho príkladom 

(35) “lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho“: 

- v tomto kontexte Ježiš myslí zachrániť fyzický život, stratí večný život 

- zaprieť Ježiša, aby niekto fyzicky neumrel -> stratí večný život 

- iný pohľad: chceme si sami pre seba zachraňovať život -> Ježiš je Záchranca, nemôžeme 

ho nahradiť 

- “kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium“ → byť ochotný pre Ježiša obetovať aj 

svoj život 

- „zachráni si ho” -> nie svoj fyzický, ale svoj večný život 

- dnes našťastie nie sme ohrození pre svoje presvedčenie na SR 

- to znamená že v takom prípade je Ježiš a evanjelium pre človeka priorita číslo 1 -> nad 

svoj vlastný fyzický život  

(36) „veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život?“ – získať svet = získať 

uznanie, slávu, bohatstvo, skrátka budovať svoj život na zemi, ak „premárni svoj život“ -> teda 

budovať takým spôsobom, že stratíš večný život 

- Uznanie, sláva, ani bohatstvo ani nič iné nemusí byť zlé. Ale ak pri tom zaprieme Ježiša, 

ak on nie je na prvom mieste → premárnime svoj život (večný) 

- Pobyt na zemi je krátky, ale večný život je... nuž na veky!  

(37) „za čo môže človek získať svoj život?“ (život=večný život) → pozerajúc naspäť do textu 

pozrieme na verš 35 – keď dáme svoj život za Ježiša a za evanjelium. Vtedy získavame život!  

- Pre hĺbavejšie/skúsenejšie publikum: to znamená že áno, je to viera, ktorá zachraňuje, ale 

urobiť Ježiša a evanjelium prioritou č. 1 je skutok, ktorý vieru potvrdzuje   

(38) = finálne potvrdenie vyššie vysvetleného – Ježiš očakáva, že vyznáme verejne, nie len 

vnútorne, že Ježiš je náš Pán a že tak isto verejne, ako vnútorne, to tak budeme žiť 

- Ak sa budeme „hanbiť“ – Ježiš sa ku nám neprizná, keď nám pôjde o večný život 

➔ Biblia: Nasledovať Ježiša znamená odovzdať mu kontrolu – keď ta urobíme, získame ten 

najväčší dar – večný život! 

Máš teda 2 možnosti: 

1. Vyber si, že TY máš kontrolu.  

2. Vyber si, že ODOVZDÁŠ kontrolu Bohu a dostaneš ten najväčší dar. 

Minule sme došli k záveru, že ak je Ježiš naozaj tým, čo za nás trpel, zomrel a zachránil nás od 

hriechov, viera nie je o mne a o mojich predstavách, ale o Bohu a o jeho predstavách. 

K čomu nás to ale vedie dnes? Že prijať to, znamená variant 2. Teda: 

- Zaprieť svoje vlastné plány a svoje vlastné predstavy o tom, čo je pre mňa to najlepšie 

- Prijať Božiu vôľu pre môj život a učiť sa od Ježiša 

= Odovzdať kontrolu Bohu a prijať, že On je ten na čele.  

Možno sa pýtaš, prečo by som to robil?  

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto 

verí v neho, nezahynul, ale mal večný život,“ (Ján 3:16) – nezabudni, že Boh 

ťa miluje. Že dal tú najväčšiu obeť pre teba, lebo ťa miluje, nie pre to, že 

chce byť tvojím diktátorom. To je tá najväčšia záruka, že keď jemu odovzdáš 

kontrolu, nie len získaš večný život, ale že aj tvoj pozemský život bude vedený 

niekým, kto je dobrý, kto vie lepšie, a kto chce pre teba to najlepšie. 
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TIP 

Popros niekoho, na koho poslucháči dajú (kľudne aj ty), kto si vybral variant 2, aby prišiel 

a povedal jeho dôvody prečo sa rozhodol tak urobiť.  

OTÁZKY NA PREMÝŠLANIE 

1. V čom je pre teba ťažké zapierať sa/premáhať sa?  

2. Ak si už odovzdal kontrolu Ježišovi nad svojím životom, čo to pre teba v praxi 

znamená? 

3. Ak si ešte neodovzdal kontrolu Ježišovi, si pripravený tak urobiť? Ak nie, čo ťa brzdí?  

Vytvorte skupinky po troch, štyroch ľudí a spoločne diskutujte (ľudia by sa v skupinke cítiť 

komfortne zdieľať a byť úprimní – myslite na to pri rozdeľovaní). Môžete sa potom spolu 

v skupinke modliť, alebo sa pomodliť na záver všetci spoločne.  

TIPY PIESNÍ NA CHVÁLY 

- Pán Boh je Pastier môj 

- Túžim priniesť na oltár 

- Stojím pred tebou 

TIP NA SPOLOČNÚ ZÁBAVU 

Štýl: spoločné hry 

Názov: 2x vírus (podľa toho, či ste vo vnútri, alebo môžete ísť aj von) 

VON: 

- 2-3 ľudia sú vírus, ostatní sú zdravé bunky 

- Zdravé bunky sa snažia ujsť vírusu. Ak ich však vírus chytí, musia si čupnúť a sú 

oslobodení len v momente, keď si dve zdravé bunky nad nimi pochytajú ruky 

a kričia 3x povedia: „boj vírusu“. Hra končí víťazstvom vírusu v momente, keď sú 

všetky zdravé bunky chytené, alebo po určitom stanovenom čase (napr. 7min) 

víťazstvom zdravých buniek, ak ich vírus nestihol chytiť. 

DNU: 

- Rozložíme stoličky po miestnosti, pričom jedna stolička je prázdna 

- 1 hráč = vírus 

- Úlohou hráča je sadnúť si na voľnú stoličku. Ostatní mu v tom môžu zabrániť tak, že 

si na tú stoličku sadnú – tým pádom sa ich stolička ale uvoľní. Hra končí v momente, 

kedy sa vírusu podarí si sadnúť (môžete to stopovať a potom vyhlásiť za totálneho 

víťaza hráča, ktorý bol najrýchlejším vírusom) 

  


