KĽÚČE

Vzkriesený

LEKCIA

Vzkriesený
Zomrel niekto, kto ti bol veľmi blízky? Chcel by si sa s týmto
človekom ešte niekedy stretnúť? Myslel si naňho? Rozprával si sa
s ním v duchu? Alebo sa ti o ňom dokonca snívalo? Tak to býva, keď
stratíme človeka, ktorého milujeme.
Kľúčový text Mat 28,1-15; Luk 24,1-12; Ján 20,1-18
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Bola ešte tma, keď žena, ktorá sa volala
Mária, vyšla z domu. Kráčala opatrne.
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vyspala?“
Napíš Do zošita si napíš
„Nie veľmi dobre.
kľúčový verš. Pomôže ti to
ľahšie si ho zapamätať.
Stále nemôžem uveriť,
Modli sa Chváľ Boha za to, že
že
je mŕtvy,“ povedala ticho Mária.
existuje vzkriesenie zo smrti.
„Ani ja,“ povedala Jana a utrela si nos. Oči mala
Rozhodni sa, že využiješ prvú
príležitosť povedať o tom
plné
sĺz. „Som však rada, že jeho telo dali Jozefovi.
niekomu zo svojich
Aspoň ho
kamarátov.
môžeme
prichystať na pohreb
tak, ako sa patrí.“
Potom stíchli a mlčky kráčali vedľa seba až k hrobu, kde
Ježiš odpočíval.
Keď prišli k hrobu, slnko práve vychádzalo
nad krajinou.
„Ach, pozri!“ zvolala Mária. „Niekto tu
bol a odvalil nám kameň.“
2. úloha
Čítaj Luk 24,1-12
Premýšľaj Ako by si sa cítil, keby si
bol jednou zo žien, ktorým učeníci neverili?
Modli sa Modli sa, aby si bol ochotný
vypočuť iných, keď ti hovoria
o niečom, čo je pre nich
dôležité.
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Ženy vošli do hrobu, aby pomazali Spasiteľovo telo. Keď našli len
poskladané pohrebné plátno a zistili, že tam telo nie je, neveriacky sa
dívali jedna na druhú.
„K... K... Kde je?“ dostala konečne zo seba Mária.
V tej chvíli sa hrob naplnil svetlom a vedľa nich sa objavili dvaja muži
v trblietajúcom odeve. Jeden z nich
povedal: „Prečo hľadáte živého medzi
mŕtvymi? Nie je tu. Vstal z mŕtvych tak,
ako to predpovedal.“
Druhý muž dodal: „Pamätáte si, čo
vám povedal v Galilei, že ho zajmú zlí
ľudia, ukrižujú a na tretí deň vstane?“
Ženy sa opäť pozreli jedna
na druhú. „Áno,“ vykríkli jednohlasne.
Objali sa a z očí im vyhŕkli slzy radosti.
Jana zabudla na mužov, ktorí tam
stáli, a povedala: „Musíme to oznámiť
ostatným!“
Ženy sa rozbehli do mesta, aby čím
skôr povedali učeníkom, že Ježiš vstal
z mŕtvych.

