Naplniť naše vákuum v tvare Boha sa snažíme:
Prostredníctvom potešenia
Prostredníctvom priateľstiev
Prostredníctvom úspechov
Tým, že získavame a dosahujeme rôzne veci
Prostredníctvom cestovania alebo nových skúseností
Prostredníctvom priateľky/priateľa
Prostredníctvom našej práce

Look
Čo hovorí Biblia o tvojom vzťahu s Bohom?
Každý z nás má s Bohom určitý vzťah. Niektorí jeho existenciu popierajú; ďalší cítia, že je skutočný ale veľmi vzdialený. Iní sa ho snažia nájsť vo svojom vnútri, alebo vyvíjajú úsilie spoznať Boha prostredníctvom náboženského
učenia či tradície.
Avšak v každom z týchto prípadov je ich vzťah s Bohom definovaný ich vlastným vnímaním Boha, ich vierou alebo
popieraním jeho existencie.

Ale toto vákuum je príliš veľké a smäd sa čoskoro opäť ozve.
• Očakával si niekedy, že jedna z týchto vyššie uvedených vecí ťa naplní a uspokojí, ale
nakoniec si bol sklamaný? Opíš, ako si sa vtedy cítil.

Ako vyzerá tvoj vzťah s Bohom dnes? Ako by si ho definoval?

• Ako sa podľa teba väčšina ľudí vysporiadava so sklamaním?

Niektoré vzťahy, ako napríklad tvoj vzťah s predavačkou v miestnych potravinách, nemajú na tvoj život veľký
vplyv. Iné, ako napríklad tvoj vzťah s rodičmi alebo partnerom či partnerkou, sú nesmierne dôležité.

V ďalšej lekcii zistíme, čo nám bráni mať vzťah s Bohom.
„Bože, ty si nás stvoril pre seba, a naše duše nebudú pokojné, až kým nenájdu svoj odpočinok v tebe.“
								
Augustín

Biblia je úžasný zdroj informácií o Bohu. Už tisícky rokov na jej stránkach ľudia hľadajú odpovede na základné
otázky života.

Pozri sa hlbšie
Odkiaľ máme Bibliu?
Biblia v skutočnosti nie je jedna kniha ale zbierka 66 kníh. Je rozdelená na Starú a Novú zmluvu. Stará zmluva
bola napísaná pred Kristom; Nová zmluva obsahuje život a učenie Ježiša, záznamy o živote prvých kresťanov
a listy napísané pre ranú cirkev.
Hoci bola Biblia napísaná v rozpätí 1500 rokov 40 rôznymi autormi, má jednotné posolstvo a zámer, pretože keď
jednotliví pisatelia zaznamenávali zjavenie od Boha a zapisovali jeho odkaz, boli ním vedení a inšpirovaní.
Sila biblického posolstva je preukázaná aj vo fakte, že Biblia bola preložená do väčšieho počtu jazykov než
akákoľvek iná kniha a v predajnosti predbehla ktorúkoľvek existujúcu knihu. Žiadna staroveká kniha nemá takú
trvalú popularitu.
Ďalšou výnimočnosťou Biblie je, že mnohé proroctvá, ktoré obsahuje, sa už naplnili. Len v Ježišovom živote sa
naplnilo 60 rôznych proroctiev – všetky boli zaznamenané v Starej zmluve stovky rokov predtým, než sa Ježiš
vôbec narodil, a zhodujú sa s ich naplnením aj v najmenších špecifických detailoch.
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Tvoj vzťah s Bohom je jedným z najdôležitejších vzťahov, aké môžeš mať. To, čomu o Bohu veríš, má závažný
dopad na každú oblasť tvojho života.

look

Vedel si, že je v nej opísaný aj tvoj vzťah s Bohom? Toto štúdium je pozvaním pozrieť sa bližšie na to, čo o ňom
Biblia hovorí.
Aby sa to uskutočnilo, je potrebné urobiť tieto štyri veci:
			
Pozrieť sa na seba
			
Pozrieť sa na svoj najväčší problém
			
Pozrieť sa na Božie riešenie
			
Pozrieť sa na to, čo by si mal urobiť ty

„Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.”
							
