
Boží príbeh

1. Boh má úžasné plány pre tvoj život
      (Palec: Je najdôležitejší.) 

• Boh má o teba záujem! Si pre neho vzácny.

• Chce ti dať dar. Otázka je, čo s ním urobíš?

2. Problém: Nerobíme to, čo by sme podľa Boha mali robiť
  (Ukazovák: Ukazuje na iných a prenáša na nich vinu, ale v skutočnosti je problém v nás.) 

• V našom živote je veľký problém: hriech.

• Čo je hriech? Krádež, klamanie, vražda (porušenia Desatora Božích prikázaní)... sú hriechy.

• Ale Božie normy sú ešte vyššie: 

• Aj keď o niekom premýšľaš v zlom, je to hriech.

• Ak vieš, čo je správne, ale neurobíš to, je to hriech.

• Koreň hriechu: myslieť si, že to vieme lepšie než Boh; ignorovať ho, odmietať jeho 
lásku.

• Boh túži po tom, aby sme boli dokonalí. Ale kvôli našim hriechom sme zlomení, duchovne 
mŕtvi a oddelení od Boha.

• Boh nás bude súdiť podľa našej hriešnosti. Keďže Boh je spravodlivý, naše skutky musia 
mať svoje následky.

3. Božie riešenie: Za naše hriechy zaplatil Ježiš
      (Stredný prst je najvyšší. Symbolizuje kríž, na ktorom Ježiš zomrel.) 

• Ako to do seba zapadá? Ako nás môže Boh tak milovať, a zároveň byť sudcom, ktorý 
potrestá každý hriech?

• Boh ponúkol špeciálne riešenie: svojho syna Ježiša Krista. 

• Ježiš prišiel na tento svet, žil dokonalým životom a mnohým ľuďom priniesol 
uzdravenie.

• Jeho nepriatelia ho zajali, umučili a pribili na kríž.

• Ale on o tri dni opäť ožil!

• Vzal na seba náš trest, aby sme my mohli prijať odpustenie!

• Príbeh na ilustráciu: Dvojičky (pozri na opačnej strane)

4. Boh chce mať s nami vzťah
      (Prstenník: Vzťah s Bohom)

• Boh nám chce dať dar večného života a mať s nami blízky vzťah – stačí ho prijať.

• Ako to funguje? Musíme mu dôverovať a rozhodnúť sa prijať jeho ponuku.

• Toto rozhodnutie však má svoje následky. Znamená to zanechať svoj starý život a začať žiť 
tak, ako to chce Boh.

• Je to ako povedať „áno“ počas sobáša. Keď povieš Bohu svoje „áno“, aj on ti dá svoje „áno“.
Chce sa s tebou rozprávať, postarať sa o teba a žiť s tebou!

5. Duch Svätý ťa chce podporovať
     (Malíček: Má potenciál pre ďalší rast) 

• Boh pre teba pripravil oveľa viac! Je radosť ho spoznávať a zakúšať jeho úžasné plány pre 
tvoj život.

• Ale ak budeš žiť z vlastných síl, zažiješ jedno zlyhanie za druhým.

• Duch Svätý ti sprostredkuje Božiu moc. Bude ťa učiť, meniť tvoje slabé stránky a pomôže ti 
stať sa lepším človekom.

• Aj iní ľudia, v ktorých tiež prebýva Duch Svätý, ťa budú podporovať a naučia ťa lepšie 
chápať a poslúchať Boha.



Dvojičky
Istej matke sa narodil pár jednovaječných dvojičiek. Ako chlapci rástli, počas puberty jeden z nich 
zišiel zo správnej cesty, dostal sa do zlej partie a na dlhé roky prerušil vzťahy so svojou rodinou. 
Zašlo to až tak ďaleko, že sa z neho stal vrah. Pri jednej vlámačke zastrelil človeka, ktorý sa mu 
postavil do cesty. Keď sa dostal na súd, na pojednávaní si všimol známu tvár. Bol to jeho brat, 
ktorého videl prvýkrát po desiatkach rokov. Stal sa z neho sudca! Spočiatku ho to veľmi potešilo. 
"Je to môj brat," pomyslel si. "Mal by ma mať rád, veď sme rodina! Iste ma odtiaľto dostane von."
Keď však jeho brat vyniesol rozsudok – trest smrti! – veľmi ho to rozzúrilo. "Prečo je taký prísny? 
To predsa nie je žiadna láska!" Ale brat sa musel držať zákonov, keďže ako sudca bol známy 
svojou spravodlivosťou

Odsúdenec sedel v cele smrti, keď sa zrazu uprostred noci otvorili dvere. Bola to jeho dvojička! 
Spočiatku k nemu pociťoval veľký hnev: "Ako si mi to mohol urobiť? Prečo si ma odsúdil na smrť?!"
vyčítal mu.
"Musel som; spravodlivosť je pre mňa nadovšetko dôležitá. Ale mám pre teba návrh. Veľmi sa na 
seba podobáme. Vymeňme si oblečenie. Ja tu zostanem a ty môžeš odísť."
"To je skvelé, vďaka!" povedal jeho brat a opustil väzenie. Celú noc oslavoval, taký bol šťastný. Na 
druhé ráno si však spomenul: "Počkať, poprava bola naplánovaná na deviatu ráno!" Ponáhľal sa 
späť do väzenia, ale už prišiel neskoro. V tej chvíli pochopil, že jeho brat na seba skutočne vzal 
jeho trest! Bol absolútne zúfalý. Vrátil sa do bra-tovho domu, kde ho čakal list. Písalo sa v ňom: 

"Si slobodný. Vzal som na seba tvoj trest. Chcem, aby si odteraz žil môj život. Buď čestný a 
pamätaj, čo som pre teba urobil, keďže ťa mám veľmi rád."
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Moja reakcia na Božiu ponuku

Boh svoju časť už urobil. Teraz si na ťahu ty...

Prijal som túto ponuku? 
         □ Áno □ Nie 

Som si istý, že som prijal Ježiša a večný 
život?

□ Áno □ Nie 
Som ochotný odvrátiť sa od svojho hriechu a 
zla? 

□ Áno □ Nie 
Prijal som do svojho života Ducha Svätého?

□ Áno □ Nie 

Opýtaj sa Boha: Ako ďalej?

Bože, čo si o mne myslíš?

Bože, ktoré veci v mojom živote sa ti nepáčia? Čo by som mal urobiť pre to, aby som sa zmenil?

Ako v modlitbe prijať Božiu ponuku?

 Bože, ďakujem ti, že s tebou môžem hovoriť.
Uvedomujem si, že doteraz som nežil podľa 
tvojej vôle. Je mi to ľúto. Prosím, odpusť mi.

 Ježiš, ďakujem ti, že si našiel riešenie a 
zomrel si za mňa. Prijímam ťa ako svojho 
Spasiteľa a Pána.

 Som pripravený zmeniť svoj život a zbaviť 
sa čohokoľvek, čo sa ti nepáči. Teším sa, že 
ťa môžem spoznať a chcem žiť tak, ako ty 
chceš. 

 Duch Svätý, pomôž mi v tom. Očisti ma od 
mojich hriechov a naplň ma. 
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