
Podeľte sa o nezabudnuteľný darček z vášho detstva.
Ktorú vianočnú pieseň vôbec nemáte radi?
Aký je najcoolovejší darček, ktorý ste kedy niekomu dali?
Keby ste si mohli vypočuť akýkoľvek rozhovor na svete, ktorý by to bol?
Kráčate po ulici, cítite sa skvele - aká vianočná pieseň by hrala v pozadí?
Aké je vaše najmenej obľúbené vianočné jedlo?
Živý alebo umelý stromček? Prečo?
Keby ste mohli byť postavou vo vianočnom filme, kto by ste boli boli a prečo?
Keď zavriete oči a pomyslíte na svoje "šťastné miesto", kde je?
Aká je vzácna rodinná tradícia z vášho detstva?

Cieľ: Viesť mládežníkov k pochopeniu, že ľudia v Starej zmluve čakali na Krista, ktorý
mal prísť ako Záchranca od ich vzbury a modlárstva. Bola to ich nádej, na ktorú čakali,
a hoci neprišla za ich života, ale Spasiteľ skutočne prišiel o 400 rokov neskôr. 

Aplikácia: Nádej si často vyžaduje čakanie a pre mňa to dnes neznamená, že
dostanem to, v čo dúfam, skôr to, že dôverujem, že Boh je dobrý, že ma miluje a má
pre mňa to najlepšie a že ma pripraví na akýkoľvek výsledok. 

Icebreaker
VYBER SI 2

Rozdeľte mládežníkov do skupiniek po 4 alebo 5. Požiadajte ich, aby si vybrali 2 - 3
otázky, na ktoré budú odpovedať:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Advent: Nádej
T É M A  1



Máme rybu vo vani... potom ju zabijeme a zjeme.
Prinesieme dovnútra mŕtvy stromček a ozdobíme ho svetielkami a farebnými guľami.
Dokonca máme aj ozdobené koláčiky v tvare ryby!

Dúfam, že zvládnem maturitu.
Dúfam, že na Vianoce dostanem nový iPhone. 
Dúfam, že vyhrám futbalový zápas.
Dúfam, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí.
Moja mama je chorá, dúfam, že sa uzdraví.

Ilustrácia:
Porozprávajte príbeh o zvláštnej vianočnej tradícii, ktorú máte. Napr. rodina môjho manžela
Zaca má na Vianoce ako hlavné jedlo ustrice.

Keď sa nad tým naozaj zamyslíte, niektoré naše vianočné tradície sú čudné.

Všetky tieto veci sú divné, ale jedna tradícia vyniká nad všetkými ako najfrustrujúcejšia.
Zatvorené dvere do obývačky. Ako deti vieme, čo robia na druhej strane tých dverí. Keď nás
pustia dnu, budú tam zabalené darčeky pod ozdobeným stromčekom. Ale to čakanie, to
očakávanie, sa o to viac oplatilo.

Čakanie je veľkou súčasťou Vianoc, však? Čakáme na slávnostné jedlo, na príchod
príbuzných, na voľno v práci, na darčeky. Odpočítavame čas a čakáme, kedy príde ten deň.
Čakáme v rade v obchode na darčeky a dokonca aj v aute, aby sme sa dostali do obchodu!

Dnes začíname sériu s názvom "Advent". Čo toto slovo vôbec znamená? Počuli ste ho niekedy
mimo cirkevného kontextu? Veľa ľudí si myslí, že advent znamená "čakanie", a hoci je okolo
adventného obdobia naozaj veľa čakania, slovo "advent" je odvodené od latinského slova
adventus, čo znamená "príchod". V biblickom kontexte ide konkrétne o príchod Spasiteľa. 

Počas týždňov, ktoré predchádzajú Vianociam, uvažujeme o tom, čo znamená príchod
Spasiteľa pre náš život. Ale predtým, ako to urobíme, sa najprv zamyslime a predstavme si,
aké to muselo byť pre generácie pred narodením Krista, ktoré čakali na tohto Spasiteľa.
Čakali a čakali, a predsa za ich života neprišiel. Ako to robili? 

Preskúmajme často prehliadanú tému Vianoc - NÁDEJ v čakaní.

Definovanie "nádeje"
V čo dúfate dnes? (spýtajte sa na odpovede)
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Čo je to nádej? 
Aký je podľa vás rozdiel medzi nádejou a optimizmom? 
Myslíte si, že bolo pre nich v Starej zmluve ľahké alebo ťažké mať nádej?
Líši sa nádej, o ktorej sa hovorí v Biblii, od nádeje, o ktorej hovoríme dnes?

