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Buďte svetlom sveta 

 

Ako môžem použiť Kristovo svetlo, ktoré vo mne horí, na úžitok iným? 

 

Úvod: 

1. Zdieľačka – nakresli emoji (do snehu – ak je; alebo do vzduchu – ostatní hádajú), ktorý 

vystihuje tvoj minulý týždeň. 

2. Prečítať si príbeh LAMPA: 

V Austrálii som raz zašla do domu istého zanedbaného osamelého muža a opýtala som sa ho: 

„Pane, dovolíte mi upratať váš dom?“ On odvetil: „Takto mi je dobre!“ Ja som namietala: „Keď 

mi dovolíte upratať, bude vám ešte lepšie!“ Dovolil mi teda upratať jeho príbytok. Potom som 

v kúte zbadala úplne zaprášenú lampu. Opýtala som sa: „Nesvietite tou lampou?“ Povedal: „A 

pre koho? Už roky ma nebol nikto navštíviť, už sú to celé roky!“ Vtedy som prehovorila: 

„Rozsvietite tú lampu, ak vás prídu navštíviť sestry z našej rehole?“ Odpovedal: „Áno.“ Nuž 

som tú lampu vyčistila. Naše sestry ho začali navštevovať a lampa zostala rozsvietená. Úplne 

som naňho zabudla. V Austrálii som bola len krátko. O dva roky som dostala správu, v ktorej 

stálo: „Povedzte mojej priateľke, že svetlo, ktoré rozsvietila v mojom živote, ešte stále 

svieti.“ 

 

Spýtať, sa ako vnímajú ten dom, čo DOM symbolizuje podľa nich. 

 

Hlavná aktivita: 

Spoznať Jakutsko hravou formou cez stanovištia. 

 

1) Jakutsko je svojou rozlohou 3 083 523 km2 najväčšou republikou v Ruskej federácii, 

avšak žije tu len 972 000 obyvateľov. Z toho vychádza, že jeden obyvateľ má pre seba 3 

km2. 

 

Koľko miesta v mojom srdci zapĺňajú iní ľudia? 

Každý si kreslí srdce a do neho píše ľudí, ktorých si tam nesie, na ktorých myslí (ak niekto 

zapĺňa toho miesta viac, tak ho napíšu väčšieho). 

 

EXTRA TIP: 

Urobte si zoom fotku ako spomienku na toto stretko (môžete ju pridať na vašu stránku/FB/IG 

a označiť Savio) 

Let’s spread some love! 
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2) Ako už možno viete, tak v Jakutsku obyvateľov trápia extrémne výkyvy počasia, čo 

znamená, že v zime tam je od –28 °C do –47 °C a naopak, v lete sa teploty šplhajú až na 

40 °C. 

 

Aké sú extrémne podmienky pre mňa, ktoré mi zabraňujú milovať a pomáhať iným? 

 

Často aj my čelíme extrémnym podmienkam na konania dobra, ako napríklad, keď máme 

milovať niekoho, kto nám alebo našim blízkym ublížil, keď je nám niekto nesympatický… 

 

Aktivita - dobré skutky vs hendikep: 

Každý si na začiatku vyberie číslo bez toho, aby vedel, čo bude robiť → všetko robia všetci 

naraz (2.-nie). 

 

číslo hendikep skutok lásky 

1. zaviazať/prelepiť si oči objať aspoň dvoch ľudí doma 

2. všetky slová na prvé písmeno toho, 
koho opisujem 

povedať 5 dobrých vlastností niekoho zo 
stretka 

3. zaviazať si ruky zametať chodbu/izbu (prispôsobiť) 

4. štipec na nos nájsť peknú básničku a recitovať ju 
niekomu (môžu vybrať animátori) 

  

3) Aby sa Saleziáni v Jakutsku dostali z jedného misijného diela do druhého, musia prejsť 

autom 536 km po zamrznutej rieke Lene. Znie to strašidelne? Aj napriek strachu veríme, 

že samotná cesta a príchod do konečnej destinácie musí stáť za to. 
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Cesta za dobrom sa tiež môže niekedy javiť namáhavo, no vieme, že len keď dávame, 

nadobúdame. Povzbudením nám môže byť aj to, že aj keď kráčame v tme, tak nám pomáha 

Ježišova láska – jeho svetlo, ktoré v nás horí. 

 

Aktivita - tajný odkaz, na ktorý si stále spomeniem: 

Budeme potrebovať: citrón, papier, vatovú tyčinku, žehličku. 

1. Polovicu citrónu si vytlačíme do pohára. 

2. Namočíme vatovú tyčinku do roztoku a píšeme na papier: Vy ste svetlo sveta 

3. Po stretku vezmeme žehličku a prežehlíme tento odkaz → citrón (kyselina citrónová) 

oxiduje a uvidíme odkaz. 

4. Dáme si to na také miesto, kde ho budeme často vidieť :) 

 

Záver: 

1. Animátori/animátorky spomenú tehličku → čo to je, ako to funguje, oboznámiť stretkáčov 

s možnosťou sa zapojiť tiež → modlitba, porozprávať sa o tom doma, či môžu a chcú 

prispieť. 

2. Modlitba – každý povie vďaku a prosbu → animátori/animátorky vlastnými slovami 

zakončia modlitbu. 
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Zdroje: 

• príbeh - https:/www.mojmirovce.sk/download_file_f.php?id=1229130 

• obrázok - https://www.syracuse.edu/wp-content/uploads/baptist-campus-ministry-

online-worship-6-800x507.jpg 


