Ježiš - hrdina
Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť.

Nedeľa

AKO TO VIDÍM JA?

POZNÁME HO!
Rozpráva sa, že jeden misionár takmer zomrel na mori. Voda ho náhodou
vyplavila na breh, neďaleko malej dediny, kde žili len domorodci. Keď ho ľudia
našli, bol už takmer mŕtvy od toho, čo prežil. Bol hladný. Kožu mal rozožratú
od slanej morskej vody. Domorodci ho ošetrili a postarali sa oňho, pokiaľ
sa úplne neuzdravil. Potom s nimi prežil 20 rokov. Počas tých rokov nehovoril vôbec o svojej viere. Nespieval žiadne piesne. Vôbec nekázal. Nečítal, ani
nič necitoval z Biblie. Nikomu nerozprával o svojej viere. Keď ľudia ochoreli,
navštevoval ich a sedel pri nich dlho do noci. Keď bol niekto hladný, dal
mu najesť. Keď sa niektorí z nich cítili byť opustení, robil im spoločnosť.
Učil písať a čítať tých, ktorí to nevedeli. Pomáhal objasňovať veci tým, ktorí
už mali nejaké poznatky. Vždy stál na strane utláčaných. V dedine nebol ani
jeden človek, s ktorým by sa zachránený misionár nedokázal stotožniť.
Po dvadsiatich rokoch sa cez more doplavili do dediny misionári a začali
ľuďom rozprávať o mužovi, ktorý sa volá Ježiš. Keď domorodci počuli
o Ježišovi, začali tvrdiť, že ten muž už žije s nimi dvadsať rokov. „Poďte,
predstavíme vám muža, o ktorom hovoríte.“ Doviedli mužov do chatrče,
kde sa misionári stretli so svojim kolegom, ktorého už dávno považovali
za mŕtveho.—James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton, lll: Tyndale House Publishers, Inc., 1988), str. 361.

Aj pre dospelých je v niektorých situáciách zložité začať rozprávať o Ježišovi,
napríklad pri stretnutí správnej rady. Prečo si myslite, že to tak funguje? Nie
je to preto, že by bol Ježiš zlým človekom, alebo preto, že by mal zlú povesť.
Keby ťa v škole vyzvali, aby si rozprával o svojej obľúbenej osobnosti, o svojom vzore, alebo hrdinovi, hovoril by si o Ježišovi? Ak áno, tak prečo, pokiaľ
nie, vysvetli prečo.
Dospelí kresťania sú často ako nesmelé deti. Niekedy sa hanbíme priznať
sa k tomu, že patríme medzi fanúšikov Ježišovho klubu. Prečo je to tak?
Máte nejaké návrhy, ako by sa dal tento problém vyriešiť? Povedzte o svojich
riešeniach ostatným.
Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor.
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok

ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš?
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.
„Neustále žasnem nad tým, čo Ježiš urobil pre mňa v mojom živote. Moje srdce
túži po tom, aby som mohol vychovávať mladých veriacich ľudí. Chcem, aby mali
také srdcia, ako dal Boh mne.“—Aeneas Williams, hráč amerického futbalu (zadný obranca).
„Keď môj otec zomrel, konečne som sľúbil Bohu, že mu odovzdám svoj život
a že ho budem oslavovať pri hre na ihrisku a rovnako aj mimo neho.“—Randy
Johnson, hráč amerického basebalu (nadhadzovač).

„Ježiš je tým, kto vidí a dokáže objaviť skrytého hrdinu v každom človeku.“
—William Barclay, Komentár k Evanjeliu Jána.

„Mladý kresťan by mal byť skutočne vedený k tomu, aby zvládal zodpovednosť
statočne a ochotne. Mal by byť pripravený čeliť životným skúškam s trpezlivosťou a statočnosťou. Mal by sa snažiť formovať svoj charakter podľa vzoru
jednorodeného Božieho syna.“—Ellen G. White, spisovateľka devätnásteho storočia.
„Písmo rozdeľuje kresťanov na štyri skupiny – na svätých, kvôli svojej svätosti,
na veriacich, kvôli ich viere, na bratov, kvôli ich láske a učeníkov, kvôli ich
poznaniu.“—Andrew Fuller, britský teológ osemnásteho storočia.
„Nasledovník Ježiša by mal neustále pracovať na zlepšení svojho správania,
svojich zvykov. V duchu a v pravde. Toto je však možné len tak, že sa bude
neustále pozerať na Ježiša ako svoj model, nie sústredením sa na vonkajšie
prejavy a povrchné vedomosti.“—Ellen G. White, spisovateľka devätnásteho storočia.

