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Nepredajné

Milé deti!

Stretnutie so vzkrieseným Ježišom

Opäť pre Vás máme pripravené
stránky nabité poučením, súťažnými
otázkami a vymaľovávačkami. Tak sa
samelo pusťte do toho. Už teraz sa
tešíme na Vaše odpovede.
Ale už určite netrpezlivo čakáte
na mená výhercov, tak poďme nato.
Tentoraz sme boli
obdarovaní
množstvom Vašich prác a mali sme čo
robiť, aby sme ich vyhodnotili.

Ježiš zomrel a bol pochovaný deň pred sobotou, počas ktorej Židia
oslavovali Veľkonočné sviatky. V deň, ktorý nasledoval po tejto sobote, Mária
z Magdaly, žena, ktorá patrila ku skupine Ježišových priateľov, zamierila ku
hrobu a uvidela, že kameň je odvalený. Vošla do hrobu a Ježišovo telo tam
chýbalo. Zostala blízko hrobu a plakala. Odrazu začula hlas, ktorý sa jej pýtal,
prečo plače. Mária si myslela, že sa jej to pýta strážnik toho miesta, avšak tento
muž ju znovu oslovil menom. Na to sa Mária obrátila a uvidela, že je to Ježiš.
Mária šla rozpovedať túto príhodu Ježišovým učeníkom.
Toho dňa boli na ceste z Jeruzalema do dediny Emauz dvaja učeníci.
Cestou stretli Ježiša, ale oni ho nespoznali. Vyrozprávali mu o tom, čo prežili
v Jeruzaleme. Hovorili o Ježišovi z Nazareta, že bol prorok, že hovoril
a pôsobil mocne pred Bohom aj pred ľuďmi, že bol odsúdený k smrti a bol
popravený. Títo učeníci dúfali, že Ježiš je Spasiteľ, avšak už uplynuli tri dni od
tejto smutnej udalosti. Učeníci tiež tvrdili, že v ten deň ráno niekoľko žien
z okruhu Ježišových učeníkov šli k hrobu, ale telo Ježiša nenašli, avšak sa im
zjavil anjel, od ktorého sa dozvedeli, že Ježiš žije. Na to sa ich cudzinec opýtal,
či nerozumejú, čo sa stalo, či nemôžu veriť slovám prorokov, že Mesiáš musel
to všetko vytrpieť, preto mu dal Boh dôstojnosť, moc a život. Vykladal im, čo
je napísane v Písme o Mesiášovi.
Keď všetci traja dorazili do dediny Emauz, Ježiš chcel pokračovať ďalej.
Učeníci ale naliehali na Ježiša, aby zostal s nimi, pretože deň sa chýlil ku
koncu. Ježiš s nimi teda vošiel do domu a zostal s nimi. Keď sedeli pri stole,
Ježiš vzal chlieb, vyslovil chválu, rozlomil chlieb a podával učeníkom. Tu sa
im otvorili oči a spoznali Pána. Potom ho už nevideli. Divili sa, že im nehorelo
srdce, keď im vysvetľoval, čo znamená Božie slovo.
V priebehu nasledujúcich týždňov učeníci a priatelia Ježiša vídali často.
Raz večer odišiel Peter s niekoľkými učeníkmi z Jeruzalema a zamierili ku
Galilejskému jazeru. Peter chcel chytať ryby, preto s ostatnými nastúpili do
člna a vyplávali na jazero. Chytali celú noc, ale nič sa im nepodarilo chytiť.
Keď sa ráno vracali na breh, uvideli stáť muža pri jazere. Nevedeli, že je to
Ježiš. Opýtal sa ich, či chytili nejaké ryby. Odpovedali mu, že nie. Ježiš im
povedal, aby hodili sieť cez pravý bok člnu. Učeníci ho poslúchli a sieť sa
v okamihu zaplnila toľkými rybami, že ich nemohli vytiahnuť na čln. Jeden
z učeníkov prehlásil, že je to iste Ježiš. Peter skočil do vody a plával k brehu.
Ostatní doveslovali s člnom k brehu. Ježiš im povedal, aby jedli a rozdával im
ryby a chlieb. Nikto sa ho neodvážil opýtať, kto je, ale všetci vedeli, že je to
Ježiš. Keď dojedli, opýtal sa Ježiš Petra, či ho miluje. Peter odpovedal, že
predsa vie, že áno. Ešte dva krát sa zopakovala tá istá otázka a tá istá odpoveď.
Ježiš ho požiadal, aby sa dobre staral o jeho veriacich.
Takto sa s Ježišom po jeho vzkriesení stretlo ešte mnoho ľudí. Mnohých
oslovil a mnohým sa nechal poznať, chce byť súčasťou aj našich životov. A čo
ty, stretol si sa so vzkrieseným Ježišom?

Kvíz
s vymaľovankou
z minulého čísla riešilo 56 z Vás. Žiaľ
11 odpovedí bolo nesprávnych. Zo
správnych odpovedí sme vyžrebovali
výherkyňu Laru Novotňákovú.
Kvíz k téme Zacheus riešilo 50
z Vás a pretože sme hodnotili iba kvíz,
všetky odpovede boli správne.
Vylosovaná bola výherkyňa Dorotka
Knežová.
Ku kvízu o Mojžíšovi nám
došlo celkom 45 odpovedí, všetky boli
správne.
Vylosovaná
výherkyňa:
Emka Valisková.
Kvíz o poriadku služieb Božích
úspešne riešilo 38 respondentov, všetci
správne. Vylosovaný bol Lukáš
Sýkora.
K Veľkej noci došlo celkom 19
veľmi pekných obrázkov kraslíc.
Výhercom v tejto kategórii je Dávid
Molnár.
Všetým výhercom blahoželáme.
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Viete...
6. Pri akej príležitosti učeníci spoznali, že muž,
s ktorým sa rozprávali je Ježiš?
7. Ako sa volalo jazero, kam sa vybral Peter
s učeníkmi chytať ryby?
8. Koľkokrát sa Ježiš opýtal Petra, či ho miluje?
9. S koľkými lotrami bol Ježiš ukrižovaný?
10. Po koľkých dňoch bol Ježiš vzkriesený?

1. Ktorý deň šla Mária k prázdnemu hrobu?
2. Odkiaľ pochádzala táto Mária?
3. Koho stretla Mária pri Ježišovom hrobe?
4. Za koho považovali Ježiša dvaja učeníci na ceste z
Jeruzalema?
5. Kam smerovali títo učeníci?
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