Znamená mať nádej, že dostanem veci, v ktoré dúfam?
Naše nádeje sú dôležité, ale v konečnom dôsledku krátkozraké. Bohu záleží na našich
problémoch práve teraz, ale vidí ich aj v širších súvislostiach. Naša nádej nespočíva v
krátkodobom riešení tohto utrpenia - dokonca ani v riešení v rámci nášho života - ale v Božom
večnom riešení celého tohto utrpenia. Príčinou utrpenia je v konečnom dôsledku hriech v nás a
vo svete, a to je to, čím sa On v konečnom dôsledku zaoberá.

Video 
(BibleProject - Hope)
https://bibleproject.com/explore/video/yakhal-hope/#

(Rozdeľte sa do skupín a diskutujte o videu.)
Otázky k videu v skupinkách:

(Znovu sa vráťte na svoje miesta.)
Pozrime sa bližšie na nádej v Biblii - večnú nádej. 

Uveďte kontext
Znovu sa rozdeľte do skupín s úlohou, aby našli odpovede na otázky, potom sa zdieľajte: 

Skupina 1: Jeremiáš 1:15 - 17
Čo bolo úlohou prorokov v SZ? Prečo Izraeliti potrebovali prorokov? Dokážete vymenovať
niektorých z prorokov? 

Skupina 2: Jeremiáš 1:1 - 3; 39:1 - 12; 52:4 - 16
Kde sa nachádzajú Izraeliti v tomto bode dejín? Dostali sa do zasľúbenej zeme? K akej ničivej
katastrofe dochádza v Jeremiášovi? 

Skupina 3: Jeremiáš 23:5 - 12, 31:32 - 34
O akých zmluvách sa hovorí? V čom sa líšia? Prečo potrebujú novú zmluvu?

Nech sa každá skupinka podelí o svoje otázky a odpovede s celou skupinou (premietnite verše
z obrazovky, keď sa každá skupinka zdieľa).
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musí skutočne milovať svoj ľud 
nevzdal sa ich
je trpezlivý
je spravodlivý 

Aplikácia
Izraeliti sú vyvolený Boží ľud, s ktorým Boh uzavrel zasľúbenie a zmluvu. 

Zmluva je vzťah medzi dvoma partnermi, ktorí si navzájom dávajú záväzné sľuby a
spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Často ich sprevádzajú prísahy, podpisy a
ceremónie. Zmluvy definujú povinnosti a záväzky, ale líšia sa od kontraktu, pretože sú vzťahové
a osobné.

V celej Biblii vidíme mnoho zmlúv (Noe, Mojžiš, Abrahám, Dávid), vlastne ich je toľko, že
môžeme povedať, že je to naozaj "príbeh zmluvy". Prečo je ich toľko? Izrael celé generácie
ignoroval podmienky zmluvy s Jahvem, porušoval príkazy a žil podľa vlastných definícií dobra a
zla. Nie raz, nie dvakrát, ale znova a znova porušovali zmluvy, ktoré uzavreli s Hospodinom.
Znovu a znovu sa obracali k iným bohom a žili po svojom. Boh dokonca opisuje ich konanie ako
“prostitútku, ktorá má mnoho milencov" (Jeremiáš 3:1). 

A aká je Božia odpoveď na ich modloslužbu? Nie je to len trest. Odpustil im a uzavrel s nimi
nový sľub a novú zmluvu (Jeremiáš 31:31). Každá nová zmluva nadväzovala na tú druhú a
nakoniec tvorila úplný príbeh vykúpenia. Táto nová zmluva v Jeremiášovi je iná ako tie
predchádzajúce. Táto nová zmluva má byť večná. Boh napíše svoj zákon na srdcia svojho ľudu,
prinesie úplné odpustenie hriechov a vzbudí verného kráľa z Dávidovho rodu, ktorý obnoví
všetko, čo bolo porušené, a naplní VŠETKY predchádzajúce zmluvy. Nebudú potrebovať
veľkňaza ani každodenné obety. Toto je ich NÁDEJ do budúcnosti, táto nová zmluva - Mesiáš
Ježiš.

