
Séria PARADOX 

 

EPIZÓDA 3 

ICEBREAKER –  HRA 

Všetci hrajú kameň papier nožnice naraz, pričom vedúci vždy zostane v hre – tí, ktorí by proti 

nemu vyhrali, alebo ukázali rovnaký znak, ostávajú, tí, čo by prehrali, vypadávajú. Posledný 

hráč vyhráva. 

ICEBREAKER –  OTÁZKY  

1. Čítanie kníh, ale žiadne dobrodružstvo, alebo plno dobrodružstiev, ale žiadne čítanie 

kníh? 

2. Čo máš na sebe rád? 

3. Kto z tvojej skupinky by bol najlepší rodič? 

TÉMA 

HLAVNÁ TÉMA 

SVET: Ty prvý, až potom tí druhí. Tvojím cieľom je vlastné dobro! 

BIBLIA: Tí druhí, až potom ty. Veď Ježiš – Boh sám, uprednostnil teba pred sebou! 

ALEBO: Čo teda robiť? 

Text: Marek 10:35-45 Prosba Zebedejových synov 

CIEĽ  

Svet hovorí, že ty si centrom vesmíru. Tvojím cieľom je tvoj vlastný úspech. Druhí sú dôležití, ale 

až druhoradí. Biblia však kladie do centra druhých ľudí – byť ako Ježiš, nasledovať ho, znamená 

byť služobníkom.  

AKTIVITKA NA ÚVOD DO  TÉMY  

Daj mládežníkom pero a papier. Nech si predstavia, že majú 28 rokov, doštudovali, ešte 

nemajú deti ale zarábajú. Práve dostali výplatu 1000€. Čo s nimi spravia? Nech to odkrokujú: 

napr. 1. najskôr dám 100€ na splácanie hypotéky, 2. kúpim si notebook... atď.  

Keď budú mať opýtajte sa ich – kam išla vaša prvá čiastka? Na vás alebo na niekoho druhého? 

Druhá čiastka? Tretia čiastka? ... Bola nejaká čiastka, ktorá šla na niekoho iného?  

POHĽAD NASPÄŤ  – NEZABUDNI NA POWERPOINT 

Skúste sa publika spýtať, či si pamätajú tvrdenia sveta a Biblie v epizóde 1 a 2, potom im to 

zhrň nasledovne: 

- Epizóda 1: viera je vlastne o Bohu, nie o mne, nie je jej centrom to, aby mne pomáhala – 

je o Božej vôli 

- Epizóda 2: odovzdať kontrolu Bohu sa oplatí – nielenže to zveríš do rúk niekomu, kto vie 

lepšie tvoje okolnosti a kto aj teba pozná lepšie ako ty sám, ale Boh je niekto, kto za teba 

zomrel; chce pre teba to najlepšie 

- Epizóda 3: Okej, ak viera je o Bohu a o Jeho vôli, nie o mne a o mojich 

predstavách, a ja urobím ten krok a odovzdám kontrolu Bohu, čo to 

znamená prakticky? Čo teraz? Ako má môj život vyzerať?  
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ÚVOD DO TÉMY  

Minule sme spomínali 2 roviny – vedomú (chceme byť sami sebe Pánom a chceme, aby sa 

naše túžby splnili) a trochu nevedomejšiu – ide nám v prvom rade o vlastné dobro. Je niekto, 

kto s týmto výrokom nesúhlasí?  

Trochu zamyslenia ako dôkaz: 

- Rozhodovania = ovplyvňujú náš život a to, ako náš život vyzerá – od najbanálnejšieho, po 

tie najdôležitejšie 

- Naše telo je reakciami prirodzene nastavené na „vyhýbanie sa bolesti“ 

- Podobne ako s naším telom je to aj s rozhodnutiami – vyberáme si to, čo je pre nás lepšie 

– a je to logické 

- Príklad: zastanete v hot-dogárni a majú posledný hot-dog. Máte hot-dogy fakt radi a ste 

hladní. Naraz s vami príde aj druhý človek. Obaja chcete hot-dog. Aký by musel byť ten 

človek / tá situácia, aby ste ustúpili a hot-dog mu prenechali? (napr. dieťa, niekto chorý, 

tehotná žena, sympatická mladá slečna...) – vytvárame si podmienky: 

- Toto nám za to stojí, toto nám za to nestojí – každý má síce podmienky inak 

nastavené, ale: 

- Nesebecké správanie nemáme zakódované – to sa musíme učiť/presvedčiť sa/premôcť 

sa – a často si povieme, že nemáme dôvod nebyť sebci  

- Svet: buď sebec, uži si, dopraj si, self-love – veľká téma  

- ale čo ak je tu druhý pohľad, ktorý sa na rozhodnutia pozerá úplne opačne? 