3. úloha
Napíš Napíš dialóg
medzi ženami a učeníkmi o tom,
čo ženy videli v hrobe. Vyskúšaj si
ho s niekým dospelým alebo cez
telefón s kamarátom.
Premýšľaj Spomeň si, keď ťa niekto
skutočne prekvapil tým, čo urobil – najmä
ak si vôbec nečakal, že by to ten človek
mohol urobiť. Čo si mu povedal? Ako na
to reagoval?
Modli sa Pros Boha, aby ti dal
múdrosť, ako máš o ňom
hovoriť iným.
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Ešte pred nimi tu však bola Mária
Magdaléna. Bola vlastne prvým
človekom, ktorý v to ráno prišiel
k Ježišovmu hrobu. Keď zistila, že hrob
je prázdny, utekala to povedať Petrovi
a Jánovi.
Teraz už Peter a Ján bežali k hrobu.
Ján bol rýchlejší a na miesto dobehol
prvý. Keď sa pozrel do hrobu, uvidel
tam len poskladané pohrebné plátno.
Peter sa musel presvedčiť na vlastné
oči, preto sa zohol a vošiel dnu.
„Je to pravda!“ vykríkol Peter
v úžase. Zakrátko prišli aj ostatní
učeníci. Po chvíli sa zamyslení vracali
do mesta.
Mária Magdaléna sa vrátila k hrobu.
Zostala tam však dlhšie a ticho plakala.
„Jeho telo je preč a ja ho už nikdy
neuvidím,“ nariekala. Rozhodnutá odísť
sa ešte raz pozrela do hrobu. To, čo tam
uvidela, jej vyrazilo dych.
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4. úloha
Čítaj Prečítaj si verše
Mat 27,45.50.51, ktoré
hovoria o tom, čo sa stalo
v prírode pri Ježišovej smrti.
V texte Rim 8,22 je napísané, že
„všetko stvorenstvo vzdychá
a stená...“ Možno by sme práve týmito
slovami mohli opísať stav prírody, keď
bol Ježiš ukrižovaný.
Premýšľaj Pomocou rôznych
prírodných javov (vietor, voda, prach,
piesok, svetlo, tma) skús opísať,
ako príroda reagovala na to, že
bol Ježiš ukrižovaný.
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Dvaja anjeli, ktorých pred chvíľou videli iné dve ženy, sa tam opäť vrátili.
„Prečo plačeš?“ spýtali sa jej.
„Vzali mi môjho Pána,“ vzlykala Mária, „a neviem, kde ho položili.“
Zrazu zacítila, že niekto stojí za ňou. Otočila sa. Uvidela nejakého
muža.
„Prečo plačeš?“ spýtal sa jej láskavo. „Koho hľadáš?“
Mária si myslela, že je to záhradník. „Prosím, pane,“ povedala
a utierala si oči, „ak si ho ty vzal, povedz mi a ja poňho pôjdem.“
„Mária!“ – začula zrazu známy hlas.
„Môj učiteľ!“ vykríkla, poklonila sa a chcela sa dotknúť
jeho nôh.
5. úloha
Predstav si Predstav
si, akú asi mali ženy radosť,
keď sa dozvedeli, že ich Pán
vstal z mŕtvych. Ako to asi
povedali učeníkom, keď za nimi
dobehli do mesta? Napíš to svojimi
slovami. Aký bol tón ich hlasu? Skús
ich napodobniť.
Modli sa Modli sa o to, aby si
vedel lepšie pochopiť bolesť
a radosť iných a bol ochotný
podeliť sa s nimi o dobrú
správu o Ježišovi.
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„Nedotýkaj sa ma, pretože som sa ešte nevrátil k svojmu
Otcovi,“ povedal Ježiš. „Choď, prosím, a povedz mojim bratom
toto: Vraciam sa k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu
a k vášmu Bohu.“
„Áno, Pane, pôjdem!“ povedala Mária nedočkavo.
Mária utekala k učeníkom tak rýchlo, ako len
vládala. Búchala na dvere a kričala: „Videla
som ho! Žije! Vstal z hrobu, presne tak, ako
to predpovedal!“
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6. úloha
Podeľ sa
Povedz dnes
niekomu o tom, že
Ježiš vstal z mŕtvych
a čo to znamená.
Spievaj Svoju radosť
z toho, že Ježiš žije,
vyjadri piesňou, ktorú rád
spievaš.
Modli sa Poďakuj
Bohu za dobrú správu,
o ktorej môžeš
povedať iným.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
TRI BATÔŽTEKY LÁSKY
Každý z batôžtekov obsahuje veci, ktoré môžeme urobiť, aby sme vyjadrili našu lásku. Prvý
batôžtek obsahuje veci, ktoré keď budeme robiť, vyjadríme nimi svoju lásku k Bohu. Druhý
batôžtek obsahuje veci, ktoré
keď budeme robiť, vyjadríme
nimi svoju lásku k členom
rodiny. Tretí batôžtek
obsahuje veci, ktoré keď
A
budeme robiť, vyjadríme
nimi svoju lásku
k ostatným. Niektoré
1. MIDOLŤ SA
písmená sa však
2. ÍŤS NA
pomiešali. Uložte ich tak,
aby ste dostali správne
BLŽUSHOBOU
slovo a zistili obsah
3. ČAÍTŤ BBIUIL
každého batôžteka.
4. RAIIDŤ SA BŽOMÍI
Začiatočné písmená
slov sú na svojom
PARIZÁKMINIA
mieste.

Bohu

Rodine
B

5. RPROZÁŤVA OÝMTASNT
O BJEŽO LKÁES

Ostatným

1. PÔCŤOM
V ŽOTNIVCHÝ
OZKTÁCHA
2. PÁMŤOHA PIR PIRÁC
3. NHDÁŤEA SA SO SIMODÚRCAEN
4. PCHASOLÚŤ RČDOVIO
5. SMENÚŤPO SI NA MÝCHNLOVAI
ČOVLEN RINODY

C
1. NAÍŤVŠTVI
SCHTRAÝ SSUEODV
2. PCHLÁIOVŤ KRAMÁTAA
3. DOVRAŤA JOLDE ABOLE
OČBIENELE
4. BŤY PĽRITEAOM
5. PRAŤACOV AOK DROBNÍĽKOVO
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