Jeremiáš 29:13

pozrieť sa na vzťah TY&BOH

#1 – Pozri sa na seba
Si na tejto zemi len preto, že sa tvoji rodičia rozhodli mať dieťa, alebo má tvoja existencia väčší zmysel? Si iba
produktom plynutia času a náhody, alebo má tvoj život vyšší zámer?
Jánovo evanjelium bolo napísané človekom, ktorý strávil s Ježišom osobne viac ako tri roky putovaním a učením
sa od neho. Vo svojej knihe opisuje život a učenie tohto muža, ktorý tvrdil, že je Božím Synom. Prvá kapitola
začína takto:

2. Bol si stvorený pre Boha

„Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho
meno, dal moc stať sa Božími deťmi.” Ján 1:11-12
Biblia hovorí, že každý z nás bol stvorený ako telo, duša a duch. Naše telá boli vytvorené tak, aby potrebovali
jedlo, vodu, cvičenie či spánok. Naše duše sú živené tým, že sa učíme, máme vzťahy s ľuďmi a príležitosti na osobnostný rast. Náš duch bol stvorený na to, aby bol napĺňaný vzťahom s Bohom, keď s ním komunikujeme, zažívame
jeho pomoc a silu a nasledujeme jeho vedenie.

„1 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Ním
vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
5 A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. 6 Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. 7 Prišiel ako
svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. 8 On nebol svetlom, ale prišiel
vydať svedectvo o tom svetle. 9 Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta.
10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho
neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili
ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.” Ján 1:1-13

Telo

Duša

Duch

• Kto bol tým Slovom?
• Keďže sa tam píše, že on (Boh) stvoril všetko, ako sa to týka teba?
• Čo si myslíš, že mal Ján na mysli, keď povedal: „V Ňom bol život a ten život bol svetlom
ľudí“? Prečo a v akom zmysle potrebujeme „svetlo“ a „život“?
• Prečo si myslíš, že Ján použil frázu „Božie deti“ na to, aby opísal vzťah človeka s Bohom?
Toto sú tri veci, ktoré o sebe potrebuješ vedieť.

3. Bez Boha budeš smädný

„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“ Ján 1:4
• Čo si myslíš, že sa stane tvojmu duchu, keď nebude mať „svetlo“ a „život“?

1. Bol si stvorený Bohom

„Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.” Ján 1:3
• Keď uveríš, že si bol stvorený Bohom, aký to bude mať podľa teba dopad na tvoje vnímanie
hodnoty a zmyslu života?
• Ako ťa to ovplyvní, ak tomu neuveríš?
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Ak prechádzaš cez toto štúdium s veriacim človekom, popros ho, aby ti opísal, ako on sám prežíva svoj vzťah
s Bohom. Ako to pre neho vyzerá v praxi? Cíť sa slobodný pýtať sa ho akékoľvek otázky, ktoré máš.

look

Významný francúzsky matematik a filozof Blaise Pascal povedal: „V srdci každého človeka je vákuum v tvare
Boha, ktoré nemôže byť zaplnené žiadnou zo stvorených vecí, ale jedine Bohom, Stvoriteľom, zjaveným
v Ježišovi.“
Každý človek prežíva existenciu tohto vákua alebo „smädu“ rôzne. Tak, ako sa niektorí ľudia snažia zaplniť
vákuum osamelosti jedením, my sa často snažíme naplniť nášho ducha tak, že niečím „nakŕmime“ svoje telo alebo
dušu.

pozrieť sa na vzťah TY&BOH

#2 – Pozri sa na svoj najväčší problém

Pozri sa hlbšie
Prečo existuje tak veľa náboženstiev?
Na zemi neexistuje žiadna kultúra, ktorá by nemala nejakú formu náboženstva. Zdá sa, že základným inštinktom
človeka je hľadať odpovede na duchovné otázky a spojenie s neviditeľným svetom. A to je v skutočnosti jeden
z dôkazov Božej existencie. Prečo by sme všetci mali rovnaké túžby, keby neexistovalo niečo, čo ich môže naplniť?
Niektoré náboženstvá sú monoteistické, čo znamená, že uctievajú jedného boha. Ďalšie sú polyteistické; veria vo
viacerých bohov. Iné náboženstvá zase veria v nejaký druh neosobnej „sily“, ktorú ľudia nachádzajú vo svojom
vnútri alebo v prírode.
To, čo však majú všetky náboženstvá spoločné, je, že každé propaguje akýsi systém náboženskej oddanosti
alebo určitý zoznam dobrých skutkov, ktoré by ti mali pomôcť získať si Božiu priazeň alebo dopomôcť ti k pomoci
od nadprirodzenej sily.
Je to spoločné pre všetky náboženská s výnimkou kresťanstva. Biblia učí, že ani náboženstvo, ani dobré skutky
nestačia a že sa nemôžeme dostať k Bohu naším vlastným úsilím alebo zásluhami. Jedinou cestou k Bohu je jeho
úsilie a jeho zásluhy. Viac sa o tom dozvieme v nasledujúcej lekcii.