Napíš svoj vlastný výrok

Ja by som k tomu napísal, že…
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Utorok

Streda

Na starých rímskych minciach je obrázok vola. Vôl sa na obrázku pozerá
na dva predmety, na oltár a na pluh. Na minci je tiež vyrytý nápis: „Pripravený
na oboje.“ Vôl bol symbolom horlivosti Ríma. Bol pripravený na vrcholný
moment obetovania na oltári, alebo na dlhú prácu počas orby na poli.

Filipským 2,5-7
„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu
a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na
seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek.“

Je na tom niečo poučné aj do nášho kresťanského života. Rovnako ako vôl,
ktorý je pripravený na oboje – na obetovanie a k orbe, aj my máme byť pripravení na čokoľvek, pokiaľ chceme ísť za Ježišom. Možno, že príde čas, keď
sa nám budú posmievať, keď budeme opustení a keď sa bude zdať, že sa nám
v ničom nedarí. Boží nepriateľ sa snaží urobiť všetko pre to, aby nás oddelil
od Ježiša. Ale napriek tomu všetkému budete vo svojom vnútri prežívať pokoj
a budete so svojim životom spokojní. Uvažujte o tom. Spýtajte sa samých seba,
čo pre vás znamená Ježiš. Spravte si tento týždeň čas a porozprávajte sa
s niekým dospelým o tom, aké ťažkosti a problémy ich stretli, kvôli tomu,
že boli a sú kresťanmi.

Efezským 2,10
„Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých
nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“

A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Efezským 5,1-2
„Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus
miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“
2 Korintským 3,3
„Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou
a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky,
ale na mäsité dosky sŕdc.“
Micheáš 7,8
„… Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.“
Marek 10,45
„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život
ako výkupné za mnohých.“

Štvrtok

TÝKA SA TO AJ MŇA?
Máme si byť vedomí toho, kam patríme, že sme občanmi Božieho kráľovstva.
Nestačí len mať pocit, že sme niekedy jeho súčasťou – napríklad keď sedíme
vo zbore, alebo keď čítame Bibliu. Božie kráľovstvo potrebuje vojakov – pripravených v každom čase bojovať. Byť súčasťou jeho kráľovstva znamená, že plne
veríme tomu, že doň patríme.

Lukáš 2,40
„Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.“
1 Petrova 2,21
„Lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad,
aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“

Premýšľaj o Ježišovom živote. Čítaj o ňom v Biblii, alebo si spomeň na príbehy,
ktoré si počul, keď si bol malý. Ježiš nepochyboval o tom, že patrí do Božieho
kráľovstva. Už v čase, keď mal dvanásť rokov, presne vedel kým je a čo má
robiť. Bol veľmi mladý, tak ako ty a vždy bol v spojení s Tým, komu patril.
To je tajomstvo „spojenia“ – ako patriť do kráľovstva prostredníctvom Ježiša.

Piatok

SKUTOČNE TO FUNGUJE?
Veríš tomu, že Kristus je odpoveďou na všetky svetové problémy? Chceš sa rozhodnúť k tomu, že budeš „propagovať“ túto úžasnú bytosť, že budeš jeho „agentom?“
Chceš ponúkať druhým to, čo On ponúkol tebe? Si ochotný toto robiť tu, teraz
a v tejto spoločnosti? Ako to budeš robiť? Kde chceš začať? Pošleš niekde reklamu? Ako bude vyzerať tvoje marketingová stratégia? Akú stratégiu by si používal,
keby si bol napríklad jeho agentom v Jeruzaleme, v čase keď tam žil Ježiš?
LOGO:

SLOGAN:
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