KĽÚČE

Zázračná
sila

LEKCIA

Zázračná sila
Prinútili ťa rodičia ísť niekam alebo urobiť niečo, čo si naozaj
nechcel? Aký bol výsledok? Dopadlo to napokon lepšie, ako si čakal?
Kľúčový text Mat 13,31-33

1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Zázračná sila“
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
Modli sa Ďakuj Bohu,
že v tebe začal konať
dobré dielo.
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MYŠLIEN

Príbeh
Menachem sa tlačil v hlučnom
zástupe, ktorý šiel za Ježišom, preto sotva
počul známy hlas.
„Menachem, počkaj!“ Menachem sa
otočil a uvidel Jazona, kamaráta od
susedov, ktorý sa pretláčal cez dav ľudí.
„Nevedel som, že aj ty prídeš,“ povedal
Menachem.
„Prinútili ma,“ pokrčil Jazon plecami.
„A čo ty?“
„Myslel som si, že keď sem prídem,
uvidím človeka, o ktorom teraz každý
hovorí,“ povedal Menachem.
Pozorne si prezerali zástup. Zbadali
Jazonových rodičov a zakývali im.
Menachem a Jazon si našli miesto hore
nad davom, kde sa ľudia tak veľmi
netlačili. Keď si ľahli do trávy, človek,
ktorý stál vpredu, zdvihol ruku. Zástup
zmĺkol.
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2. úloha
Čítaj Mat 13,31
Porovnaj Porovnaj tento verš
s Luk 17,6.
Premýšľaj Potrebujeme vieru v to, čo Boh
vložil do nás, aby to mohlo rásť? Prečo áno, alebo
prečo nie?
Urob Skontroluj semienka, ktoré si dal minulý
týždeň vzklíčiť. Ktoré vyrástli najviac?
Modli sa Poďakuj za to, že Boh ti dá vieru
ako horčičné zrno.
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„Niektorí z vás rozmýšľajú o Božom kráľovstve. Poviem
vám, čomu sa podobá,“ povedal Ježiš. „Pozrite sa
na tento horčičný strom.“
Menachem pozrel smerom, ktorým Ježiš ukazoval.
„Čo je na ňom také zvláštne?“ zašepkal.
„Je to obyčajný strom,“ súhlasil Jazon.
Horčičný strom tu nebol nijakou
vzácnosťou. Rástol do výšky takmer
dvoch metrov. Prilietali naň vtáky, ktoré
jedli jeho malé semienka a odpočívali
v tieni jeho koruny. Skoro na jar si
aj Menachem a Jazon pochutnávali
na jeho kučeravých mladých výhonkoch.
„Každý z vás vie, že horčičné
semienko je také malé, že ho sotva
vidíme,“ pokračoval Ježiš.
„Čo sa však stane, keď semienko
zasadíte do zeme? Najprv vyklíčia mladé
rastlinky, ktorým postupne začnú rásť
konáre, listy a ovocie. Nakoniec je
horčičný strom najvyššou rastlinou
v záhrade.“

