
Daroval darček, ktorý sám dostal
Má tohto roku živý stromček
Bol už tohto roku pri nejakom betleheme
Plánuje piecť vianočné koláčiky
Nikdy nerobil snehového anjela
Nakupuje deň pred Vianocami 
Už počúva vianočnú hudbu 
Vie vymenovať 5 rôznych vianočných kolied
Cestuje počas vianočných prázdnin
Obľúbený vianočný film je Sám doma
Obľúbený vianočný film je Tri oriešky pre Popolušku
Už má vianočný stromček alebo výzdobu
Jedáva pri štedrej večeri inú polievku ako kapustnicu

Kristovo narodenie sa odohralo viac ako 600 rokov po tom, ako boli vyslovené prvé proroctvá.
Dobrou správou je, že nielen prináša pokoj, ale sám je Kniežaťom pokoja! Práve jeho
narodenie, život, smrť a zmŕtvychvstanie prinášajú zlomenému svetu celistvosť. A začína to pri
Márii a Jozefovi, pastieroch a Simeonovi. 

Aplikácia: Kristovo dielo evanjelia MI prináša dokonalý pokoj s Bohom. S Ním som úplná a
vďaka tomu mám základ a silu rásť v tom, aby som žila v pokoji a prinášala pokoj svetu okolo
seba. 

Icebreaker 
Vytvor BINGO kartu s otázkami špecifickými pre advent. Priprav si zaujímavé darčeky pre
prvého, druhého a tretieho človeka, ktorý vyplní riadok tak, že napíše meno niekoho v skupine
(iného ako seba) za uvedenú položku. Nezabudni pridať aj voľné miesto!

Tu je zopár nápadov na políčka:
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nedorozumenie alebo hádka s priateľom
obdobie napätia vo vašom vzťahu s rodičmi
úzkosť v súvislosti so školou, prácou alebo službou

PREHĽAD Z MINULÉHO TÝŽDŇA:
Minulý týždeň sme začali adventnú sériu: Prichod 
Kto si pamätá, o čom sme sa rozprávali? (počkajte na odpovede)
Áno, nádej, Čo sa často spája s nádejou? (čakanie)
Hovorili sme konkrétne o tom, čo znamenala nádej pre ľudí v Starej zmluve (prorokov a Izraelitov).
Čo bola nádej, na ktorú čakali? (Príchod Ježiša - aby napravil všetky krivdy a raz a navždy obnovil náš
vzťah s Bohom)
Dočkali sa niekedy naplnenia tejto nádeje? (nie)
Ako dlho čakali? (viac ako 600 rokov)

Dnes sa zameriame na to, čo táto nádej znamenala pre ľudí, ktorí boli prítomní pri Ježišovom narodení,
konkrétne na to, ako s touto naplnenou nádejou súvisí pokoj a ako vyzeral pri nich.

ILUSTRÁCIA/INTRO: {vyrozprávaj osobný príbeh zo svojho života, v ktorom sa vyskytol konflikt alebo
nedostatok pokoja}

{môj príbeh} 
Minulú nedeľu som po kostole pozvala kamarátku, aby so mnou išla na obed. Prvý podnik, do ktorého
sme išli, bol plný, a keďže sme nechceli čakať, išli sme do druhého. Keď prišiel čas objednať si, povedali
nám, že ich prístroj je pokazený a dá sa u nich platiť iba v hotovosti. Keďže som pri sebe nemala
hotovosť, rýchlo som prebehla cez ulicu do svojej banky, aby som si vybrala hotovosť na obed. To, čo sa
javilo ako jednoduchá úloha, také vôbec nebolo. Ich prístroj nevedel načítať môj občiansky preukaz. Po
niekoľkých pokusoch sa ma spýtali, či mám iný preukaz totožnosti. Keďže som mala vodičský preukaz,
dala som im ten - bez úspechu. Spomenula som si, že výpisy z účtu dostávam na telefón, tak som jeden
rýchlo načítala z aplikácie chránenej heslom a ukázala ho žene v banke. Verila som, že s číslom môjho
účtu a 2 dokladmi s fotografiou mi každú chvíľu vydajú peniaze. Nie. Nevydali. Vysvetlila mi, že bez
dokladu totožnosti, ktorý systém akceptuje, mi peniaze z účtu vybrať nemôže. Povedali mi, aby som to
prišla vyriešiť v najbližší pracovný deň. Čože? Ako prosím? Ale ja potrebujem svoje peniaze TERAZ.
Absolútne vôbec mi to nedávalo zmysel. Bola som taká frustrovaná, znepokojená (kamarátka ma stále
čakala v reštaurácii) a vykoľajená - presný opak pokoja! Cítila som sa bezmocne, bez akejkoľvek nádeje,
že sa dostanem k svojim peniazom z účtu.

