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Dátum Prosba Odpoveď

3

Úvod

Pred časom, nie tak dávno, si uveril v Ježiša Krista. Gratulujeme! 

Nasledovať Ho bude možno tým najväčším a najlepším 

dobrodružstvom, aké si kedy zažil. Teraz máš príležitosť rozvíjať svoj 

osobný vzťah s Bohom, ktorý je taký reálny ako zem, na ktorej stojíš, 

a taký nezmerateľný ako vesmír.

Ako môžeš spoznať Ježiša? Jedným zo spôsobov je pozorovať Jeho 

kroky a učiť sa o Ňom cez oči Jeho najlepšieho priateľa, Jána. Tento 

muž, jeden z pôvodných 12 učeníkov, Ježiša poznal a miloval. Jeho 

nadšenie je nákazlivé a jeho kniha, taktiež nazvaná Ján, bude naším 

cenným sprievodcom.

Pravdepodobne sa pýtaš: „Prečo názov „Credo“? V ranej cirkvi 

v Ríme toto slovo znamenalo „verím“. Ján svoju knihu napísal, aby 

si aj ty mohol to isté povedať vo vzťahu k Ježišovi a Jeho učeniu – 

samozrejme, v tvojom vlastnom jazyku! Ján, ako každý dobrý učiteľ, 

sa k téme viery vo svojej knihe vracia znovu a znovu, takže budeš 

mať mnoho príležitostí tomu porozumieť.

Začnime teda a dozveďme sa čosi o tomto mužovi menom Ježiš.
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1 - BOH V TELE
Ján 1:1-18

Jánovo evanjelium je jednou zo štyroch kníh napísaných o Ježišovom 

živote. Začína tým, ako bol stvorený svet, vysvetľuje, ako sa Boh stal 

človekom, a končí prázdnym hrobom. Ján túto knihu napísal ako 

osobné svedectvo o živote svojho najlepšieho priateľa a Pána, čo je 

perspektíva poskytujúca čitateľovi unikátny náhľad na Ježišov život 

a učenie. Jeho zámer bol jednoduchý: „…aby ste verili, že Ježiš je 

Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene“ (Ján 

20:31).

Veľká otázka – Kto bol Ježiš?

Prečo záleží na mene? Čítaj Ján 1:1 – 9 

Ján svoj príbeh začína tým, že Božieho Syna nazýva 

niekoľkými veľmi opisnými menami – v týchto deviatich 

veršoch môžeš nájsť minimálne štyri z nich. Pohľadaj ich 

v danom texte a potom diskutuj, čo každé z nich zdôrazňuje 

o tom, kto bol Ježiš.

1. Slovo  - 

2. Boh  - 

3. Život  - 

4. Svetlo  - 

377 - Rozprávať sa s Otcom
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Myšlienky na záver

Čo mám povedať, keď sa modlím?

Na záver sa poďme pozrieť na niekoľko veršov z knihy 

Filipským, ktoré nám pomôžu porozumieť tomu, čo by sme 

mali hovoriť, keď sa modlíme.

Filipským 4:6 – 7 hovorí: „O nič nebuďte ustarostení, ale 

vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo 

všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý 

prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše 

mysle v Kristovi Ježišovi.“

1. Otvor Bohu svoje srdce.

2. Daj Bohu svoju vďačnosť.

3. Prednes Bohu svoje prosby.

4. Nech ti Boh dá svoj pokoj. 

Ktorý z týchto štyroch bodov je tento týždeň pre teba 

najdôležitejšie pripomínať si?

Toto je tvoje posledné stretnutie v rámci štúdia Credo. Ako si podľa 

teba počas týchto siedmych lekcií porástol vďaka štúdiu knihy Ján?

Gratulujeme k ukončeniu štúdia o viere a nasledovaní Ježiša 

Krista! Porozprávaj sa so svojím vedúcim o tom, aké budú ďalšie 

kroky, aby si aj naďalej mohol rásť vo vzťahu s Ježišom.

„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, 

a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. “

(Ján  20:31)

51 - Boh v tele

Niektorí Ho prijali, iní nie. Čítaj Ján 1:10-13

Vieš si predstaviť, aké to muselo byť pre Božieho Syna prísť 

na svet, ktorý stvoril, a nebyť prijatý? 

Prečo Ho podľa teba mnohí nespoznali?

Čo primälo teba k tomu, aby si Ho spoznal a rozhodol 

sa Ho nasledovať?

Tí, ktorí Ho prijmú, sa stanú „deťmi Božími“ (verš 12).

Na chvíľu premýšľaj o tom, čo to znamená. Boh si mohol 

zvoliť akékoľvek slovo, ktorým by opísal Jeho vzťah s nami. 

Aby sme lepšie porozumeli tomu, aké rôzne možnosti mal, 

zamysli sa nad výrazmi, ktoré používame, keď chceme opísať 

vzťah ľudí, ktorí si nie sú rovní.

• Šéf – zamestnanec

• Pán – sluha

• Učiteľ – študent

• Rodič – dieťa

• Vodca – nasledovník

Ktorá z vyššie uvedených možností predstavuje 

najbližší vzťah?

Ktorú z nich Boh použil? Ako sa líši od ostatných?

