
Zožeň baliaci papier a klbká stužiek.

Rozdeľ ľudí do tímov po dvoch.

Ľudia z každej dvojice stoja vedľa seba a vnútorné ruky majú zviazané.

Každý tím musí zabaliť balíček len s použitím voľných rúk.

Napokon naň musia priviazať mašľu.

Vyhráva tím, ktorý správne zabalí balíček najrýchlejšie.

Ľuďom, ktorí žili pred narodením Krista.

Ľuďom, ktorí boli prítomní, keď sa Kristus narodil.

Ľuďom, ktorí chodili s Kristom počas jeho služby na zemi.

Vyučovanie: Otec nás vo svojej láske stvoril. Poslal svojho Syna, aby žil, zomrel, bol vzkriesený a

oslávený, lebo svet miluje (Ján 3,16). Tým sme spasení a naša spása znamená, že skrze Ducha

vstupujeme do tejto vylievajúcej sa Otcovej lásky. Nemusíme čakať až na nebo, aby sme mohli

zažiť život s Ním. 

Aplikácia: Božia láska ma premieňa na človeka, ktorý dokáže milovať.  

Icebreaker 

Gift Wrap Challenge
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INTRO

Sme v poslednom adventnom týždni. Znamená to, že do Vianoc zostáva už len niekoľko dní. Ešte

niekoľko dní budeme oslavovať príchod Mesiáša. Posledné 3 týždne sme sa venovali 3 obdobiam

(epochám) týkajúcim sa zasľúbeného Mesiáša. 
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Teraz sa bližšie pozrieme na dnešnú cirkev, ktorá s Kristom na zemi nežila, a na to, čo Jeho

narodenie, smrť a vzkriesenie znamená pre nás, jeho cirkev, dnes.

Advent: Láska
T É M A  4  



Čo je láska?

Čo myslíš, že znamená milovať blížneho ako seba samého? 

V čom Ježišovo narodenie odráža Božiu lásku k zavrhnutým a neočakávaným ľuďom?

NAPÄTIE / ILUSTRÁCIA {povedz svoj príbeh o tom, kedy si sa prvýkrat cítil/a milovaný/a}

Kedy ti niekto prvýkrát povedal, že ťa ľúbi? Pamätáš si to? Kto to bol? Ako si sa pri tom cítil?

Pamätám si, ako som ako dieťa túžila, aby mi niekto povedal, že som ľúbená. Bohužiaľ, moja

rodina toto slovo nikdy nepoužívala. Moja rodina lásku väčšinou vyjadruje dávaním darčekov.

Veria, že čím väčší darček (finančne), tým viac ukazuje/dokazuje, ako veľmi vás majú radi - a aj

naopak, ako sa cítia byť milovaní. Ako malé dievča ma tento nevyslovený prejav lásky miatol.

Napriek tomu som sa nejako rozhodla, že nemusím čakať, kým to povedia oni, aby som im lásku

vyjadrila ja. Pamätám si, že namiesto čakania som povedala mame, otcovi alebo sestrám: "Mám

ťa rada". A čím som bola staršia, tým častejšie.. 

Po nejakom čase mi nakoniec tieto slová aj oni opätovali. Nie som si istá, či moja rodina vôbec

ešte aj dnes chápe, čo to znamená milovať. Za tie roky som dostala niekoľko naozaj pekných vecí!

Auto, šperky, peniaze. Ale viete čo? Všetko by som vymenila, len za tie slová. Za vedomie, že ma

majú radi. Nič iné. Bodka. Takú, aká som. Že nemusím nič viac robiť, snažiť sa, kupovať niečo

veľké, aby ma mali radi.

Táto skúsenosť mi poriadne zamiešala definíciu Lásky a keď čítam o Božej láske v Biblii, znie mi

cudzo. Ako niečo, čo je pre mňa ťažké pochopiť a dokonca aj prijať, pretože to dieťa vo mne chce

pre lásku podávať výkony. 

  

Pozrime sa na biblickú definíciu Lásky:

Pusti video (Bible Project - Agape, Love)

Rozdeľte sa do skupín a diskutujte o videu:

Otázky k videu (ohľadom porozumenia): skupinky

Podľa videa:

Čítanie Biblie – túto časť každému vytlač, aby si každý mohol robiť poznámky a spísať

zhrnutie za každou skupinou otázok 



Zakaždým, keď je použité slovo láska (milovať,…), nakresli srdce. 

Odkiaľ pochádza láska? Kto nám dal príklad dokonalej lásky? Kto nám túto lásku zjavil?

Ako to vyzeralo? 

Zakaždým, keď je použité slovo láska (milovať,…), nakresli srdce.

Zakrúžkuj všetky prípady, kde je pozitívne použité slovo “je”.

Podčiarkni všetky prípady, kde je použité spojenie “nie je”.

Definuj lásku; Aké sú dôsledky, ak ju nemáme?

Za čo Pavol prosí pre veriacich v Efeze a Kolosách?

