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VÍTEJTE

Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, 
která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, 
pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je 
to, co nás drží naživu.

V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. 
Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská 
víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na 
pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká 
přítomnosti.

Zní to dobře, ale je to pravda? Ať již věříte či nevěříte čemukoli, 
tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, 
poznávat. Je to Objevování naděje.
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Klíč

Film

Diskuze o otázce

Biblický text
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LEKCE 1 
NADĚJE

FILM:  Naděje, část 1

• Naděje je úžasná věc – ale jen máloco nás dokáže více zdrtit
než zklamaná naděje.

• Naděje, kterou stojí za to mít, musí:
- být pravdivá.
- splnit, co slíbí.
- být spojena s něčím, co přetrvá.

• Podstatou křesťanské víry je naděje: radostné očekávání pro
budoucnost, založené na skutečných událostech z minulosti,
které mění vše, co se týká přítomnosti.

DISKUSE

To, kolik naděje budeme mít, závisí na tom, kde jsme byli, kde 
jsme, a kam podle našeho názoru míříme. Někteří z nás možná 
hledají naději; jiní jsou možná skeptičtější. A co vy? Kam podle 
vašeho názoru svět směřuje? 
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Věci se zhoršuj í Věci se zlepšuj í

Věci se opakují  v 
kruhu života

Věci jsou chaotické
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LEKCE 1 | NADĚJE

FILM: Naděje, část 2

• Život je plný mnoha dobrých věcí. Ale Bible se realisticky dívá
i na temnotu, kterou prožíváme.

• Izajáš 9 mluví o lidu, který chodí v temnotě. Bylo to poselství
od Boha, které lidem zaslibovalo „Divuplného rádce,
Božského bohatýra, Otce věčnosti, Vládce pokoje“, který
přinese světlo do temnoty (Izajáš 9:5).

• Většina z nás doufá, že existuje nějaký Bůh. Bible říká, že ano
a že přišel na zemi v osobě Ježíše Krista. Ježíš je ten, o kom
mluvil Izajáš.

• Ježíš utišil bouři na Galilejském jezeře.

• Ježíš vzkřísil mrtvou holčičku.

• Je jen jedna kategorie, která je pro něj dost velká: Božský
bohatýr, mocný Bůh.

• Ježíš dokazuje, že existuje Božský bohatýr, který se zajímá o
svůj svět a chce pomoci lidem.

• Ježíšovy zázraky ukazují na konec příběhu: jednoho dne
přinese zcela nový svět bez nejistoty, nemoci nebo zármutku.

• To je křesťanská naděje: radostné očekávání pro budoucnost,
založené na skutečných událostech z minulosti, které mění
vše, co se týká přítomnosti.
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1 Lid, který chodí v temnotách, 
uvidí velké světlo;

nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré 
smrti, zazáří světlo. 

 5 Neboť se nám narodí dítě, 
bude nám dán syn,

na jehož rameni spočine vláda 
a bude mu dáno jméno: 

„Divuplný rádce, Božský bohatýr, 
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Izajáš 9:1,5
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OBJEVOVÁNÍ

1. Co vás nejvíce překvapilo nebo zaujalo na křesťanském
pohledu na naději, jejíž popis jsme právě slyšeli?

Křesťanská naděje tvrdí, že je „radostné očekávání pro 
budoucnost, založené na skutečných událostech z minulosti, 
které mění vše, co se týká přítomnosti“. Otázka zní: Jak víme, 
že tyto události jsou pravdivé?  Ve filmu jsme slyšeli o jednom 
dni v Ježíšově životě, jak nám ho popsal muž jménem Lukáš
ve svém „evangeliu“. Můžeme tedy důvěřovat Lukášovu 
vyprávění? 

Hned na počátku své knihy Lukáš popisuje, jak shromáždil 
materiál pro své evangelium.

Přečtěte Lukášovo evangelium 1:1–4
(to znamená Lukášovo evangelium, kapitola 1, verše 1–4)

Naplnily | Odehrály; staly.  
Očití svědkové | Ti, kdo viděli na 
vlastní oči, co Ježíš říkal a dělal. 
Slovo | Boží poselství o Ježíši.

Theofilos | Řecké jméno, které 
znamená „Boží přítel“. Byl to 
první, avšak ne jediný čtenář 
Lukášovy knihy. 

LEKCE 1 | NADĚJE
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2. Proč Lukáš podle svých vlastních slov napsal své evangelium?
(Viz Lukáš 1:4)

3. Jak Lukáš studoval události, o kterých psal?
(Viz Lukáš 1:2–3)

4. Jak nám Lukášova metoda pomáhá mít jistotu ohledně toho,
co napsal o Ježíši?

Máme tedy za to, že čteme slova historika, který důkladně 
prostudoval události Ježíšova života tím, že mluvil s očitými 
svědky – včetně dvou událostí popsaných ve filmu. Podívejme 
se ještě jednou na druhou z těchto událostí.
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Přečtěte Lukášovo evangelium 8:40–42,49–56

5.  Sledujte události popsané v tomto textu. Jak se Jairos asi
cítil v každém z uvedených okamžiků?

• Verš 49

• Verš 50

• Verše 51–53

• Verše 54–55

• Verš 56

Synagoga | Místo, kde se židovští věřící scházeli k bohoslužbě.  

LEKCE 1 | NADĚJE
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6. Co nám tato epizoda ukazuje o:

• Ježíšově moci?

• Ježíšově charakteru?

7. Dříve jsme slyšeli, že tyto události z Lukášova evangelia jsou
popsané jako „krátký pohled do úplně nového světa“, který
Ježíš jednoho dne přinese. Jaké beznadějné situace vidíte
kolem sebe? Co by se změnilo na tom, jak přemýšlíme
o těchto situacích a co v nich cítíme, kdyby Ježíš byl tím
mocným Bohem, Božským bohatýrem, který jednoho dne
vstoupí do světa a všechno napraví?
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8. V této lekci jsme uvažovali o tom, že Bible tvrdí, že Ježíš je
onen Božský bohatýr, který nám dává naději, kterou stojí 
za to mít. Co konkrétně vás zaujalo při sledování filmů
a studiu této části Lukášova evangelia?

LEKCE 1 | NADĚJE