V čom je to dôležité pre teba osobne?
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Ak uveríš v Ježiša Krista, v duchovnom zmysle si ako 

bábätko (pretože si sa len práve teraz stal Božím dieťaťom).

Od bábätiek neočakávame, že:

1. budú dokonalé

2. budú všetko vedieť

3. budú všetko robiť správne

Od bábätiek očakávame, že budú rásť.

Čo bábätká potrebujú na svoj rast?

Čo potrebuješ ty na to, aby si mohol 

duchovne rásť?

Slovo sa stalo telom. Čítaj Ján 1:14 – 18 

Aké to bolo pre Boha celého vesmíru byť vtesnaný do 

ľudského tela?

Pretože sa Boh stal človekom, nikdy nemôžem povedať, že:

Boh sa nestará.

Boh nerozumie.

Boh je ďaleko.

Akú odpoveď na tieto pochybnosti nám dáva 

poznanie, že Boh sa stal človekom? 

357 - Rozprávať sa s Otcom

2. “Nie” - Boh vo svojej múdrosti a láske vidí lepší 

plán, než je ten, o ktorý prosíme, alebo sa rozhodne 

neodpovedať, pretože sme vo vzbure voči Nemu.

Už si niekedy niečo také zažil?

3. “Čakaj” - Na našu prosbu chce odpovedať, ale 

v inom čase alebo iným spôsobom, ako si my 

predstavujeme.

Prečo Boh niekedy hovorí „čakaj“?

Vieš si spomenúť na niekoľko príkladov 

z tvojho vlastného života, keď Boh na tvoju 

prosbu predloženú v modlitbe odpovedal 

„čakaj“? 
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Tu sú dve veci, ktoré spôsobia, že tvoja prosba nespĺňa 

kritérium „v Jeho mene“:

1. Nie som ochotný vzdať sa hriechu vo svojom živote.

Žalm  66:18 – prečítaj si tento verš a diskutuj 

o ňom.

Aký je rozdiel medzi hriechom, ktorý sa 

snažíme riešiť, a medzi hriechom, ktorého 

sa „držíme“ (a čo to znamená „držať sa“ 

hriechu)? 

2. Božia vôľa sa uskutoční najlepšie iným spôsobom.  

2 Korintským 12:7-10 - prečítaj si túto pasáž 

a diskutuj o nej.

Ako by mohol Pavol ešte lepšie poslúžiť Božej 

vôli s ostňom vo svojom tele?

Napomenul Boh Pavla za to, že Ho prosil, aby 

od neho osteň vzal?

Ako Pavol reagoval vtedy, keď už bolo jasné, 

že Božia odpoveď bola „nie“?

Inak povedané, mohli by sme povedať, že Boh odpovedá na 

naše modlitby tromi spôsobmi:

1. “Áno” - On „môže nad toto všetko učiniť omnoho 

viac, ako my prosíme alebo rozumieme…“ (Efezským 

3:20)

Zažil si aj ty vo svojom živote niečo podobné?

71 - Boh v tele

Myšlienky na záver

1. Kto bol Ježiš? Ako napísal C. S. Lewis vo svojej knihe „K jadru 

kresťanstva“, na túto otázku sú možné len tri odpovede. Ježiš 

tvrdil, že je Boh (Ján 10:24-33). A preto nemôže byť iba „dobrým 

človekom“, ani „veľkým učiteľom“. Buď je:

a. klamár  - Vedel, že je iba človek, ale predstieral, že je Boh. 

Svojich nasledovníkov zviedol.

b. pomätenec - Myslel si o sebe, že je Boh, ale v skutočnosti 

ním nebol. Ľudia, ktorí žijú mimo reality, sú zvyčajne 

označovaní ako „psychotici“ alebo „blázni“.

c. Pán  - Ježiš tvrdil, že je Boh, pretože to je pravda. Jeho 

život, učenie a zázraky – to všetko potvrdilo Jeho oprávnené 

tvrdenie, že je Pánom.

2. Kým si teraz, keď si Ho prijal?

Plnohodnotné Božie dieťa, ale zároveň bábätko. 

Čo v tejto lekcii bolo pre teba osobne 

najprospešnejšie?
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2 - STRETNUTIA PRI CESTE
Ján 1:19 – 51

Ak bol Ježiš skutočne Božím Synom, potom sa zdá byť dôležité 

dozvedieť sa o Ňom tak veľa, ako sa len dá. Ale ako môžeme spoznať 

niekoho, kto kráčal po tejto zemi pred viac ako dvetisíc rokmi? 

V druhej polovici prvej kapitoly Jánovho evanjelia nám autor dovoľuje 

nahliadnuť ponad ramená troch Kristových nasledovníkov a načúvať 

ich prvým rozhovorom. My s Ježišom nemôžeme sedieť za stolom 

tak, ako sedeli oni, ale stále sa na základe ich prístupu môžeme 

mnoho naučiť.

Veľká otázka – Ako spoznám Ježiša?

Krátko sa venuj pasáži Ján 1:19 – 34, aby si sa dozvedel čosi 

o pozadí, na ktorom sa bude odohrávať nasledujúci príbeh.

Nasleduj toho muža! Čítaj Ján 1:35 – 42

Andrej  – 

Ako spoznal Andrej Ježiša?