TÉMA 

Prečítajte najskôr Marek 10:35-41 

35 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: „Učiteľ, chceme, aby si nám 

splnil, o čo ťa požiadame.“ 36 On sa ich však opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37 

Odpovedali mu: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 

38 No on im povedal: „Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť 

pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?“ 39 Oni odpovedali: „Môžeme.“ Nato Ježiš 

povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. 

40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre 

ktorých boli pripravené.“ 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. 

(35-36) „Zebedejovi synovia Jakub a Ján“ -> bratranci a učeníci Ježiša (Máriina sestra 

 Salome bola ich mama)  

- Prosba – idú pekne na Ježiša, chcú vysokú pozíciu, musia si ju pekne vypýtať, inak ich 

možno niekto predbehne („kto sa nepýta, ten nevie, a kto neprosí, nemá“)  

(37) „po pravici a po ľavici“ -> druhá a tretia najvyššia pozícia – často tam sedela rodina 

- Obidvaja verili, že Ježiš je Mesiáš, a zjavne čakali, že Ježiš príde do Jeruzalema a tam 

ustanoví svoje kráľovstvo 

- Túžba po vysokej pozícií, autorite, moci -> Calvin: „Tento príbeh obsahuje jasný obraz 

ľudskej márnomyseľnosti; ukazuje totiž správny a svätý zápal, ktorý je však často 

sprevádzaný ambíciou... Tí, ktorým Ježiš sám nestačí, a ktorí hľadajú okrem neho 

ďalšie veci, žiaľ zblúdia zo správnej cesty.“ 

(38) „piť z kalicha... byť pokrstený krstom...“ = zdieľať rovnaký údel, v SZ 

symbolom problémov a trápenia → vieme, že Ježišov údel bola obeta za 

hriechy všetkých ľudí 
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(39) – „môžeme“ -> napriek tomu sebaisto odpovedajú, že môžu zdieľať rovnaký údel a že to 

s ním prekonajú, aj keď  neporozumeli, čo im Ježiš o sebe predpovedal (verše 33-34), pretože 

by za tie miesta po jeho boku sľúbili čokoľvek 

-  Ježiš potvrdzuje, že budú znášať rovnaký údel (obaja učeníci zomreli ako mučeníci, ale 

netrpeli toľko, koľko musel Kristus (znášať hriechy všetkých) 

(40) nie je to Ježišova úloha rozkazovať, kto mu bude sedieť po pravici a po ľavici – je to úloha 

Otca, túto moc si Ježiš neprivlastnil 

(41) „mrzieť“ -> závidieť. Táto reakcia ukazuje, že aj ostatní učeníci by také miesto chceli  

➔ Sebecká ambícia – túžba po pozícií moci a prestíže pre seba samých 

- Nezabudnime, že väčšina učeníkov boli obyčajní nevzdelaní ľudia! Zrazu takéto 

požiadavky na Ježiša?  

Toto je však pre svet veľmi prirodzené. Máme v sebe, že chceme to najlepšie pre seba. 

Chceme, aby nám bolo dobre, a preto, keď sa naskytne príležitosť k zlepšeniu našej situácie, 

urobíme tak pre seba. Jakub a Ján vyšli, aby požiadali o tie miesta, ale mali na to vôbec 

kompetencie? Vôbec tu nevidíme niečo, čo by sme od kresťanov možno očakávali – „Učiteľ, 

podľa nás by mal byť ten a ten po tvojej pravici, lebo ti naozaj dôveruje a je rozumný,“ atď.  

- Ak si pamätáte na tie dve roviny z epizódy 2, tu je druhá: 

- Ide nám často v prvom rade o vlastné dobro  

➔ Svet: Ty prvý, až potom tí druhí. Tvojím cieľom je vlastné dobro! 