Všetci čelíme rôznym každodenným problémom. Pokazí sa nám auto, ochorieme, zabudneme na dôležité zadania
v škole, alebo máme nedorozumenia s priateľmi. Niektoré problémy sú triviálne, iné veľmi vážne. Sú aj také
závažné problémy, o existencii ktorých nevieme.
Povedzme, že si sa dnes rozhodol hľadať Boha. Chceš ho spoznať osobne, mať s ním vzťah. Okamžite však narazíš
na veľmi vážny problém.
Si hriešnik.
Hriech je nedodržanie Božieho štandardu. Už si niekedy
klamal?
správal sa sebecky?
vzal niečo, čo nebolo tvoje?
bol pyšný?
žiarlil?
reagoval v hneve?
snažil sa niekomu ublížiť?
atď…
Jedným z problémov spôsobených hriechom je, že sme často pod jeho kontrolou – dokonca aj vtedy, keď to
nechceme. Radi by sme zmenili svoje správanie, ale je to oveľa ťažšie, než si myslíme. Ježiš povedal…

„Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 35 A otrok nezostáva
v dome natrvalo. Syn zostáva navždy.“ Ján 8:34-35
Keď sa porovnávame s druhými, začneme sa cítiť celkom fajn. „Ja som nikdy nikoho nezavraždil na rozdiel
od tohto chlapíka,“ myslíme si. „A som oveľa milšia než toto dievča.“ Hriech je však v skutočnosti taký silný jed, že
si ho ani nemusíš vziať veľa. Dokonca aj veľmi malá dávka hriechu môže mať zničujúce následky.
Toto sú tri kľúčové veci, ktoré potrebuješ vedieť o svojom najväčšom probléme.
1. Hriech nás oddeľuje od Boha
„…lebo všetci hrešili a nemajú Božiu slávu.“ Rimanom 3:23
„…Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár
pred vami, takže nepočuje.“ Izaiáš 59:2
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• Prečo by mal hriech spôsobiť oddelenie od Boha? Zdá sa ti to spravodlivé?
Boh je láska. Veľmi mu na tebe záleží. Ale on je takisto…

3. Náboženstvo nestačí

svätý – oddelený od čohokoľvek nečistého alebo nemravného,
spravodlivý – nikoho neuprednostňuje a vo svojich rozhodnutiach je vždy neomylný.
To znamená, že nemôže dovoliť hriechu byť v jeho prítomnosti. Podstata jeho vlastného charakteru si vyžaduje,
aby nás súdil za zlé a nesprávne veci, ktoré sme spravili. A to je dôvod, prečo má hriech také devastujúce
následky.

„Lebo mzdou hriechu je smrť…“ Rimanom 6:23a
• Čo si myslíš, že tento verš znamená?
• Ako si myslíš, že túto smrť alebo oddelenie od Boha zažívame?

Zdá sa logické snažiť sa vybalansovať veci, ktoré sme spravili zle tým, že iné veci budeme robiť správne. Myslíme
si, že ak naše dobré skutky prevážia tie zlé, potom budeš náš účet vyrovnaný. Musíme si však uvedomiť, že
štandard pre dobré skutky je 100 % – a v tom sme všetci zlyhali.

B OH
Z lé

Vráťme sa späť k Jánovmu evanjeliu. Muž menom Nikodém prichádza navštíviť Ježiša. Nikodém bol člen
židovského vládneho koncilu a farizej, čo znamenalo, že bol veľmi dôsledný v dodržiavaní štandardov židovského
náboženstva. Ján zaznamenáva ich rozhovor takto:

„1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. 2 On prišiel
v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť
také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. 4 Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť
človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš odpovedal:
Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.” Ján 3:1-6
• Prečo si myslíš, že Nikodém prišiel v tú noc za Ježišom?

2. Dobré skutky nestačia

Dobré

• Znamená to, že by sme sa nemali snažiť robiť to, čo je správne?