Čo sa o Ňom Andrej dozvedel?

V čom mi je Andrejov príklad inšpiráciou a pomocou?

O tomto chlapíkovi som kdesi čítal. Čítaj Ján 1:43 – 45 

Filip  – 

Ako spoznal Filip Ježiša?

337 - Rozprávať sa s Otcom

Môžeš mať pochybnosti a stále veriť? 

(Pozri Marek 9:20-25)

Čo je viera? Ako by si ju popísal? 

(Pozri Hebrejom 11:1)

2. Musíš prosiť (verš 13)

Čo nám bráni v tom, aby sme predkladali svoje 

prosby Bohu?

Prečo sú naše modlitby často také bezcieľne 

a všeobecné?

Ak máš vieru a prosíš, zasľúbenie je jasné:

Verš 14 „Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom 

mene, ja (to) učiním.“

Ak by si tomu naozaj veril, ako by to zmenilo spôsob, 

akým pristupuješ k Bohu?

Ale prečo sa potom niekedy zdá, že Boh neodpovedá, 

dokonca aj keď máš vieru a jasne Ho prosíš?

Kto podpisuje objednávku? Čítaj Ján 14:14 

K tomuto zasľúbeniu je pripojená jedna podmienka. Žiadosti 

musia byť prednášané v Ježišovom mene.

Kedykoľvek Boh na našu prosbu odpovie, je tam 

podpísaný On – je tam Jeho meno. Ak by si bol 

Bohom ty, aké druhy prosieb by si nebol ochotný 

podpísať svojím menom?
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7 - ROZPRÁVAŤ SA S OTCOM
Ján 14:12-14

Byť jedným z Ježišových prvých učeníkov musela byť neuveriteľná 

skúsenosť. Keď si sa chcel rozprávať s Bohom, všetko, čo si musel 

urobiť, bolo otočiť sa a On tam bol – v ľudskej podobe! Mohol si Ho 

vidieť, dotknúť sa Ho a počuť Jeho hlas, keď odpovedal na tvoje 

otázky. Avšak, čoskoro nastal čas, aby Ježiš odišiel. Ako s Ním aj 

naďalej mohli mať Jeho učeníci vzťah, keď bol preč, a oni sa Ho už 

nemohli dotknúť, či počuť Ho hovoriť? Ako Ježiš pokračuje v tomto 

poslednom rozhovore so svojimi učeníkmi, dáva im inštrukcie o tom, 

čo sa stane. Jeho slová majú pre nás špeciálny význam, pretože 

sa učíme rozprávať sa s Bohom, ktorý je veľmi mocný, ale teraz Ho 

nemôžeme vidieť.

Veľká otázka – Ako sa môžem rozprávať s Bohom?

Povedal si práve to, čo si myslím, že si povedal? Čítaj Ján 14:12

Som si istý, že učeníci nastražili svoje uši, keď počuli výrok 

zaznamenaný vo verši 12.

„Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude 

činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude 

činiť, pretože ja idem k Otcovi…“

Čo to znamená?

Ako sa na to môžem zapísať? Čítaj Ján 14:12 – 14

1. Musíš mať vieru (verš 12)

Prečo je viera nevyhnutná?

92 - Stretnutia pri ceste

Čo sa o Ňom Filip dozvedel?

V čom mi je Filipov príklad inšpiráciou a pomocou?

Filip poznamenal, že Ježiš bol naplnením dávneho proroctva. 

Čo predpovedali proroci o Ježišovi?

Pasáž Kedy bola 

napísaná

Proroctvo

Genesis 

3:14-15

1400 pr. Kr. Syn, ktorý vyjde z Evy, bude 

poranený,

ale nakoniec zlo rozdrví.

Žalm  

22:12-18

1000 pr. Kr. Presné informácie o tom, 

ako Ježiš zomrie – 500 rokov 

pred prvým zaznamenaným 

ukrižovaním.

Micheáš  

5:2

700 pr. Kr. Mesiáš sa narodí v Betleheme.

Ježiš naplnil viac ako 300 špecifi ckých proroctiev, ktoré boli 

vyrieknuté stovky rokov pred Jeho narodením.

Ako môžem v dnešnej dobe porozumieť Biblii?

Biblia nie je jedna kniha, ale knižnica 66 kníh (pozri sa 

na zoznam kníh v jej obsahu).

Stará zmluva: pred Kristom

Genesis – Ester: Historické knihy

Jób – Pieseň Šalamúnova: Poézia

Izaiáš – Malachiáš: Prorocké knihy

Nová zmluva: po Kristovi

Matúš  – Ján: Ježišov život (evanjeliá)

Skutky: Raná cirkev

Rimanom  – Júdov: Listy

Zjavenie: Proroctvo
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Ako sa o mne on dozvedel? Čítaj Ján 1:46 – 51 

Natanael  – 

Natanael posudzoval Ježiša predtým, než Ho vôbec 

stretol, a to kvôli tomu, odkiaľ Ježiš pochádzal. Na 

základe čoho dnes ľudia odmietajú Ježiša, dokonca aj 

bez toho, aby o Ňom čosi viac vedeli?

Čo ho presvedčilo o tom, že Ježišovi môže 

dôverovať?

