KĽÚČE

Na bohoslužbe

LEKCIA

Na bohoslužbe
Máš svojho obľúbeného učiteľa alebo kazateľa? Prečo sa ti
páči práve on? Povedal si mu to? Skús si predstaviť, že by
u vás na bohoslužbe kázal Ježiš.
Kľúčový text Mar 1,21-28

Príbeh
Chlapec sa pomrvil na sedadle
vedľa svojho otca. „Som rád, že
sme prišli tak zavčasu,“ povedal.
„Nemôžem tomu uveriť, že dnes
prišlo do synagógy toľko ľudí.“

1. úloha
Čítaj
Prečítaj si príbeh „Na
bohoslužbe“.
Nakresli Nakresli si bránu do
chrámu (môžeš aj na počítači).
Nad bránu si napíš kľúčový
verš
Nauč sa Začni sa učiť
naspamäť kľúčový verš.

50

7

MYŠLIEN

KA

Keď
lužbe
bohos
a
n
e na
e
sm
vedám
o
p
d
o
i,
aktívn žiu lásku.
Bo

„Ľudia
prišli preto,
lebo chcú
počuť Ježiša,“
VERŠ
odpovedal mu
otec. „Keď
uzdravil
stotníkovho
Vojdite
brán
syna, chýr
do jeho o jeho
ou, d
o ňom a jeho
s oslav chválou!
s
dvorán , dobrorečte
učení sa rýchlo
o
h
e
jt
Oslavu
enu!
rozniesol po širokom
jeho m 0,4)
(Žalm 10
okolí.“
„Možno aj dnes
niekoho uzdraví,“
povedal chlapec
rozrušene.
„Možno,“
zašepkal otec. „Ale
mám taký pocit, že
Ježiš to neurobí len
preto, aby urobil
ľuďom radosť.
Myslím, že mu ide o niečo celkom iné.“
Chlapec natiahol krk, aby lepšie videl muža, ktorý ho tak upútal.
Ježiš sa nelíšil od tých, ktorí stáli okolo neho.
2. úloha
Čítaj

Mar 1,21.22

Porovnaj

Slovo „moc“ môže znamenať rôzne veci. Porovnaj tieto verše s moderným prekladom
NÁDEJ PRE KAŽDÉHO, kde je napísané: „Ježiš i jeho družina prišli do mesta
Kafarnauma a hneď v prvú sobotu vošli do židovskej modlitebne – synagógy, kde
Ježiš začal kázať. Poslucháči žasli, lebo hovoril neobyčajne presvedčivo. Bolo to čosi
celkom iné, ako počúvali doposiaľ od učiteľov zákona.“
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3. úloha
Čítaj

Mar 1,23-28;
Ján 2,15.16
Diskutuj
Ježiš využil všetky
svoje schopnosti, aby bohoslužba bola
zaujímavá a povzbudzujúca. Porozprávaj
sa s niekým dospelým o tom, ako by si sa
ty mohol zapojiť do bohoslužby.
Modli sa
Popros Boha, aby ti dal
múdrosť zistiť, čo môžeš robiť
a tiež aj odvahu robiť to.

52

Chodieval do synagógy každú
sobotu ako ostatní. Zúčastňoval
sa na bohoslužbách ako iní ľudia.
„Prečo je Ježiš tu
v Kafarnaume tak často?“ divil sa
chlapec nahlas.
„Cez Kafarnaum prechádza
veľmi veľa ľudí,“ poznamenal
otec. „Myslím, že Ježiš chce
osloviť čím viac ľudí, a Kafarnaum
je na to vhodné miesto.“
Ľudia stíchli, keď zbadali, že
Ježiš sa chystá prehovoriť. Nikto
nechcel, aby mu ušlo čo len
jediné slovo. Zdalo sa, akoby
sa prihováral každému
osobne. Používal príklady
z bežného života, ktorým
mohol každý rozumieť.
Povedal im tiež dôležité
veci o Bohu, a to tak
mocne, že sa to
dotklo sŕdc
všetkých
prítomných.
Chlapec
počúval
a divil sa,
ako ľahko
sa dá
pochopiť
všetko, čo
Ježiš učí.
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Pozrel sa okolo seba a videl,
že každý pozorne počúva.
Niektorí sa usmievali. Ostatní
prikyvovali hlavami na znamenie
súhlasu. Niektorí sa však
aj mračili.
„Otec,“ zašepkal chlapec, „kto
sú tí muži, čo sa mračia?“
„To sú členovia veľrady,“ odpovedal
otec. „Niektorí hovoria, že chodia za Ježišom
z mesta do mesta a zbierajú informácie
o tom, čo robí.“
Ježiš začal hovoriť o Božom kráľovstve.
„Sú na svete ľudia, ktorých drží satan
vo väzení,“ vyhlásil Ježiš. „Nechcem, aby bol
ktokoľvek jeho väzňom. Prišiel som, aby som
ich vyslobodil.“
Zrazu sa miestnosťou rozľahol výkrik.
Každého zamrazilo. Také niečo nikdy nepočuli.
Akýsi muž bežal zozadu priamo k Ježišovi.
Ruky mal vystreté, akoby sa chcel čím skôr
dotknúť Ježiša. Čím bližšie bol pri ňom, tým viac
sa zdalo, že ho niečo alebo niekto ťahá späť.