3. úloha
Čítaj
Mat 13,32
Napíš Vyhľadaj si nejaké
informácie o horčičnom semene
a zapíš si ich do zošita.
Premýšľaj Ako môžeme my vyrásť
a stať sa „dvojmetrovým“ stromom?
Zisti Čo predstavujú vtáky, ktoré
priletia a zahniezdia sa v korune
stromu?
Modli sa Poďakuj Bohu za to,
že ti dáva všetko,
čo potrebuješ, aby si
v ňom rástol.
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V zástupe nastal šum, ktorý
4. úloha
prezrádzal, že každý s tým
Čítaj
Mat 13,31
súhlasí.
Premýšľaj Čo v tomto verši znázorňuje
„Božie kráľovstvo je tiež ako
kvas, múka a žena?
Urob Popros rodičov, aby kúpili kvasnice. Ovoňaj,
kvas, ktorý žena zamiesila
ochutnaj a ohmataj ich prstami.
do cesta,“ pokračoval Ježiš.
Zisti Zisti si alebo niekoho popros, aby ti vysvetlil,
ako kvasnice pracujú.
Menachem a Jazon sa
Modli sa Popros Boha, aby dal do tvojho života
prekvapene pozreli na seba.
„nebeský kvas“, aby si mohol šíriť jeho dobrotu.
„Keď žena pečie chlieb, pridá
do cesta len veľmi malé
množstvo kvasu v porovnaní
s múkou. Ale kvas prenikne
a začne pôsobiť v celom ceste. Nezostane len niekde
v jednom malom kútiku. Keď sa kvas rozšíri do celého
cesta, chlieb začne kysnúť.“
Menachem si spomenul, koľkokrát pozoroval mamu,
keď piekla chlieb. Celé cesto vykyslo. Sadol si, pozrel sa
na muža, ktorý sa práve zamračil, a povedal Jazonovi:
„Čo spoločné má horčičný strom a chlieb s týmto
kráľovstvom?“
„Neviem,“ zašepkal Jazon. „Spýtame sa otca.“
Keď sa večer vracali domov s Jazonovými rodičmi,
Menachem to už dlhšie nevydržal.
„Pochopil niekto z vás, čo chcel
Ježiš povedať s tým horčičným
semenom a kvasom?“
vyhŕkol.
„A ty si čo myslíš?“
spýtal sa ho Jazonov
otec.
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5. úloha
Čítaj Mat 13,35
Napíš Napíš svoje vlastné podobenstvo
o Božom diele v tebe.
Urob Rozhodni sa, že upečieš niečo, do čoho
idú kvasnice. Ak nemáš všetky prísady, zájdi
s rodičmi do obchodu a spolu ich kúpte.
Modli sa Poďakuj Bohu za dar
podobenstiev.
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„Neviem presne,“ odpovedal
Menachem. „Myslím si, že hovoril o nás.“
„Asi máš pravdu,“ súhlasil Jazonov
otec. „Ako Boží ľud by sme mali tvoriť jeho
7. úloha
kráľovstvo. Čo ty na to, Jazon?“
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
„Neviem,“ povedal Jazon a pretrel si
a nalep ho
obočie. „Domnievam sa, že by to malo byť
na správne miesto
na časovej osi.
nejaké odlišné kráľovstvo, nie také, aké
dobyli Rimania.“
Menachem sa zastavil. „Asi máš
pravdu. Horčičné semeno je ako náš
národ. Malý a bezmocný. Jedného dňa
sa však stane skutočne veľkým.“
„Pretože proroci to tak predpovedali!“ povedal Jazon a usmial
sa. „A čo kvas?“
„Myslím si, že som pochopil aj to,“ povedal Menachem
a spomalil. „Videl si, ako tvoja mama pečie chlieb, však? Kvas
prenikne celým cestom, nielen nejakou jeho časťou.“
Menachem sa opäť zastavil. „Roľník musí semeno dať
do zeme. To znamená, že začiatok nového kráľovstva už môže
byť tu,“ povedal pomaly.
„Mohlo by to tak byť,“ povedal Jazonov otec.
„To znamená,
že nemáme bojovať?“
poznamenal Jazon.
6. úloha
„My musíme len vložiť
Zopakuj si Zopakuj si
semienko do pôdy, ale
kľúčový verš.
životodarnú energiu
Urob Upeč koláč alebo chlieb.
Pri večeri ním ponúkni ostatných.
pre rast dáva Pán Boh,“
Čítaj Prečítajte si spolu
povedala jeho mama.
podobenstvo o kvase a porozprávajte
„Aj kvások pôsobí v ceste
sa o ňom.
Modli sa Modlite sa spolu ako
akoby automaticky.“
rodina a poproste Boha, aby
dokončil svoje dielo vo vás.
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HLAVOLAMY
DOBRÁ PRÁCA
Návod
Začni v ľavom hornom rohu a čítaj každé piate písmeno v smere hodinových ručičiek.

A ................ ............................................ nech sa prejavuje činmi, aby ste
boli naozaj dokonalými a zrelými kresťanmi bez charakterových nedostatkov.
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