Čo z toho, čo sa učím z Natanaelovho príbehu, mi 

pomôže spoznať Ježiša lepšie?

316 - Uterák a umývadlo

Myšlienky na záver

Láska nie je len pocit či emócia. Láska nie je iba reakcia na to, čo je 

pre nás na tom druhom príťažlivé alebo krásne. Láska znamená:

Prevziať iniciatívu naplniť potreby druhých so služobníckym 

postojom.

Tu je šesť sľubov, ktoré musia zložiť tí, ktorí chcú nasledovať Kristov 

príklad a pridať sa k „rádu uteráka“:

1. Nebudem ťa milovať len slovami, ale aj skutkami.

2. Budem ťa milovať napriek odmietnutiu.

3. Budem ťa milovať v pokore.

4. Budem ti preukazovať lásku tým, že tvoje potreby 

uprednostním pred mojimi.

5. Budem ti preukazovať lásku, aj keď bude pre teba ťažké 

prijímať ju.

6. Budem ťa milovať tak, ako Kristus miloval mňa.

Na ktorý z týchto sľubov sa potrebuješ počas tohto týždňa najviac 

sústrediť?
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Verš 15 „…dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, 

ako som vám ja učinil.“

Sľub  #6 Budem ťa milovať tak, ako Kristus miloval 

mňa.

Ako nás Kristus miloval? (Niekoľko spôsobov 

sme si už prešli, ale pokús sa prísť aj na 

nové.)

Ako ti poznanie, že ťa Kristus miluje, pomáha 

milovať druhých?

Ak takto miluješ, naplní sa sľub: budeš požehnaný (verš 17).

Ako si myslíš, že budeme požehnaní, ak budeme 

milovať druhých Ježišovou láskou?

112 - Stretnutia pri ceste

Myšlienky na záver

Všetky tieto príbehy sa nachádzajú v Biblii, ale ako si môžem byť istý, 

či je Biblia pravdivá?

Proroctvo  - Biblia obsahuje stovky konkrétnych predpovedí 

o budúcnosti, z ktorých sa mnohé už naplnili. Biblický 

prorok musel byť pravdivý na 100%, inak by ho ukameňovali 

(Deutoronómium 18:17-22).

Premenené životy - Všade na svete, v každom jazyku 

a kultúre, nájdeme ľudí, ktorých životy sa vďaka tejto knihe 

radikálne zmenili. Mohla by mať taký účinok, ak by to bola iba 

zbierka pekných myšlienok?

Jednotnosť  - Biblia bola napísaná 40 autormi v troch 

rôznych jazykoch, na troch rôznych kontinentoch, v rozmedzí 

1500 rokov. A predsa obsahuje jednotné, celistvé posolstvo, 

pretože Boh riadil jej písanie tak, aby to boli Jeho vlastné 

slová (2. Petrov 1:20 – 21). Napriek svojej diverzite hovorí 

Biblia o stovkách kontroverzných tém bez toho, aby si 

odporovala. Je takmer nemožné predstaviť si, ako by sa 

jej autori na niečom takom mohli dohodnúť, ak by neboli 

nadprirodzene vedení.

Životnosť  - Každý rok sa predá viac kusov Biblií než 

akýchkoľvek iných kníh, a to napriek nespočetným snahám 

v minulosti zbaviť sa jej. Bola preložená do väčšieho počtu 

jazykov než akákoľvek iná kniha na zemi.

Extra  - Čo znamenajú tieto slová?

Učeník  –

Rabbi –

Mesiáš  –
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3 - VEČNÝ ŽIVOT
Ján 3:1 – 18

Jedným z najúžasnejších výrokov, ktoré Ježiš povedal, bola ponuka 

večného života. Vieš si predstaviť význam takej možnosti? Čo ak 

by ti bola daná príležitosť mať život, ktorý pokračuje navždy, bez 

bolesti a smrti, plný radosti a bez konca? To by si nechcel prepásť! 

A predsa Kristus jasne povedal, že mnohí sa večného života minú 

a budú čeliť realite trestu, ktorý je večný, budú odsúdení Bohom 

a naveky od Neho oddelení. V tretej kapitole nám Ján prináša túto 

tému v neskorom nočnom rozhovore medzi Ježišom a náboženským 

vodcom. Počas čítania pozorne premýšľaj – implikácie tohto 

rozhovoru by mohli ovplyvniť ďalších niekoľko tisíc rokov tvojho 

života.

Veľká otázka – Ako si môžem byť istý, či pôjdem 
do neba?

Dobrý pokus, Nikodém! Čítaj Ján 3:1 – 3 

Nikodém si chcel byť istý, že pôjde do neba. Je človekom, 

o ktorom by sme povedali, že sa tam isto dostane. Koniec 

koncov, ako by sa tam nemohol dostať, keď bol takým 

váženým človekom?! Nikodém bol…

Nábožný

Ježišov priaznivec

Oddaný Bohu

Ale na ničom z toho nezáleží, ak si sa nenarodil znovu.

296 - Uterák a umývadlo

Verš 5 „Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať 

učeníkom nohy…“

Sľub  #4 Budem ti preukazovať lásku tým, že tvoje 

potreby uprednostním pred mojimi.

