KĽÚČE

Výbuch
radosti

LEKCIA

Výbuch radosti
Chov oviec bol v Izraeli rodinným „podnikaním“. Už od malička
sa chlapci učili zaháňať a pásť ovce – podobne ako Dávid predtým,
než sa stal kráľom. Byť pastierom však nebolo ktovieako vzrušujúce
zamestnanie. Nie je to zvláštne, že Ježiš sa zjavil práve takýmto
obyčajným ľuďom?
Kľúčový text Luk 2,8-20

Príbeh
Mladý pastier si ovinul plášť tesnejšie okolo seba a posunul sa
bližšie k ohňu. Nočný vzduch bol chladný a jemu sa veľmi chcelo spať.
Ostatní pastieri sa rozprávali o tom, ako to bude, keď príde Mesiáš.
Teraz však všetci zaspali. On mal strážiť ako prvý.
Tá hviezda nad Betlehemom je oveľa
1. úloha
jasnejšia ako inokedy, pomyslel si,
Čítaj Prečítaj si príbeh
keď sa pozrel hore. Viem, že
„Výbuch radosti“.
predtým tam nebola. Už neraz
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
som rozmýšľal, čo znamená.
Nauč sa Kľúčový verš si napíš na obe
strany papierového anjela, ktorého si
urobíš z kruhu, dvoch malých a jedného
väčšieho trojuholníka. Zaves si ho
vo svojej izbe.
Modli sa Poďakuj Bohu
za krásny príklad chvály
od jeho anjelov.
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VERŠ
„Všetko je v poriadku,“ hlásil mladý
pastier. „Všimol si si tú hviezdu nad
u
ch Boh
Betlehemom? Je jasnejšia ako ktorákoľvek
ýsostia ďom,
v
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iná na oblohe.“
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a na ze má Boh záľub
„Pozoroval som ju už niekoľko nocí,“
ch
v ktorý (Luk 2,14)
odpovedal otec. „Ešte som niečo také nevidel.
Tiež by som si veľmi prial vedieť, čo to má
znamenať.“
„Aj ja,“ povedal mladý muž. „Som rád, že
dnes večer nie som v Betleheme. Nerád sa
tlačím v dave ľudí, ktorí sa snažia nájsť si miesto
na spanie.“

2. úloha
Čítaj Luk 2,8-12
Premýšľaj Čo si myslíš, prečo sa
anjeli zjavili pastierom a nie niekomu
inému, napríklad hostinskému?
Modli sa Poďakuj Bohu za to, že oznámil
dobrú správu ľuďom, o ktorých si ostatní
mysleli, že nie sú dôležití.
Chváľ Chváľ Boha za to,
že poslal na zem svojho
Syna.

