Kūrybinės užduotys

Biblija – gyvenimo knyga: Naujasis Testamentas

1. Užduotis.
Evangelistų žinios perteikimas tavo lūpomis šiandien
Prisiminęs keturių evangelistų skelbiamą žinią apie Jėzų Kristų, parašyk 7–10 sakinių, kaip tu šiandien skelbtum pasauliui Gerąją Naujieną. Kokiais žodžiais prabiltum į
šių laikų žmogų? Tavo skelbiamoje žinioje turi atsispindėti pagrindinė evangelisto mintis.
Evangelistų žinia

Mano žinia apie Jėzų šiuolaikiniam pasauliui

Evangelistas MATAS.
Pabrėžiama Jėzaus žmogiškoji
prigimtis.

Evangelistas MORKUS.
Skelbiama Jėzaus Kristaus kaip
Dievo Sūnaus didybė, nes Jis buvo
išpranašautas pranašų.
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Evangelistas LUKAS.
Skelbiamas Jėzus kaip viso pasaulio
Išganytojas.

Evangelistas JONAS.
Skelbiamas Kristaus Dieviškumas.
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2. Užduotis. Reklaminio lankstinuko kūrimas
Žinome, kad Biblija yra gyvenimo knyga. Antroje jos dalyje aprašyta Jėzaus veikla. Jėzus
yra visų Dievo pažadų, duotų žmonijai, išsipildymas. Jis yra asmeninis mūsų Gelbėtojas,
atkuriantis mumyse tai, kas buvo sugriauta nuodėmės.

Tau reikia sukurti reklaminį lankstinuką apie Naujojo Testamento knygą.
Perskaitę jį žmonės turėtų patikėti, kad ši Knyga – gyvenimo knyga, kad tai
Dievo meilės laiškas kiekvienam iš mūsų. Ką jame parašysi?

imo
Biblija – gyven

knyga:

Naujasis Testam

entas
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3. Užduotis. Dievo Karalystės iššūkis
Parašyk skelbimą į laikraštį ir numatyk savo, draugų, Jėzaus reakciją į šį
kvietimą.
Dievas Tėvas patikėjo Jėzui nešti į pasaulį ramybę, teisingumą, broliškumą, džiaugsmą
ir gailestingumą. Kad tai paskelbtų, Jis turėjo daug savanorių. Pirmieji jų buvo apaštalai.
Jėzus ir šiandien į šią misiją kviečia savanorius. Tavęs prašo parašyti kvietimą, kuris bus
išspausdintas respublikiniame laikraštyje. Kaip rašytum? Ar atsilieptum į kvietimą pats?
Ką pats atsakytum į tokį skelbimą? Kokia būtų draugų ar Jėzaus reakcija?
Gali remtis Jėzaus žodžiais arba pasakojimu apie
ekspediciją į Šiaurės ašigalį.
Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą!
Tik nedaugelis jį atranda. (Mt 7, 14)
„Ernesto Šakltono ekspedicija į Pietų ašigalį 1915 m. buvo
tikra avantiūra. Tokio pobūdžio ir tokiai rizikingai kelionei
reikėjo ypatingos užsigrūdinusių ir pasiaukojančių žmonių
komandos. Norėdamas rasti tokių žmonių, Šakltonas į
Londono „Times“ įdėjo mažutį skelbimą:
Ieškome žmonių pavojingai kelionei. Mažas atlyginimas,
didžiulis speigas, ilgi visiškos tamsos mėnesiai, nuolatiniai
pavojai, nėra garantijos grįžti sveikiems ir gyviems. Sėkmės
atveju – garbė ir pripažinimas.
Atsiliepė stulbinamas žmonių skaičius: 28 keliautojus reikėjo išsirinkti iš 5 tūkstančių norinčiųjų!
Kelionė iš tiesų buvo labai sunki. Laivas, kuriuo jie plaukė, įstrigo tarp ledų ir nepasiekė tikslo.
Įgula turėjo laivą palikti ir traukti savo mantą ant rogių. Jie visi sulaukė pagarbos ir sveikinimų,
bet didžiausias pripažinimas teko serui Ernestui Šakltonui už jo herojišką vadovavimą.“
Eik į savo kambarėlį. Katalikų pasaulio leidiniai, p. 113.

Skelbimas laikraštyje
Ieškomi
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Ką pats atsakytum į tokį kvietimą?

Kokia būtų Jėzaus reakcija?

Reakcija į kvietimą

Draugų reakcija
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