Prečo bolo potrebné, aby boli nohy učeníkov 

umyté? 

Čo sú niektoré potreby, ktoré v tom istom 

čase mal Ježiš? 

Vráť sa k druhému a tretiemu menu na tvojom 

zozname. Aké potreby títo ľudia majú? Ako 

by si mohol uprednostniť ich potreby pred 

svojimi?

Verš 8 „Povedal Mu Peter: Pane, nikdy mi nebudeš umývať 

nohy!“

Sľub  #5 Budem ti preukazovať lásku, aj keď bude 

pre teba ťažké prijímať ju.

Niekto raz povedal: „Tí, ktorí potrebujú lásku 

najviac, majú najväčší problém prijať ju.“

Je to pravda? Ak áno, prečo si myslíš, že tak 

je?
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Verš 2 „…diabol už vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona 

Iškariotského, aby Ho zradil.“

Sľub  #2  Budem ťa milovať napriek odmietnutiu.

Ako sa cítiš, keď sa snažíš dostať k niekomu 

bližšie a prejaviť mu lásku, a on ťa odmietne 

alebo urobí niečo, čo ťa veľmi zraní? Ako 

zvyčajne reaguješ? 

Ako sa láska, ktorú preukazuje Ježiš, líši od 

tej, ktorú normálne vidíme v médiách alebo 

dostávame od našich priateľov?

Znovu sa pozri na svoj zoznam. Zažil si 

nejaké zranenie alebo odmietnutie zo strany 

niektorého z tých ľudí? Ako si reagoval? Stále 

sa usiluješ prejavovať im lásku, alebo si sa 

stiahol späť, aby si sám seba chránil?

Verše 3 – 4 „(Ježiš) vediac, že Mu Otec všetko dal do rúk a že 

od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho 

a vezmúc zásteru, opásal sa.“

Sľub  #3 Budem ťa milovať v pokore. 

Ako to vyzerá, keď ti niekto prejavuje 

lásku bez pokory – keď k tebe pristupujú 

s postojom nadradenosti?

Prečo si myslíš, že je také ťažké prijať úlohu 

sluhu, keď preukazujeme lásku?

133 - Večný život

Ale ja som príliš veľký na to, aby som bol znovu bábätkom! Čítaj 
Ján 3:4 – 8 

Ježiš videl, že Nikodém nerozumie tomu, o čom rozpráva. 

Preto mu o znovu sa narodení povedal tri veľmi dôležité fakty:

1. Nemôžeš ho dosiahnuť svojím vlastným úsilím.

Ilustrácia: Duch dáva život duchu (verš 6)

Väčšina náboženstiev je systémom, ktorým sa 

človek snaží sám seba urobiť lepším (telo sa rodí 

z tela). 

Aké sú iné ilustrácie takejto „seba-reformácie“?

Iba Boží Duch môže oživiť tvojho ducha. Naším 

„prispením“ pri znovu sa narodení do Božej 

rodiny je veriť a prijať.  

2. Nemôžeš ho uvidieť svojimi fyzickými očami.

Ilustrácia: Vietor (Verš 8)

To, že ho nevidíš, ešte neznamená, že nie je 

skutočný. Jednoducho to znamená, že je to iný 

druh skutočnosti.

Aké sú iné príklady dôležitých skutočností, ktoré 

sú pravdou, ale nemôžeme ich vidieť?

3. Nemôžeš si ho nevšimnúť, ak Boh skutočne zmení 

človeka.

Ilustrácia: Hlas (verš 8)

Ak nevidím vietor, ako potom môžem vedieť, že 

tam je?

Aké iné dôkazy môžeme pozorovať v živote 

človeka, ktorý uveril v Krista a duchovne sa znovu 

narodil?
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Prečo sa musím znovu narodiť? Čítaj Ján 3:9 – 15 

Toto všetko znelo Nikodémovi šialene a stále mal veľké 

problémy porozumieť tomu, prečo sa musí znovu narodiť. 

Preto mu Ježiš vysvetlil, prečo má právo rozprávať o nebi – 

On odtiaľ prišiel! Potom vzal Nikodéma späť v čase, aby mu 

ukázal čosi veľmi dôležité.

STROJ ČASU ---------------> 1470 pr. Kr. - Numeri  21:4-9

Židovský národ je súdený

1. Čo urobili? 

Sťažovali sa

Nezdá sa, že by to mal byť veľký problém. 

Prečo to Boha tak rozhnevalo?

2. Čo Boh urobil?

Poslal jedovaté hady – mnohí zomreli

Nezdá sa to byť krutý trest len za to, že zaujali 

zlý postoj?

Prečo Boh použil také drastické opatrenia?

3. Prečo ich Boh potrestal? 

Jeho vlastný charakter Ho zaväzuje k tomu, 

aby bol spravodlivý

Práve tak ako Izraeliti, každý jeden z nás 

zhrešil a bude čeliť Božiemu súdu (Rimanom 

3:23). Následky sú vážne. Dokonca aj 

jeden hriech spôsobí, že nebudeme v nebi 

(Rimanom 6:23).

Preto sú Nikodémove zásluhy nedostačujúce.

276 - Uterák a umývadlo

Tí, ktorých mám milovať:

_________________

_________________

_________________

_________________

Ak ich miluješ? „Podľa toho spoznajú, že ste mojimi 

učeníkmi“ (verš  35).