- Je to generalizácia, ale každý máme k tomu sklony 

- V tomto biblickom príklade chceli učeníci popredné miesta – ambície – ale to „vlastné 

dobro“ nemusí byť pre niekoho len moc – pre niekoho je to opačne, napríklad je pre 

neho „to lepšie“ zostať pekne v pozadí a viesť sa na námahe druhých – aj to je kladenie 

seba pred druhých!  

- Spomeň úvodnú aktivitu o výplate – vyzdvihni, ak dalo mnoho ľudí na prvé miesto sumu, 

ktorá putovala pre svoj benefit, nie pre niekoho iného 

Čo na to hovorí Ježiš? – čítajme Marek 10:42-45 -> toto je paradox!  

(42) vo svete má moc, pozíciu, prestíž, ten, kto vládne, kto často i utláča, vládne mocou. Ten 

je veľký. Ambície sveta smerujú k čo najvyššej pozícií, s čo najväčšou mocou 

- Chceme byť tí hore, ktorých si ľudia vážia, na ktorých dajú, ktorí majú právo povedať, že 

„bude po mojom“ – Ježiš ale tento rebríček hodnôt dramaticky prevracia hore nohami 

(43-44) podľa Ježiša: veľký = služobník, najväčší = sluhom všetkým 

- Pozor, toto slovo nie je „otrok“, ale služobník – vziať nižšiu pozíciu a dobrovoľne druhým 

pomáhať 

- Toto platí pre tých ambicióznych dravcov: „vziať nižšiu pozíciu“, ale aj pre pasívnych 

jedincov, ktorí majú radi svoje pohodlíčko: „pomáhať – byť tu pre druhých!“ 

(45) kľúčový verš -> Ježiš, veľký Boh, neprišiel, aby sa dal obsluhovať! I keď moc na to mal, ak 

by chcel. Sám slúžil, no najväčšiu službu urobil, keď dal svoj život ako výkupné za hriechy 

mnohých 

- Výkupné -> dostatočné na záchranu mnohých 

- Pozor, nie všetkých, len tých, ktorý uveria a túto cestu si vyberú 

➔ Biblia: „Tí druhí, až potom ty. Veď Ježiš – Boh sám, uprednostnil teba pred sebou!“ 

- Nasledovať Ježiša znamená byť služobníkom 

- Preto napr. sa dáva desiatka zo svojej výplaty ako prvá! :) taký bol ešte 

židovský princíp 

Zhrň to podľa sekcie „hlavná téma“ 
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OTÁZKY NA PREMÝŠLANIE 

1. Si skôr typ, čo túži po poprednom mieste, alebo ten, čo sa radšej v úzadí vezie?  

2. Postrehol si na sebe tú druhú rovinu – že nám ľuďom ide často o seba viac, ako 

o druhých? 

3. Aká je tvoja reakcia na Ježišov obrátený rebríček hodnôt?  

4. Čo podľa teba znamená byť služobníkom v praxi? 

Zdieľajte sa v menších skupinkách. Pred modlením sa ešte vráťte a ak cítite, že by sa to 

zišlo zhrňte celú sériu: 

ZHRNUTIE SÉRIE PARADOX 

Zhrňte celú sériu tak, že zopakujete paradoxy (tak, ako je vždy napísané v sekciách „hlavná 

téma“. Potom choďte ešte raz do diskusných skupiniek a diskutujte na nižšie položenú otázku, 

alebo im dajte napríklad vyplniť anonymný otáznik s touto otázkou: 

1. Zmenila nejako táto séria tvoj pohľad na vieru, Ježiša a kresťanstvo?  

Na záver sa spoločne modlite. 

TIPY PIESNÍ NA CHVÁLY 

- Ježiš môj 

- Ty príď a vládni nám  

- Náš Boh je väčší  

TIP NA SPOLOČNÚ ZÁBAVU 

Štýl: rozhovory 

Spravte si v tento čas priestor na rozhovory. Choďte spoločne ako skupina na prechádzku, 

alebo pripravte občerstvenie a majte voľný hang-out. Povzbuď vedúcich, aby skúsili 

konverzácie otáčať k tejto téme paradoxov a zisťovať, ako sú ľudia na tom vo vzťahu s Bohom.  

 