75

LEKCIA

10
3. úloha
Čítaj Luk 2,13
Urob Predstav si, že by
sa anjeli dnes zjavili
vo vašom meste. Napíš o tom
pieseň alebo oslavnú báseň.
Modli sa Ďakuj Bohu za dar
spevu.
Chváľ Chváľ Boha za to, že
je naším Stvoriteľom, ktorý
sa o nás stále stará.
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Otec sa usmial a spýtal sa: „Radšej si
vonku pri ohni a medzi ovcami, ktoré ťa
zohrievajú?“
„Tu mám aspoň dosť miesta. Môžem si
natiahnuť nohy a nemusím sa báť, že
náhodou niekoho kopnem,“ zasmial sa
mladý pastier.
Keď stíchli, zdalo sa im, že akési zvláštne
ticho naplnilo zem. Mladý pastier cítil, že sa
niečo stane. Pozrel sa na otca a vstal. Pred
nimi zrazu stála veľká biela bytosť. Ostatní
pastieri, náhle prebudení zo spánku, hľadeli
v úžase. Oči si prikrývali pred silnou žiarou
svetla.
„Nebojte sa,“ povedal anjel. „Sme takí
šťastní, že už nemôžeme ďalej mlčať. Pred
malou chvíľou sa v Betleheme narodilo
dieťatko. Je Božím darom pre vás.
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Bude to Spasiteľ sveta. Choďte a navštívte ho.
Nájdete ho ležať v jasliach, zavinuté v plienkach.“
Potom sa pridali aj ďalší anjeli. „Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom,
v ktorých má Boh záľubu...“ spievali.
Anjeli náhle zmizli. Pastieri osamelo stáli
a bez slov sa uprene dívali na oblohu.
„Počul si, čo vraveli?“ spýtal sa
napokon mladý pastier. „Narodil sa
Mesiáš! Ja ho chcem vidieť!“
„Všetci ho chceme vidieť, chlapče,“ povedal otec.
„Jeden z nás však bude musieť zostať tu, pri ovciach.
Losujme pomocou slamky! Kto si vytiahne najkratšiu, ten
tu zostane.“
Mladý muž ani nedýchal, keď si vyťahoval steblo slamy.
S úľavou si vydýchol keď zistil, že nevytiahol najkratšiu.
Pastieri odišli a tomu, čo ostal, sľúbili, že keď sa vrátia,
podrobne mu všetko porozprávajú.
Boli prekvapení, keď zistili, že mesto spí, akoby sa nič
nezvyčajné nestalo.
„Ako nájdeme to dieťa?“ pýtali sa jeden druhého.
„Pozrite,“ povedal mladý pastier a ukázal na oblohu,
„zdá sa, že hviezda stojí nad tamtým domom. Ba je priamo
nad týmto chlievom! Nevravel anjel niečo o válove?“
„Máš pravdu. Poďme,“ povedal jeho otec.
Pri dverách chlieva sa pastieri náhle zastavili.
„Vystrašíme tých ľudí, ak vojdeme
4. úloha
Čítaj Luk 2,15-20
všetci naraz. Chlapče, ty choď prvý
Premýšľaj Čo si mysleli Jozef s Máriou,
a povedz im, čo nám anjeli
keď ich navštívili pastieri? Kto sú to „všetci“,
povedali o tom dieťati.“
o ktorých sa píše vo verši 18?
Napíš
Do zošita napíš, o čom všetkom asi Mária
Mladý pastier potichu vkĺzol
premýšľala, keď počula správu o spievajúcich
do chlieva.
anjeloch.
Modli sa Ďakuj Bohu za ľudí, ktorí sú ochotní
šíriť dobrú správu o Ježišovi.
Chváľ Chváľ Boha za jeho plán
spasenia.
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5. úloha
Čítaj
Iz 7,14; 9,6; 52,7
Napíš Keby bola Mária
založila pre svoje dieťatko
denník, čo by asi do neho
napísala? Ako by asi opísala
to, čo sa stalo v noci, keď sa
Ježiš narodil? Opýtaj sa svojej
mamy, či o tebe písala denník.
Ak áno, popros ju, aby ti ho
ukázala.
Modli sa Poďakuj Bohu za to,
že zjavuje svoje plány ľuďom,
ktorí sú ochotní počuť a čakať.
Chváľ Chváľ Boha za jeho
lásku k tým, na ktorých
ostatní zabúdajú.

Vyľakaná matka si svoje dieťa
privinula bližšie k sebe.
Jozef rázne vykročil dopredu.
„Hľadáš niečo?“ spýtal sa.
„Anjeli prišli k nám a povedali
nám o tomto dieťatku. Chceme sa
mu len pokloniť,“ vyhŕkol mládenec.
„A kto ste vlastne?“ spýtal sa
Jozef.
„Je tu môj otec a vonku ešte
čakajú moji kamaráti - ostatní pastieri.
Môžeme vojsť?“
„Pravdaže,“ povedal Jozef teraz už
priateľsky. Mária položila dieťatko
do kamenného válova, vystlaného
jemným senom.
Ostatní pastieri vošli dnu a kľakli si pred
dieťatko, o ktorom im anjel povedal, že bude
Spasiteľom sveta. Až na šuchot sena vládlo
všade ticho. Len pastierom v ušiach stále znela
nádherná anjelská pieseň.
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6. úloha
Čítaj V rodinnom
kruhu si večer prečítajte
Luk 2,1-20.
Urob Zapáľ dve sviečky na
počesť Ježišovho prvého a druhého
príchodu.
Modli sa Popros Boha, aby ti
pomohol zamilovať si jeho Syna.
Spievaj Zaspievajte si
obľúbenú pieseň, v ktorej
oslávite Boha za dar
jeho Syna.
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7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
VÝBUCH RADOSTI

A SOLNIČKA MÁ

MYŠKA

KOZIČKA

KRAVIČKA BOHU

NA ĽUĎOM

VETVIČKA KTORÝCH
OČIČKÁ

V

PESNIČKA SLÁVA MAMIČKA

POKOJ PALIČKA MESTEČKO

TRÁVIČKA ZEMI

HVIEZDIČKA BOH

VÝSOSTIACH NA OVEČKA ZÁĽUBU

Návod
Vyškrtaj všetky zdrobneniny. Zo slov, ktoré ti zostanú poskladaj biblický verš.

Riešenie
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