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Vítejte na Alfě – na sérii interak
tivních setkání, kde můžete disku
tovat o životě a o křesťanské víře
v neformálním, zábavném a přá
telském prostředí.

V této příručce najdete obsah patnácti promluv, z nichž se každá
zaměřuje na určitý aspekt křesťanství. Vždy po promluvě je čas
na diskusi ve skupinkách, kde můžete klást otázky, uvažovat
o různých důležitých tématech a zjišťovat, jaký názor mají ostatní.
Tato příručka je vaše, a tak ji samozřejmě můžete používat, jak je
vám libo – psát si v ní, podtrhávat, dělat stručné poznámky nebo
si do ní čmárat a kreslit.
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1. setkání

Jde
v životě
ještě o víc?
Pokud máte s křesťanstvím nějakou zkušenost, jakou?
• Je nudné?
• Je nepravdivé?
• Je neaktuální?
V jádru křesťanské víry je osoba: Ježíš Kristus.
Ježíš řekl: „Já jsem chléb života.“ (Bible, Jan 6,35)

1. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta.“
Zásadní otázky o životě:
• Jde v životě ještě o víc?
• Co na světě vlastně dělám?
• Jaký je smysl života?
• O co mi v životě jde?
• Čeho chci dosáhnout?
C. S. Lewis: „Věřím v křesťanství, jako věřím tomu, že vyšlo slunce
– nejen proto, že ho vidím, ale proto, že v jeho světle vidím
všechno ostatní.“1
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Ježíš je jako objektiv, kterým vidíme Boha. Je cestou k Bohu.
Ježíš je také jako objektiv, kterým vidíme svět v úplně jiném
rozměru a světle.

2. Ježíš řekl: „Já jsem pravda.“
C. S. Lewis: „Pokud je křesťanství nepravdivé, nemá žádný
význam, a pokud je pravdivé, má nekonečný význam.
Rozhodně však nemůže mít průměrný význam.“2
• Pravdu lze chápat intelektuálně (znát něco hlavou)
• Pravdu lze zažívat jako vztah (znát někoho srdcem)

3. Ježíš řekl: „Já jsem život.“
„Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.“
(Bible, Jan 10,10)
Ježíš se přišel vypořádat:
• S tím, co nám kazí život
• S naší vinou
Bůh tě miluje a přišel v osobě svého Syna Ježíše, aby ti dal
svobodu vychutnávat si život v hojnosti.

Ježíš řekl:
„Já jsem ta cesta,
pravda i život.“
(Bible, Jan 14,6)
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1. setkání: JDE V ŽIVOTĚ JEŠTĚ O VÍC?

Doporučená četba:
Nicky Gumbel: Jde v životě ještě o víc? (v knize Otazníky života)
Nicky Gumbel: Přináší náboženství víc zlého než dobrého?
(v knize Ožehavé otázky)
Philip Yancey: Nekončící milost
Henri J. M. Nouwen: Návrat ztraceného syna