Podčiarkni každé sloveso, ktoré v modlitbe používa, začni veršami 16 - 19 (Ef 3), a 9 - 14 (Kol)

Ako môžeme byť schopní lásky, ktorú od nás písmo žiada?

Tajomstvo, ktoré Pavol odhaľuje vo veršoch 21 - 27

Zakrúžkuj všetky prípady, kde je použité slovo “Boh”. (1 Jána 4:11 - 21)

Podčiarkni všetky prípady, keď sú použité slová “my, nás”.

Aká je to dokonalá láska? Ako si takúto lásku zaachováme?Čo nás od Božej lásky môže

odlúčiť?

Skupina A: 1. Jána 4:7 - 10, 19; Kolosenským 1:19 - 20, Ján 3:16

 

Skupina B: 1. Korintským 13:1 - 7 

Skupina C: Efezským 3:14 - 21; Kolosenským 1:9 - 14; 21 - 27

Skupina D: Rímskym 8:35 - 39; 1. Jána 4:11 - 21; Ján 15:9 - 13; Kolosenským 1:21 - 23



Odkiaľ láska pochádza? Ako nám bol daný príklad lásky? 

Skupina A

Čo znamená milovať? Ako to vyzerá pre mňa dnes?

Skupina B 

Ako máme milovať tak ako Boh?

Skupina C

Ako získať a dávať dokonalú lásku? Ako si udržíme Božiu lásku? Môžeme ju stratiť?

Skupina D

APLIKÁCIA & ZÁVER

Písmo dáva odpovede na naše otázky: Nech sa každá skupinka podelí o to, čo zistili.

ZÁVER

Boh je láska. Jeho láska je pre mňa. On ma miloval prvý a je vzorom toho, čo je láska. Rovnako

ako pastieri, Alžbeta, Mária - môžem si byť stopercentne istá - On ma vidí. Miluje aj teba a vidí ťa.

Presne tam, kde si. Možno v tvojom chaose, v tvojom smútku. Nemusíš mať všetko pohromade,

aby ťa videl. On ťa miluje. Bodka. Pre túto lásku neurobíme nič (môžeme sa o to pokúsiť, ale

nedokážeme to). Jeho láska ma premieňa. Keďže som veriaca, Kristus žije vo mne a dáva mi moc

milovať tak, ako Otec. Nemusím čakať až na nebo, aby som mala Jeho moc v sebe už teraz. Je

so mnou už dnes a každý deň ma posilňuje svojím Duchom, aby som mohla žiť v dnešnom

hriešnom svete.



Kedy ti prvýkrát niekto povedal, že si milovaný/á? Kto to bol? Ako si sa cítil/a?

Kedy si sa naposledy cítil/a milovaný/á? Čo to spôsobilo? 

Čo je niekto/niečo, čo máš rád/a viac než čokoľvek? 

Čo si myslíš o očakávaní milovať svojho blížneho ako seba samého? Poznáš niekoho, kto to

robí dobre? Uveď príklad, ako to vyzerá.

Čo je jedna vec, ktorú dnes robíš, aby si miloval/a tak, ako miluje Boh?

NÁVRAT K ILUSTRÁCII

Neviem, či je tvoja skúsenosť s láskou podobná tej mojej. Je pre teba ťažké pochopiť, porozumieť

alebo zvnútorniť si biblickú definíciu a pojem lásky? Dobrou správou je, že hoci som to ako dieťa

nikdy osobne nezažila a nepochopila, Kristovo pôsobenie vo mne teraz, keď v Neho verím, mi

dáva silu pochopiť ju aj dnes. A čo je ešte lepšie - zažiť ju! To je tá DOBRÁ SPRÁVA!

Vidíš, ako všetky tieto prvky spolu súvisia a nadväzujú na seba? Nádej, pokoj, radosť a láska.

Počas týchto štyroch týždňov smerovania k Vianociam sa nám tu stále opakuje jeden príbeh.

Biblia je jeden príbeh lásky od Genezis až po Zjavenie. Všetko sa to nakoniec vracia k láske. Boh

ťa miluje. Stvoril ťa. Chce byť s tebou vo vzťahu. Už od stvorenia sveta to bolo Jeho cieľom - byť

vo vzťahu lásky s tými, ktorých stvoril. A svoju lásku k nám dokazuje znova a znova. Dodržal svoje

sľuby a zmluvy. Je verný. Dokonca aj vtedy, keď jeho stvorenie nie. Dokonca aj vtedy, keď jeho

stvorenie milovalo iných bohov a prestúpilo Jeho zmluvu, bol trpezlivý a milujúci a uzatvoril novú

zmluvu. Svoju lásku nakoniec dokázal obetovaním svojho Syna. Prišiel na Zem, trpel a zomrel,

aby nás zachránil pred hriechom, po tom, čo sám žil život bez hriechu. Jeho lásku nemožno

zmerať. A je osobná, je pre mňa, je pre teba. 

Modli sa, aby sme zažívali Božiu lásku a boli schopní milovať ako On.

Diskusné otázky

Prejdite si v kruhu tieto otázky. Buďte úprimní. Buďte otvorení. Hovorte o ťažkých veciach.
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