Ale ako ich mám milovať?

Nasleduj vodcu. Čítaj Ján 13:1-17 

Pozri sa na to, čo sa môžeš o láske naučiť z Kristovho 

príkladu. Latku nastavil vysoko! Od tých, ktorí sa chcú pripojiť 

k „rádu uteráka“, je vyžadovaných šesť sľubov.

Verš 1 „…a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, 

dokonale im preukázal lásku.“

Sľub  #1 Nebudem ťa milovať len slovami, ale 

skutkami.

Skutky ukazujú na skutočnú podstatu lásku.

Na základe akých skutkov vieš, že si 

milovaný? 

Je možné milovať, keď to tak necítiš?

Pozri sa na prvé meno v tvojom zozname. 

Ako by si mohol prejaviť lásku tomuto človeku 

nielen slovami ale aj skutkami?
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6 - UTERÁK A UMÝVADLO
Ján  13

Predstav si toto. Si so skupinou svojich najbližších priateľov. Sú 

prázdniny a rozhovor okolo stola pri večeri je živý. Ale tvoje vlastné 

srdce je ťažké, pretože vieš niečo, čo nikto iný v miestnosti nevie – 

že onedlho zomrieš. Čo by si svojim priateľom povedal? Ako by si 

sa k nim správal, keby si vedel, že toto je naposledy, čo ste spolu? 

Čokoľvek by si už povedal, boli by to starostlivo vyberané slová, 

pretože posledné slová sa pamätajú dlho.

Takejto situácii čelí Ježiš v 13. kapitole. Na začiatku Jeho poslednej 

reči Ho počujeme, ako sa sústreďuje na tému, ktorá pre Neho musela 

byť veľmi dôležitá – aký vzťah chce, aby Jeho nasledovníci mali 

medzi sebou.

Veľká otázka – Ako nasledovanie Ježiša 
ovplyvňuje moje vzťahy?

Prostredie. Čítaj Ján 13:1 – 2 

Čo sa na základe týchto dvoch veršov dozvedáš o prostredí, 

v ktorom sa odohráva tento rozhovor?

Nové prikázanie. Čítaj Ján 13:34 – 35 

Posledné slová sú dôležité. Toto bol príkaz, ktorý Ježiš chcel, 

aby si zapamätali.

„Milujte jeden druhého.“

Na chvíľu sa zastav a pros Boha, aby ti pripomenul mená 

štyroch ľudí, ktorých chce, aby si miloval. Môžu to byť 

priatelia, členovia rodiny alebo dokonca ľudia, ktorých je 

ťažké milovať.

153 - Večný život

4. Ako bol ich problém vyriešený? 

Bronzový had na palici

Ľudia zomierali a sami seba zachrániť 

nemohli. Ich jedinou nádejou bolo urobiť 

pokánie zo svojich hriechov a uveriť riešeniu, 

ktoré im poskytol Boh.

Veľa lásky. Čítaj Ján 3:16 – 18 

Ako riešime problém hriechu? Ak by Boh nebol urobil prvý 

krok, boli by sme naveky odsúdení.

Boží krok: poslal svojho Syna

Ježišov krok: vzal na seba trest, ktorý sme si mali 
odniesť my

Náš krok: veriť v Neho

Teraz sa pozrime na verš 36. Ako zhŕňa posolstvo 

Ježišovho rozhovoru s Nikodémom?
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Myšlienky na záver

Tu je zopár kľúčových diskusných otázok:

1. Ako môžem vedieť, či pôjdem do neba?

2. Je to niečo, čo musím robiť znova a znova dookola?

3. Prečo nestačí iba „byť dobrý“?

4. Prečo je dôležité veriť v Neho? Nezdá sa, že by to malo byť 

niečo veľké.

5. Ako sa takáto viera líši od toho, v čo veril Nikodém na 

začiatku tejto kapitoly?

Pocity sú dôležité, ale často nie sú dobrým obrazom reality. Biblia 

hovorí, že keď uveríme v Ježiša, môžeme mať istotu, že pôjdeme 

do neba. Nech je tvoja viera ako rušeň vlaku, vlievajúca palivo do 

Božieho Slova (Biblia), ktoré je motorom. Potom, nech sú tvoje pocity 

ťahané ako vozne. Nemalo by to byť naopak.

„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento 

život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna 

Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno 

Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ 

(1 Jánov  5:11-13)

POCITY VIERA BOŽIE 
SLOVO

255 - Slobodný

Myšlienky na záver

To, o čom sme v tejto kapitole hovorili, by mohlo byť depresívne, 

ak by nebolo dobrej správy, o ktorej sa dozvedáme vo verši 32: 

„Potom spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ Ako nás pravda 

vyslobodzuje z reťazí hriechu?

1. Trest

Táto reťaz je zlomená, keď uveríme v Krista, a už 

nikdy nemôže byť obnovená (Rimanom 5:7 – 9).

Ako ti poznanie, že tvoj trest bol nesený Kristom, 

pomáha v porazení hriechu ______________ (napíš 

svoj hriech)?

2. Porušené vzťahy

Táto reťaz je zlomená vyznaním Bohu aj tým, ktorým 

sme ublížili (1. Jánov 1:9).