Čo nám toto všetko hovorí o Bohu? (doplňte do zoznamu)
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Čo Jeremiáš zaznamenal: Za trest sú ich mestá a chrám zničené a sú (opäť) odvlečení do
zajatia. Viete si predstaviť, aké to muselo byť žiť v tom neistom čase, keď mnohí skutočne
zomreli? Nádej neznamenala oslobodenie od utrpenia.
Koľko času bolo medzi týmto novým prísľubom a narodením Krista? Máte nejaké odhady?
Bolo to 430 rokov, kým sa splnil prísľub Abrahámovi, že jeho ľud bude početnejší. Uplynulo
40 rokov (na púšti), odkedy bol za Mojžiša daný prísľub zeme. A tento prísľub novej zmluvy
trval ďalších vyše 600 rokov. Nádej si vyžadovala čakanie. 
Existuje večná nádej do budúcnosti: Budeme s Bohom na večnosť; ako aj pozemská nádej:
dôverovať Bohu v našich okolnostiach, že má všetko pod kontrolou, miluje nás a má pre nás
ten najlepší plán. 

Čo nám to hovorí o nádeji? 
1.

2.

3.

Napríklad:
Nádej Izraela: Dúfam, že nás nepriateľ nenapadne a neodvlečie preč.
Božia nádej: Teraz je to ťažké, ale náš Boh je dobrý. Máme väčší problém ako fyzickí
nepriatelia, a tým je hriech v našich srdciach. Dúfam, že Boh tento hriech premôže, a to je istá
nádej.
Aká bola ich pozemská nádej v tomto čase (Oslobodenie od nepriateľov; pokoj a sloboda). Aká
bola Božia nádej? (Že zmení ich srdcia, aby ho milovali).

Skúsme to pre naše situácie: 
(Ukážte len pozemskú nádej a zistite, či mládežníci dokážu vyjadriť, aká by bola Božia nádej.)

Pozemská nádej: Dúfam, že zvládnem maturitu.
Božia nádej: Mám nádej, že Boh bude so mnou, nech sa stane čokoľvek. Mám nádej, že všetko
použije na dobrý plán pre mňa. 

Pozemská nádej: Dúfam, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí.
Božia nádej: Mám nádej, pretože viem, že Boh je s tými, ktorí trpia. Mám nádej, lebo viem, že
On bude súdiť každý čin zla. Mám nádej, že jedného dňa sa vojny navždy skončia. 

Pozemská nádej: Moja mamka má rakovinu; dúfam, že sa uzdraví.
Božia nádej: Mám nádej, že Boh ma poteší. Mám nádej, pretože Boh je dobrý a zvrchovaný.
Mám nádej, pretože jedného dňa sa skončia choroby. 

Pozemská nádej: Dúfam, že môj priateľ bude spasený.
Božia nádej: Teraz všetkému nerozumiem, ale moja nádej je v Božej zvrchovanosti a dobrote. 
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Čo je niečo, na čo ste čakali?
Na akú vec ste čakali najdlhšie?
Je niekedy ťažké rozpoznať medzi pozemskou nádejou a večnou nádejou?
Boh je vždy s vami. Čo môžeš urobiť, aby si sa cítil k Nemu bližšie?
Znamená mať nádej, že sa vám bude vždy dariť?
Nastalo niekedy obdobie, keď ste mali pocit, že ste stratili nádej?

Podobne ako Izraeliti, aj Boh dal každému z nás zasľúbenia. Môžem vás o tom uistiť: Boh svoje
sľuby dodržiava. Svoj sľub Izraelitom dodržal. Dokonca aj vtedy, keď sa vzbúrili a zatvrdili voči
nemu svoje srdce. Ten istý Boh, ktorý ich miloval, bol trpezlivý a spravodlivý a nevzdal sa ich,
dodržiava svoje sľuby aj voči nám. Môžeme Mu dôverovať.

Božie sľuby sa splnia. Nemusia sa však riadiť (a pravdepodobne sa ani nebudú riadiť) vaším
časovým plánom a možno sa vám stane, že budete čakať, možno aj po skončení svojho života. 

Čo bolo na druhej strane čakania Izraelitov? Zasľúbený Mesiáš - Boh mal zostúpiť do ľudského
tela, a práve o tom budeme hovoriť na budúci týždeň. 

Modlite sa a proste Boha, aby vám pomohol dobre čakať, aby ste mu dôverovali a mali nádej.
Váš zmätok sa zmení na jasnosť. Čakanie nemusí byť vždy pohodlné, ale bude stáť za to.

Otázky na diskusiu v skupinkách:
Prejdite si tieto otázky so svojou skupinkou. Buďte úprimní. Buďte otvorení. Hovorte o ťažkých
veciach.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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