Znamená to, že v sebe nemám Boží pokoj? Alebo ešte horšie, znamená to, že Boh nedodržal svoj sľub,
že mi dá pokoj? Je nejaký neúplný? Alebo robím niečo zle? Stáva sa ti niekedy, že máš podobné
skúsenosti? Keď nemáš ani nádej a ani pokoj? A čo tak...
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Čo znamená pokoj?
Ako pojem "šalom" alebo "celistvosť" rozširuje alebo prehlbuje tvoje chápanie "pokoja", ktorý
ponúka Boh?
Súhlasíš s tvrdením, že pokoj si vyžaduje veľa práce? Bolo to tak aj pri Ježišovi?

NAPÄTIE / ILUSTRÁCIA

Videli ste už film Dve veže? V tomto filme je bitka pri Helmovom žľabe. Všetky zvyšky dobrých ľudí v
Stredozemi sa zhromaždili, aby bránili túto poslednú pevnosť, ale nepriatelia sú v obrovskej prevahe.
Zdanlivo nekonečná armáda orkov sa valí na pevnosť vlnu za vlnou; žiadna odvaha ani zručnosť nestačí
na to, aby odolala náporu. Zdá sa, že už nie je žiadna nádej.

Ale [pozor, spoiler] čarodejník Gandalf predtým povedal: "Očakávajte ma s príchodom prvého svetla."
A keď po dlhej, krvavej noci svitá, objaví sa Gandalf s armádou, ktorú zhromaždil. Vcválajú do údolia,
zvrátia priebeh bitky a orkovia sú porazení.

Ako sme videli minulý týždeň, Starý zákon je dlhý príbeh o tom, ako sa ľudia nedokázali sami zachrániť.
Podobne ako obrancov Helmovho žľabu, nedokázalo by ich zachrániť ani to najväčšie úsilie z ich strany.
Na rozdiel od týchto bojovníkov však najväčším problémom ľudstva (reprezentovaného Izraelom) neboli
nepriatelia zvonka, ale hriech zúriaci v ich vlastnom srdci. Oni - ako ani my - neboli absolútne schopní
nad ním zvíťaziť. Naše najlepšie úsilie, najsilnejšie predsavzatia a najprísnejšia disciplína nestačili.
Nemali sme žiadnu nádej.

Až na to, že... Boh sľúbil: "Očakávajte na mňa....". V Jeremiášovi 31 sľúbil, že prinesie zmenu do sŕdc,
porážku nášho najväčšieho problému, hriechu. A toto svetlo zažiarilo - tým najprekvapivejším,
najneočakávanejším spôsobom.

Tento týždeň sa pozrieme na ľudí, ktorí boli prítomní pri úsvite/zjavení tohto svetla. Uvidíme, čo pre
nich táto naplnená nádej znamenala a čo znamená pre nás. 

PREHRAŤ VIDEO (Bible Project: Shalom - Peace)
Rozdeľte sa do skupín a diskutujte o videu.

Otázky k videu (ohľadom porozumenia): skupinky
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V čom každému z týchto ľudí chýbal pokoj pred príchodom Krista? (uvažujte, prečo mohli predtým
byť nepokojní)
Ako priniesol Kristov príchod pokoj pre nich a svet okolo nich?
Akú zmenu v ich živote priniesol príchod Krista?

Čítanie Biblie
Ešte kým ste rozdelení, vytvorte skupinky A, B, C a každej z nich podľa toho prideľte čítanie veršov a
položte nasledujúce otázky: {otázky premietni na obrazovku}.

1.

2.
3.

Skupinka A: Ján Krstiteľ a tí, ktorí k nemu prišli: Lukáš 1, 76 - 80; 3, 1 - 19
Skupinka B: Pastieri (Mária): Lukáš 2, 8 - 20
Skupinka C: Simeon a Anna: Lk 2, 25 - 40

Nech sa každá skupinka podelí o svoje otázky a odpovede s celou skupinou (keď príslušná skupina
rozpráva o svojich otázkach, verše premietni na obrazovku).

APLIKÁCIA
Po 400 rokoch mlčania prehovára Boh prostredníctvom proroka na štýl Starého Zákona, Jána Krstiteľa.
Oznamuje, že čakanie sa konečne skončilo a Mesiáš prišiel. Nádej sa napĺňa. Boh dodržal svoj sľub a
zmluvu, ktorú uzavrel s Izrealom. Je verný. 

Bol verný Márii. Dal jej pokoj. Napriek verejnému odmietnutiu, ktoré zažila v súvislosti so svojím
tehotenstvom a zásnubami s mužom, ktorý sa s ňou chcel rozísť. Napriek tomu, že porodila na mieste,
kde spali zvieratá. Tento pokoj jej priniesol vnútornú reflexiu a údiv. Údiv nad tým, ako sa anjeli zjavili
pastierom, a spolu s Jozefom údiv nad Simeonovým svedectvom o jeho pokoji. 