Ako ti vyznanie Bohu a ľuďom pomáha obnoviť vzťahy 

porušené ______________ (napíš svoj hriech)?

3. Následky

Táto reťaz je zlomená poslušnosťou, keď sa 

odvrátime od nášho hriechu a začneme budovať 

návyky, ktoré sa páčia Bohu (Galatským 6:9).

Ako ti poslušnosť Božiemu Slovu pomáha byť 

slobodným od následkov ______ (napíš svoj hriech)?

Ktoré návyky poslušnosti musíš dnes začať vo svojom 

živote rozvíjať, aby ti pomohli byť slobodným od 

hriechu?

Keď budete končiť toto štúdium modlitbou, nechajte aj čas ticha na 

vyznávanie, alebo ak chcete, môžete sa modliť modlitbu vyznania 

nahlas so svojím priateľom..
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Židia si neuvedomili, že sila skrývajúca sa za hriechom je sám 

diabol. Ježiš chcel, aby sa o moci zlého naučili dve dôležité 

veci:

1. Je vrah.

Chce ťa zničiť.

Vráť sa k svojim dvom hriechom, ktoré si si 

zapísal, a aj k tým, o ktorých si povedal, že 

sú medzi tvojimi vrstovníkmi bežné. Ako ich 

Satan využíva na to, aby ľudí ničil?

2. Je klamár.

Vždy sa snaží zviesť ťa.

Opäť sa pozri na zoznam hriechov. Akým 

klamstvám veríš, keď sa týmto hriechom 

poddávaš?

174 - Ťažké úlohy

4 - ŤAŽKÉ ÚLOHY
Ján  6

Večný život. Živá voda. Nemuseli ste byť s Ježišom príliš dlho, aby 

vás skutočne nadchla predstava, aké úžasné bude nasledovať 

Ho. Mohol vás uzdraviť, keď ste ochoreli, nakŕmiť, keď ste boli 

hladní, a rozprávať zaujímavé podobenstvá, keď ste sa nudili. 

S takou povesťou sa nemôžeme čudovať, že Ho začali nasledovať 

obrovské zástupy! Mnohí sa však sklamali, keď ich voviedol priamo 

do problémov namiesto toho, aby ich obišli. Prečo bol život počas 

nasledovania Ježiša ťažším než predtým? V šiestej kapitole Ján 

pozoruje Ježiša a Jeho učeníkov v situácii štyroch ťažkých úloh. 

Vďaka tomu sa dozvieme odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Veľká otázka – Ako zvládnuť ťažké časy?

Nedostatok zásob – „Iba jeden obedový balíček, pane.“ Čítaj Ján 
6:1 – 13 

Ako by si sa cítil, keby ti povedali, aby si nakŕmil dav ľudí len 

s veľmi malým množstvom jedla?

Prečo? 

Čo urobil Ježiš?

Aplikácia

V ktorej (minimálne jednej) oblasti vnímaš, že 

momentálne nemáš dostatok?

Čo by si mal urobiť na základe toho, čo si sa naučil 

z tohto príbehu?
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V búrke a sami – „Tieto vlny sú obrovské!“ Čítaj Ján 6:16 – 21 

Ako by si sa cítil, ak by si bol jedným z učeníkov?

Prečo?

V ten deň už Ježiš zázrak urobil a oni s Ním strávili veľa času. 

Prečo si myslíš, že tentokrát Ho nespoznali a mysleli si, že to 

bol duch?

Aplikácia

Kedy si v priebehu ostatného mesiaca cítil, že je to už 

„príliš veľa“?

Na základe toho, čo si sa z tohto príbehu naučil, ako 

by si mal reagovať, keď sa nabudúce budeš cítiť 

podobne?

Zastavený davom – „Mohol by si nás znovu nakŕmiť?“ Čítaj Ján 
6:22 – 27 

Ako by si sa cítil, ak by si bol jedným v dave a počul, ako ti 

Ježiš hovorí tieto slová?

Prečo?

Ježiš ich kritizoval, pretože sa usilovali o „pominuteľný 

pokrm.“ Čo tým myslel?

Poučenie: Ježiš neprišiel preto, aby zmenil tvoje 

okolnosti. Prišiel, aby zmenil teba.

Zmenené okolnosti = pominuteľný pokrm

Zmenený ty = pokrm, ktorý vytrvá

235 - Slobodný

Ježiš povedal Židom, že sú otrokmi hriechu, ale oni to 

popreli. Prečo si myslíš, že s Ním nesúhlasili?

Hriech nás vrhá do otroctva:

1. Trestu

 (Rimanom  2:5-6)

Ako nás hriech vrhá do otroctva trestu?

2. Narušených vzťahov

(1 Jánov  1:5-6)

Ako hriech ničí naše vzťahy?

Zamysli sa nad konkrétnymi hriechmi, ktoré si 

si zapísal, a diskutuj o tom, aký vplyv majú na 

tvoje vzťahy s ľuďmi a s Bohom. Ak môžeš, 

spomeň nedávny príklad.  

3. Následkov

(Galaťanom  6:7-8)

Aké následky prežívame v dôsledku hriechu?

Vieš povedať niečo, čo sa ti stalo nedávno?