4. úloha
Čítaj

Dávidov žalm
v 1 Par 16,8-36 hovorí
o mnohých rozličných
prvkoch bohoslužby. Skús ich
nájsť a zapíš si ich.

Všimni si Chváľte sa menom jeho svätosti!
Nech sa raduje srdce tých, ktorí
hľadajú Hospodina! (1 Par 16,10)
Modli sa

Verše 8-11 si prečítaj v prvej
osobe („Oslavujem
Hospodina! Vzývam jeho
meno...“)

53

LEKCIA

7

54

Zdalo sa, že muž zápasí
s
nejakou neviditeľnou
5. úloha
silou, nejakým duchom.
Čítaj
Žalm 65,4 a 92,13-15
„Choď preč! Čo
Premýšľaj Čo je zasľúbené tým, ktorí oslavujú Boha
v jeho dome?
máme s tebou?“ kričal
záhadný hlas. „Ty si
Modli sa Keď sa rozhodneš aktívne sa zapojiť do
bohoslužby, popros Boha, aby ti dal
Ježiš
z Nazareta, však?
zvláštnym spôsobom okúsiť požehnanie.
Neubližuj nám! Viem,
kto si! Ty si ten Svätý
Boží!“
Chlapec sa pozrel na Ježiša. Ježiš držal
ruky vystreté oproti mužovi. Zdalo sa mu,
že v jeho tvári vidí smútok a hnev
zároveň.
„Odíď od tohto muža!“ prikázal
Ježiš.
Zástup si začal niečo šepkať.
„Videli ste to?“ „To je zvláštne!“
„Aký je to človek?“
Ježiš zdvihol ruku a ukázal
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6. úloha
Čítaj
Na rodinnej
pobožnosti si spolu
prečítajte Žalm 100. Striedajte
sa buď po riadkoch, alebo veršoch.
Podeľ sa
Popros každého
z vašej rodiny, aby povedal, čo pre
neho tieto verše znamenajú
(ak si sám, napíš si to do zošita).
Modli sa
Spoločne poďakujte
Bohu za príležitosť oslavovať
ho radostným srdcom.

prítomným, aby sa utíšili.
Bohoslužba pokračovala ďalej.
Každý pozorne počúval.
Keď sa bohoslužba skončila,
chlapec a otec vyšli zo synagógy
a pobrali sa domov. Obaja boli
radi, že práve dnes boli
na bohoslužbe; že boli pri tom,
keď vďaka Ježišovej moci zlo
nemohlo zvíťaziť nad dobrom.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho na správne
miesto na časovej
osi.
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HLAVOLAMY
STRATENÉ PÍSMENÁ

SÚPER
POČULI
DARUJ
KOĽKO
HOSPODINA
NEMÔŽE
TVRDÝ

_AZAR_T
CHO_IEVA_
VY_T_EL
DÔLEŽI _ _
_RÁĽ_VSTVO
BO_OSLUŽB_
_R_KÁZAL

_ _ CH SA RA _ U _ E _ _ DCE _ _ CH,
_ T _ RÍ _ ĽAD _ JÚ HOS _ OD _ NA.
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Návod
Chýbajúce písmená
v druhom stĺpci nájdeš ako
prvé a posledné písmená
slov v prvom stĺpci. Riadky
sú trochu poprehadzované.
Tie isté písmená doplň
aj do verša, ktorý je
riešením hlavolamu.