• Aký postoj mal k Ježišovi?
Zdalo by sa, že by ho mal Ježiš pochváliť, ale namiesto toho ho varuje, že môže prísť o Božie kráľovstvo. Čo Ježiš
myslel tým, keď mu povedal, že sa potrebuje „znova narodiť“?
Nikodém si myslel, že Ježiš hovorí o fyzickom narodení sa (narodenie sa z vody), ale on hovorí o duchovnom narodení sa (narodenie z Ducha). Čo si myslíš, ako sa líši „narodenie sa z ducha“ od toho, keď je niekto jednoducho
len nábožným človekom?
V ďalšej lekcii sa porozprávame o Božom riešení pre tvoj najväčší problém.

Cˇlovek

Hriech
„Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezotrváva
vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to. Je zjavné, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo
zákona, pretože spravodlivý bude žiť z viery.“ Galaťanom 3:10-11
• Prečo si myslíš, že Biblia hovorí, že ten, kto sa spolieha na robenie dobrých skutkov, je pod
kliatbou?
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# 3 – Pozri sa na Božie riešenie

Pozri sa hlbšie
Bol Ježiš naozaj vzkriesený z mŕtvych?
Vzkriesenie je jednou z kľúčových doktrín kresťanstva. Keď Ježiš vstal z hrobu, sila hriechu a smrti bola zlomená
a pre nás sa otvorila cesta zakúsiť život po smrti. Ale ako to bolo naozaj? Nemohol by to byť len výmysel učeníkov,
s ktorým prišli po tom, ako bol Ježiš ukrižovaný?
Existuje veľmi silný dôkaz o spoľahlivosti a dôveryhodnosti príbehu vzkriesenia. Elitná rímska jednotka dostala
rozkaz strážiť Ježišov hrob, a predsa bol po troch dňoch prázdny. Pred vchod privalili obrovský kameň a dali naň
pečať rímskeho vládcu, aby sa zabránilo odvaleniu kameňa a poškodeniu hrobu. A predsa bol Ježiš na tretí deň
preč.
Počas ďalších 40 dní sa zjavoval pri rôznych príležitostiach a videlo ho viac ako 500 ľudí. To, že videli svojho
majstra, spravilo z jeho nasledovníkov namiesto ustráchaných vyhnancov skupinu smelých kazateľov, ktorí počas
trvania jednej generácie zmenili civilizovaný svet.
Rimania alebo Židia mohli tieto správy poprieť a zastaviť veľmi ľahko, keby našli Ježišovo telo. Ak by si to učeníci
boli vymysleli, naozaj by boli ochotní zomrieť za klamstvo? Ako je možné, že sa správa o vzkriesení šírila tak
rýchlo a pretrvala aj napriek silnému tlaku nepriateľov a odporcov? Tí, ktorí boli očitými svedkami týchto udalostí,
si z toho urobili záver, že vzkriesenie sa naozaj udialo.

Jednou z vecí, ktorú nás Biblia učí o Bohu, je, že on je ten, ktorý iniciuje, ten, ktorý nás hľadá v našej stratenosti.
Pravdou je, že bez toho, aby on vykročil smerom k nám, by sme nemali žiadnu nádej, že Boha niekedy nájdeme.
Boh vediac, že ani naše najlepšie pokusy nie sú dosť dobré na to, aby vyriešili náš problém s hriechom, zaplatil
veľmi vysokú cenu za to, aby nám ponúkol svoje riešenie.
Toto sú tri kľúčové veci, ktoré Boh urobil, aby nám otvoril cestu k sebe:
1. Poslal na zem svojho jediného Syna Ježiša, aby sa stal človekom.

„14 A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca
jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 15 Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som
povedal: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 16 Z jeho plnosti sme my všetci
prijali, milosť za milosťou. 17 Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša
Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.”
Ján 1: 14 – 18
Hoci sa Ježiš „stal telom“, keď sa pred 2000 rokmi narodil v Betleheme, Biblia učí, že existoval večne s Otcom
a Svätým Duchom. Títo traja vytvárajú „trojicu“ alebo „tri v jednom“. Boh je jeden a existuje v troch osobách –
Otec, Syn a Duch Svätý. Popros človeka, s ktorým si prechádzaš toto štúdium, aby ti to bližšie vysvetlil a odpovedal
na otázky, ktoré máš.
• Prečo si myslíš, že bolo také dôležité, aby sa „Slovo stalo telom“?
• Čo znamená, že bol „plný milosti a pravdy“?
• Prečo si myslíš, že Boha nikto nikdy nevidel?
• Ako si myslíš, že nám Ježiš zjavil Boha?
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2. Hoci bol bez viny, Ježiš zomrel na kríži a vzal trest za naše hriechy.