Nevolaj ho mojím otcom! Čítaj Ján 8:42 – 44 
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2. Hriechy mysle (myšlienky)

Príklady: žiadostivosť, závisť, mať v nenávisti, 

chamtivosť, zatrpknutosť a zlomyseľnosť 

(túžba ublížiť druhým alebo pomstiť sa im)

3. Hriechy srdca (postoje alebo motívy)

Príklady: pýcha, sebectvo, hnev, modloslužba 

(dávať niečo iné na miesto, ktoré patrí Bohu) 

(Ak chceš viac informácií, pozri: Galaťanom 5:19 – 21, 

1. Petrov 4:3, Efežanom 5:3 – 5, Rimanom 1:29 – 32)

Osobná defi nícia -

Ak by mal Boh dnes urobiť zoznam hriechov v tvojom 

živote, ktoré dva by Ho najviac znepokojili?

1. _____________________________________

2. _____________________________________

Prečo hreším?

Väčšina z nás vie, že tieto veci sú hriechom, a predsa ich 

stále robíme. Čo spôsobuje, že neprestávame hrešiť? Zamysli 

sa nad niekoľkými hriechmi vo vyššie uvedenom zozname. 

Ktoré z nich sú najviac rozšírené medzi tvojimi vrstovníkmi?

Prečo ich ľudia robia?

Teraz sa zamysli nad dvomi hriechmi, ktoré si napísal 

do svojho zoznamu. Prečo ich stále robíš? 

Ale ja nie som nikoho otrokom! Čítaj Ján 8:31 – 36 

194 - Ťažké úlohy

Aplikácia

Premýšľaj o tom, kedy si bol naposledy sklamaný.

Ako by Boh mohol naplniť tvoju potrebu tak, že zmení 

teba, nie tvoje okolnosti?

Čeliť dezertérom – „Toto učenie je ťažké.“ Čítaj Ján 6:48 – 69 

Aký mali problém?

Ježišovo učenie bolo niekedy:

ťažké na porozumenie

ťažké uviesť do praxe

Ako by si sa cítil, ak by si počúval toto ťažké učenie?

Prečo?

Peter od Ježiša neodišiel, pretože pamätal na tieto dve veci: 

Možnosti - Nikde inde nemohol nájsť slová večného 

života.

S kým sa rozpráva– Ak je Ježiš Boží Syn, potom má 

moc urobiť, čo sľúbil.

Aplikácia

Vysmievajú sa z teba ľudia naokolo preto, že veríš 

v Ježiša?

Ako ti môže pomôcť Petrov príklad?
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Myšlienky na záver

1. Keď sa cítiš nedostatočný, pamätaj: Päť chlebov

Ježiš môže vziať to, čo máš, a urobiť z toho „dosť“.

2. Keď vnímaš, že „je to už príliš“, pamätaj: Ježiš chodiaci po 

vode

Boh sa k tebe môže pripojiť aj vtedy, keď sú okolnosti 

najhoršie.

3. Keď sa cítiš sklamaný, pamätaj: Chlieb života

Keď Boh povie „nie“, je to preto, že ti chce dať niečo 

lepšie.

4. Keď sa cítiš odradený, pamätaj: Petrova odpoveď

V skutočnosti máš iba jednu možnosť, ktorá ti dá 

život – veriť v Neho.

215 - Slobodný

5 - SLOBODNÝ
John 8:31-47

Čakal by si, že to už nespomenie, ale nie je to tak. Myslím na tému 

hriechu. Prečo to Ježiš znovu a znovu vyťahuje, obzvlášť v prípade 

ľudí, ktorí v Neho už veria? Nebolo im predsa odpustené? A keď 

viem, že mi bolo odpustené, potom nezáleží na tom, či hreším, že? 

Ale možno je opak pravdou, možno nikdy nebudem skutočným 

Ježišovým nasledovníkom, pretože nedokážem prelomiť pevne 

zakorenené zvyky hriechu v mojom živote. Čo robiť so skutočnosťou, 

že s hriechom stále zápasím, dokonca aj po tom, čo som uveril 

v Krista? Toto všetko sú dôležité otázky a Ježiš sa im v rozhovoroch 

so Židmi nevyhýba.

Veľká otázka – Ako by som mal reagovať na 
hriech?

Čo je hriech?

Predtým, než sa ponoríme do Ježišovho rozhovoru o hriechu, 

musíme porozumieť tomu, na čo myslí, keď niečo nazýva 

„hriechom“. 

Krátka defi nícia – Pôvodné slovo hriech bolo lukostreleckým 

pojmom. Doslovne znamená minúť cieľ.

Aký cieľ míňame, keď hrešíme?

Dlhá defi nícia – Naše chápanie toho, čo je hriech, môžeme 

rozšíriť tak, že sa pozrieme na to, čo konkrétne sa v Biblii 

nazýva hriechom. Hriech spadá do troch kategórií:

1. Hriechy vôle (činy)

Príklady: klamstvo, krádež, podvádzanie, 

neposlušnosť voči rodičom, opíjanie sa, 

cudzoložstvo, nemorálnosť, ubližovanie na 

cti (ponižovať druhých poza ich chrbát), 

vulgárnosť a klebety


