KĽÚČE

Slovo sa šíri

LEKCIA

Slovo sa šíri
Ako by si sa cítil, keby si musel odísť z domu pre niečo, čo si
dokonca ani neurobil? Často čítame o ľuďoch, ktorí museli
opustiť svoj domov pre prenasledovanie. Tento príbeh hovorí
o jednom mladom človeku z čias ranej cirkvi, ktorému sa to stalo.
Kľúčový text Sk 8,1-8

1. úloha
Čítaj
Prečítaj si príbeh
„Slovo sa šíri“.
Nauč sa Začni sa učiť kľúčový
verš.
Premýšľaj
Napíš, kedy niečo,
čo sa ukazovalo ako zlé, poslúžilo
na tvoje dobro.
Modli sa Poďakuj Bohu, že patríš
do spoločenstva veriacich, ktorí
sa v ťažkých chvíľach
navzájom podporujú.
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Lea si bola istá, že to už nevydrží.
Stála za vonkajšími múrmi Jeruzalema
neďaleko brány a opierala sa o voz.
Brucho jej zvierala ostrá bolesť.
VERŠ
Horúce slnko, pohľad na Štefanovo
zbedačené telo, nárek žien –
Vieme, lúžia
jednoducho, bolo toho na ňu priveľa.
y veci s
e všetk , ktorí milujú
ž
Očami horúčkovito hľadala otca.
ro tým
podľa
na dob sú povolaní
í
Spozorovala ho v skupinke veriacich,
.
tor
Boha, k predsavzatia
ktorí stáli okolo Filipa. Tak veľmi chcela
jeho im 8,28)
(R
byť pri ňom.
Skupinka sa rozišla.
„Abba,“ zakričala Lea, držiac sa
za brucho.
„Lea, prepáč. Zabudol som, že si tu
so mnou,“ povedal a ponáhľal sa k nej.
„Si chorá. Vedel som, že ti nemám
dovoliť ísť sem.“
„Chcem ísť domov,“ nariekala Lea.
Otec zhodil zo seba plášť a položil ho
na voz. Opatrne jej pomohol nastúpiť.
Cez vrch prehodil plachtu, aby jej
urobil tieň.
Otec pocítil, že v noci si odpočinul
2. úloha
naozaj veľmi málo. Nemohol tomu
Čítaj Sk 7,54–8,2
uveriť, čo dnes videl. Pre mladú
Urob Vyhľadaj v slovníku význam
slova „mučeník“. Čo znamená v gréčtine?
cirkev to znamenalo definitívny
Premýšľaj Ako môže byť mŕtvy človek
zvrat. Začínal chápať, za akú veľkú
svedkom?
Nájdi
Kde v Biblii sa nachádza slovo
hrozbu považujú kňazi veriacich.
„mučeník“?
A tento muž – Saul, mu naháňa
Modli sa Pros Boha, aby ti pomohol veriť,
že je vždy pri tebe, aj keď ostatní sú
strach. Aj keď nezdvihol ani jeden
proti tebe.
kameň, zdalo sa, že sa teší z toho,
ako ostatní ubližujú Štefanovi.
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Keď prišli domov, prešiel k zadnej časti vozu, aby pomohol dcére.
„Cítiš sa lepšie?“ spýtal sa. Lea sa naňho usmiala. Hlavu i brucho
mala takmer v poriadku. Zrazu počula, ako niekto volá otcovo meno.
Nech to bol ktokoľvek, hlas mal rozrušený a ledva lapal po dychu.
Lea vzápätí pocítila zvieravý pocit v žalúdku.
„Lea,“ zavolal na ňu otec.
„Áno, otec,“ oslovila ho zdvorilo.
„Prines nášmu hosťovi trochu
vody. Stretneme sa tu, nie u Filipa.“
Keď už prišli všetci, Lein otec
predstavil Nikolaja, o ktorom už
kedysi počula.
„Saul je na ´bojovom chodníku´.
Ide z domu do domu a odvádza
veriacich do väzenia,“ povedal
Nikolaj. „Prisahal, že nás úplne
vyhubí. Filip už odišiel.