Keď na druhý deň Ján videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: „Hľa, baránok Boží, ktorý sníma
hriech sveta.“ Ján 1:29
„6 Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. 7 Sotvakto zomrie
za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. 8 No Boh dokazuje svoju lásku
k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.” Rimanom 5:6-8
„On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka
spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení.” 1. Petrov 2:24

Len o pár mesiacov neskôr Peter, jeden z Ježišových učeníkov, opísal vzkriesenie skupine Židov v Jeruzaleme
takto:

„23 A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov
pribili na kríž a zabili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej
moci.” Skutky 2:23-24
• Prečo si myslíš, že smrť nemohla držať Ježiša vo svojej moci?
• Peter urobil tento bod ústrednou časťou svojho posolstva. Prečo si myslíš, že je vzkriesenie
také dôležité?

• Čo podľa teba myslel Ján tým, keď nazval Ježiša „Baránkom Božím“?
• Prečo si myslíš, že si náš hriech vyžaduje taký krutý trest, ako je smrť?
Spomeň si, ako sa cítiš, keď znášaš vinu a trest za niečo zlé, čo si spravil. Čo si myslíš, aké to mohlo byť pre Ježiša,
úplne nevinného a bez hriechu, niesť takýto druh bolesti?

BOH

• Čo si myslíš, že znamená, keď sa v Biblii píše, „jeho ranami ste boli uzdravení“?
3. Po troch dňoch ho Boh vzkriesil z mŕtvych a zlomil moc hriechu a smrti.
Krátko pred svojou smrťou Ježiš predpovedal, že vstane z hrobu.

19 Ježiš im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.” 20 Židia však hovorili:
„Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?” 21 No on hovoril o chráme svojho
tela. 22 Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš
povedal. Ján 2:19-22

Prešli sme si tromi úžasnými krokmi a činmi, ktoré Boh urobil. Sklonil sa k nám a vystrel svoju ruku, keď sme ešte
od neho boli ďaleko. V ďalšej lekcii budeme hovoriť o tom, čo treba urobiť pre to, aby sa tento dar týkal aj teba.

• Prečo je podľa teba také dôležité, že Ježiš tento výrok povedal predtým, než zomrel?
• Prečo si myslíš, že Ježišovi nasledovníci (učeníci) uverili, keď si neskôr spomenuli na to,
čo povedal?
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Tu je len čiastkový zoznam toho, čo sa stane v momente, keď vložíš svoju vieru v Ježiša:
		
		
		
		
		
		

Tvoje hriechy sú odpustené.
Stávaš sa Božím dieťaťom.
Máš večný život.
Je ti daný dar Ducha Svätého, aby ťa viedol a pomáhal ti.
Stávaš sa súčasťou Božej rodiny s bratmi a sestrami po celom svete.
Tvoje meno je zaznamenané v „knihe života”.

#4 – Pozri sa na to,
čo by si mal urobit´ ty
Dary nie sú skutočnými darmi, až kým ich obdarovaný dobrovoľne neprijme. Práve z tohto dôvodu Boh nikomu
z nás svoj dar nevnucuje. Prostredníctvom Kristovej smrti na kríži nám bolo umožnené, aby sme žili v blízkom
vzťahu s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení. To však neznamená, že sa v tomto vzťahu ocitneme automaticky.
Pozrime sa na pasáže, ktoré sme už predtým čítali v Jánovej knihe.

Pozri sa hlbšie
Nemožné možným
Zdá sa, že uveriť je dosť jednoduché. Ale v skutočnosti to nie je možné bez Božej intervencie a pomoci. Kvôli
dôsledkom hriechu sme duchovne slepí a mŕtvi. To znamená, že náš duch Boha prirodzene nevníma, ani nereaguje
na Jeho pravdu.
Boh musí urobiť niekoľko zázrakov na to, aby sa pre teba stalo možným uveriť. Najprv jeho Svätý Duch prinesie
svetlo do svojho svedomia a pomôže ti uvedomiť si, že si hriešny a oddelený od Boha. Možno zažiješ náhlu vlnu
pocitu viny, alebo pocítiš, že si od Boha vzdialený. Potom Boh začne otvárať tvoje oči voči pravde. Bez tejto nadprirodzenej „práce“ by pre teba nebolo možné rozumieť všetkým tým biblickým textom, o ktorých sme sa rozprávali.
Mohli by sa ti zdať hlúpe alebo šialené.
Biblia hovorí, že nikto nepríde k Ježišovi, ak ho nepritiahne Otec. To znamená, že ak hľadáš Boha, je to len a len
preto, lebo On ťa začal hľadať ako prvý a tiahne ťa k sebe. Ak máš záujem spoznať ho, je to preto, lebo ťa volá.
Zastav sa a dávaj pozor na jeho hlas. Nezatvrdzuj svoje srdce a neodmietni to, čo robí, aby ti zjavil seba samého.