Bol verný Jánovi Krstiteľovi, keď Ján pripravoval svet okolo seba (dokonca aj vojakov), na to, že
môžeme byť spasení skrze vieru a odpustenie hriechov; poznať cestu pokoja. Napriek tomu, že žil úplne
oddelene od ľudí okolo seba, a to dosť čudácky, radil ľuďom, ako majú žiť a vzbudil v nich nádej na
Mesiáša. Proroctvá sa naplnili. Boh dodržal svoje slovo. 

Bol verný pastierom. Najnižšej vrstve ľudí priniesol ako prvý radostnú zvesť o Kristovom narodení.
Pokoj, ktorý získali, premenil ich strach na radosť a spôsobil, že sa naliehavo vybrali, aby sa o tom
presvedčili na vlastné oči a rozprávali svoj príbeh o anjeloch. Ten istý pokoj ich viedol späť na polia a
spôsobil, že oslavovali a chválili Boha. 

Bol verný Simeonovi a Anne. Boh splnil svoj sľub daný Simeonovi a on skutočne uvidel Mesiáša. Tento
pokoj viedol Simeona k oslave Boha a pripravil ho na smrť.
Annin pokoj spôsobil, že ďakovala Bohu a hovorila o Ježišovi všetkým, ktorí v Jeruzaleme čakali.

Po všetkých tých rokoch čakania obnovenie pre všetkých konečne prišlo. Čakanie nebolo ľahké, ale
dokázalo, že Bohu a Jeho cestám možno dôverovať, a prinieslo im POKOJ.
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O kom alebo o čom bol posledný konflikt, ktorý si zažil?
Znamená “mať pokoj” absenciu konfliktu?
Bolo niekedy obdobie, keď si mal pocit, že potrebuješ pokoj?
Je pre teba teraz ťažké mať vo svojom živote pokoj? Ako to vyzerá, keď pokoj nemáš?
Ako by mohlo vyzerať tvorenie pokoja v tvojom okolí?

ZÁVER

Bol im verný a je verný aj nám. Pokoj, ktorý prišiel s jeho narodením, prišiel pre všetkých - vrátane mňa
a teba.

NÁVRAT K ILUSTRÁCII

Vráťme sa k môjmu príbehu na začiatku a k otázkam, ktoré som položila. Mám v sebe v takej situácii
pokoj? ÁNO, mám. Dal mi ho Kristus. Dodržal Boh svoj sľub? ÁNO. Mám v sebe pokoj vďaka Kristovmu
dielu spásy. A ZÁROVEŇ som hriešnikom v tomto svete. Môžem sa rozhodnúť konať mimo tohto pokoja.
Keď som prechádzala touto malou krízou, mala som na výber: môžem sa správať tak, akoby som ten
pokoj v sebe mala (pre svet okolo mňa), alebo sa môžem správať opačne a ukázať pracovníkom v
banke, aká som nepokojná. Rozhodla som sa. A s ľútosťou priznávam, že to nebola správna voľba. V tej
chvíli som svetu okolo seba neprejavila pokoj, namiesto toho som sa nechala ovládať frustráciou. Želám
si, aby som to urobila inak. A viete čo? Hneď som si to uvedomila. V momente, ako som vyšla z banky,
som to hlboko vo svojom vnútri vedela. Vedela som, že som konala nesprávne. A tak vyzerá moc, ktorú
Kristus dáva každému z nás - v obyčajný deň, keď robíme bežné úlohy. Mala som moc vybrať si pokoj,
pretože ho mám v sebe, a keď som si pokoj nevybrala, mala som v sebe moc, ktorá mi ukázala, že som
sa rozhodla zle. Zažili ste niekedy niečo podobné?

Ako nás to, že máme v sebe tento pokoj, mení dnes? Ježišov príchod nám prináša úplný šalom s Bohom
a vyhráva vojnu o šalom pre celé stvorenie. Stále však zúri boj, pretože žijeme vo svete s telom
poznačeným hriechom. Zo základne nášho dokonalého pokoja s Bohom bojujeme o rozšírenie tohto
šalomu v celom našom živote a vzťahoch. Počas nášho života bude tento šalom narastať a máme istú
nádej, že vláda pokoja sa v novom stvorení stane úplnou. Gandalfov príchod spečatil víťazstvo, ale
bitka sa aj tak musí vybojovať. 

Nádej, čakanie, pokoj. Od prorokov po narodenie Krista. Všetky tieto tri veci spolu súvisia a spolu sa
môžu dokonca navzájom posilňovať. Budúci týždeň sa pozrieme na Kristovu službu a na to, ako tieto 3
veci ovplyvnili jeho nasledovníkov a priniesli LÁSKU. Modlite sa a proste Boha, aby vám pomohol vidieť
Pokoj, ktorý Kristus dáva každému z nás. 

OTÁZKY NA DISKUSIU V SKUPINKÁCH

Prejdite si v kruhu tieto otázky. Buďte úprimní. Buďte otvorení. Hovorte o ťažkých veciach.
1.
2.
3.
4.
5.
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