3. úloha
Čítaj Sk 8,1 (druhá časť)
Premýšľaj Čo si myslíš, prečo
Štefanova smrť vyvolala prenasledovanie?
Čo by si urobil? Ako by si sa rozhodol
v nebezpečnej situácii – zostať a bojovať, alebo
odísť a byť v bezpečí?
Modli sa Poďakuj Bohu, že ti nehrozí
žiadne nebezpečenstvo a že môžeš
slobodne šíriť evanjelium.
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Myslí si, že je čas odísť na iné
miesta, kde budeme môcť
slobodne šíriť evanjelium.“
„Je aj Samária takým miestom?“
spýtal sa Lein otec.
Nikolaj sa usmial. „Skôr ako náš
Pán odišiel, povedal, že máme byť
jeho svedkami v Samárii. Spomínate
si?“ Každý prikývol. „Filip – a ja tiež
– si myslíme, že ten čas práve
nastal.“
Lea opäť pocítila silnú bolesť
hlavy. Odísť z Jeruzalema
aj zo svojho domova? Slzy, ktoré
doteraz zdržiavala, jej začali stekať
po tvári. Chcela sa o tom
porozprávať s otcom, ale počkala,
kým všetci odišli.
„Abba,“ povedala Lea.
„Lea, ty ešte nespíš?“ povedal.
„Kedy odídeme z Jeruzalema?“ spýtala sa.
„Pravdepodobne o niekoľko týždňov.“
„Och,“ vzdychla si.
„Viem, že to nie je ľahké, Lea, ale
musíme odísť,“ povedal. „Nie je pre
nás bezpečné zdržiavať sa tu dlhšie.“
O dva týždne už putovali
z Jeruzalema na sever. Vzali so sebou
len to, čo sa zmestilo na voz. Správy
od Filipa v Samárii sa už dostali až
k veriacim. Samaritáni dychtivo
počúvali Filipove kázania.
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4. úloha
Čítaj
Sk 8,3
Premýšľaj Akými
spôsobmi sa môžu veriaci
navzájom podporovať v takejto
situácii?
Plánuj Naplánuj si, ako môžeš
podporiť svojich spolužiakov.
Modli sa Modli sa, aby tvoje
slová a činy povzbudzovali
a podporovali iných.
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5. úloha
Čítaj
Sk 8,4-8
Vyhľadaj Koľkokrát
sa v Biblii vyskytuje slovo
„misionár“?
Podeľ sa Požiadaj vášho
kazateľa o meno a adresu
nejakého misionára a napíš mu
krátky list.
Urob Nájdi v Novej zmluve
mapu a odmeraj vzdialenosť
medzi Samáriou
a Jeruzalemom.
Modli sa Modli sa za
misionára, ktorému si
napísal list.
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6. úloha
Čítaj Sk 8,1-8
Premýšľaj Stalo sa ti už, že sa ti
niekto vysmieval alebo ti ublížil pre tvoju
vieru?
Napíš Napíš príbeh alebo scénku o tom,
čo sa stalo v Jeruzaleme, akoby si tam práve
bol.
Modli sa Ďakuj Bohu za kresťanských
priateľov, ktorí ťa povzbudzujú.

Filip na nich zapôsobil nielen svojimi
slovami, ale aj zázrakmi. Uzdravoval
chorých a vyháňal zlých duchov, čo
presviedčalo Samaritánov o tom, že jeho
posolstvo o Ježišovi je pravdivé.
Lea s otcom boli teraz na ceste do Fenície. Bolo to tak ďaleko. Zdalo
sa jej, že je to niekde na konci sveta. „Vieš, Lea,“ povedal otec, „tvoja
mama by bola taká šťastná.“
Lea prikývla na znak súhlasu. Skôr ako mama zomrela, prinútila otca,
aby jej dal sľúb, že evanjelium zanesie jej rodine do Fenície.
„Pravdepodobne sme už dávno mali odísť do Týru,“ pokračoval otec.
Lea myslela na dom, v ktorom prežila detstvo. Predstavovala si tváre
svojich kamarátok, ktoré zrejme už nikdy neuvidí. Potom sa v myšlienkach
vrátila k maminej rodine, ktorej niesli zvesť o vzkriesenom Kristovi.
„Vieš, otec,“ povedala Lea. Otec sa otočil, pretože kráčal vedľa oslíka,
a pozrel sa na ňu. „Je to zvláštne, však?“ pokračovala. „Toto
prenasledovanie, ktoré je také hrozné, je aj na niečo dobré. Nemám
pravdu?“
Otec sa usmial na znak súhlasu.
7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
SILA SLOVA
Návod
Doplň chýbajúce slová do verša. Medzery medzi slovami sú na nesprávnych miestach
a slabiky sú poprehadzované.

ZOVA LOPÁNO STLOSLO VOURÁ VOA DOKA

MOCOU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SVOJU SILU
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