„10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho
vlastní ho neprijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.”
Ján 1:10-12
• Prečo si myslíš, že ho svet nespoznal?
• Prečo si myslíš, že ho mnohí neprijali?
• Čo potrebuje človek na to, aby sa stal Božím dieťaťom?
• Čo presne znamená “veriť” a “prijať”?
Stať sa Božím dieťaťom je niečo, čo sa deje v duchovnom svete, ktorý nevidíme. Pamätáš sa na to, čo povedal Ježiš
vo svojom rozhovore s Nikodémom?

„Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.” Ján 3:6
Takisto vieme, že stať sa Božím dieťaťom nemá nič dočinenia s náboženstvom alebo s dobrými skutkami. Vo
svojom liste Efezanom Pavol hovorí:

„8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto
nevystatoval.” Efezanom 2:8-9
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Toto sú tri kľúčové veci, ktoré potrebuješ urobiť pre to, aby si sa stal Božím dieťaťom. Môžeš si ich lepšie zapamätať
pomocou mnemotechnickej pomôcky “V, U, P”.
1. Vyznaj – priznaj pred Bohom, že si hriešnik.

„8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. 9 Ale ak vyznávame
svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.”
1. Jánov 1:8-9
• Poznáš niekoho, kto tvrdil, že “je bez hriechu”, aj keď sa správal naozaj hrozne? Aké je to
byť v blízkosti takého človeka? Čo sa stane, ak sa takému človeku snažíme pomôcť?

3. Prijmi – osobne prijmi Kristov dar odpustenia a jeho platbu za tvoje hriechy.
Prijmi ho ako svojho Pána a Záchrancu.

„12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani
z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.” Ján 1:12-13
• Čo sa stane, keď dar nie je prijatý?
• Prečo si myslíš, že Boh nás nespraví svojimi deťmi bez toho, že by očakával, že to
prijmeme?
• Čo znamená, keď sa povie „narodení nie z telesnej žiadosti ani z vôle muža, ale z Boha”?

• Myslíš si, že je ľahké “klamať sám seba” ohľadne nášho hriechu? Prečo?
• Prečo si myslíš, že je vyznanie podmienkou na prijatie odpustenia?
• Znamená to, že si musíš spomenúť na všetko zlé, čo si urobil?

Vyznaj Uver Prijmi

BOH

2. Uver – prijmi vo viere, že Ježiš je Boží Syn a zomrel za tvoje hriechy.
„16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený.
Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.” Ján 3:16-18
• Prečo je pre prijatie večného života viera taká dôležitá?
• Aký je rozdiel medzi tým, keď o Ježišovi len vieme a keď v neho veríme?
• Aký bol Boží zámer, keď poslal svojho syna na tento svet?
• Čo sa stane tým, ktorí neuveria?

Tieto tri veci, vyznať, uveriť a prijať, môžeš urobiť kedykoľvek len za pár minút osamote alebo s iným človekom.
Vložiť svoju vieru v Krista nie je komplikované. Avšak tento jednoduchý krok viery radikálne ovplyvní tvoju večnosť. Všeobecne ľudia robia tieto tri veci nahlas v modlitbe, čo znamená v rozhovore s Bohom. Ty si to pravdepodobne budeš chcieť sformulovať svojimi vlastnými slovami. Tu je jednoduchý príklad takejto modlitby:
„Bože, viem, že som hriešnik. Verím, že si poslal svojho syna, Ježiša Krista, aby zomrel za moje
hriechy. Prijímam ho ako svojho Pána a Záchrancu, a vo viere prijímam dar toho, že zaplatil za moje
hriechy. Ďakujem ti, že si mi odpustil a že si ma spravil tvojím synom/tvojou dcérou. Amen.”
• Je niečo, čo ti bráni v tom, aby si vložil svoju vieru v Krista? Chcel by si to urobiť práve
teraz?

Teraz je čas

look

pozrieť sa na vzťah TY&BOH

