KĽÚČE

Deň z lásky

LEKCIA

Deň z lásky
Mal si už
niekedy perfektný
deň? Ako si sa
cítil? Čo si robil?
Bol by si rád, keby
sa to zasa
zopakovalo?
Zamyslime sa nad
siedmym dňom
v raji a priblížme
si, ako Boh
predstavil Adamovi
a Eve svoj krásny
dar.
Kľúčový text
1 Moj 1,1-2,3
1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Deň z lásky“.
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
Premýšľaj Ako by si vysvetlil
kľúčový verš?
Modli sa Popros Boha o to,
aby si od neho vedel prijať
tento dar.
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Príbeh
Hneď na ďalší
deň, ako boli stvorení
Adam a Eva, prišiel za nimi Pán
Boh a povedal im: „Mám pre vás
dar.“
„Už ďalší, Pane?“ zvolala Eva,
usmiala sa a zatlieskala rukami.
„Dary mám veľmi rada!“
„Ale, Pane, veď si nám dal už
tak veľa!“ povedal Adam. „Máme
nádherné miesto na bývanie,
vôbec sa nenudíme a tá
rozmanitosť plodov na jedenie...
jeden chutnejší ako druhý. Zvieratá
radostne pobehujú a my sa
rozprávame s anjelmi. Dokonca aj
s tebou sa môžeme rozprávať
každý deň. Čo viac nám ešte
môžeš dať?“
„Čas,“ odpovedal Boh.
„Ale, Pane,“ povedala Eva,
„veď máme všetok čas na tomto
svete.“
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2. úloha
Čítaj 1 Moj 1,1-2,3
Premýšľaj Čím sa líši Boh od
všetkých ostatných bohov alebo vecí, ktoré
ľudia uctievajú? Ako súvisí stvorenie s dňom
odpočinku?
Urob Z učebníc a encyklopédií zisti, od čoho je
odvodený rok. Od čoho je približne odvodený
mesiac? Od čoho je odvodený deň? Od čoho je
odvodený týždeň?
Modli sa Popros Boha o to, aby si si
tento deň viac vážil.
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„Áno, Pane,“ pripojil sa Adam, „máme
dosť času, aby sme sadili stromy, prichystali
jedlo, starali sa o zvieratá a rozprávali sa s anjelmi. Boli by sme
ale veľmi radi, keby sme mohli viac času stráviť s Tebou. Chápeme
však, že Ty sa musíš starať o celý vesmír...“
„Adam,“ prerušil ho Boh.
„Áno, Pane,“ povedal Adam.
„To je práve dôvod, prečo vám dávam tento dar.“
„Prepáč, Pane,“ povedal Adam, „nedokážem ani vyjadriť, aký si úžasný.“
„A aký dlhý čas to vlastne bude?“ prosila Eva.
„Povedz nám, čo budeme spolu robiť?“ spýtal sa Adam.

3. úloha
Čítaj 1 Moj 2,2.3
Porovnaj
Uvedené verše
porovnaj s 2 Moj 20,11. Ktoré dve
slová znamenajú tú istú vec?
Vyhľadaj Zisti, aké kalendáre sa
používajú vo svete. Ako sú v nich
zoradené dni? Aký je kalendár
v tvojom počítači, mobilnom telefóne,
na videu alebo DVD prehrávači?
Modli sa Poďakuj Bohu za to,
že ho môžeš uctievať aj
v tento deň.
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4. úloha
Čítaj
2 Moj 16,21-31
Premýšľaj Čo nám
príbeh o zbieraní manny
hovorí o siedmom dni?
Urob
Ochutnaj oblátku
(alebo nejaké pečivo)
s medom. Čo si myslíš,
prečo mala manna
podobnú chuť?
Modli sa Poďakuj
Bohu za to, že každý
deň napĺňa naše
potreby.
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„Dávam vám jeden celý deň, aby ste ho prežili so mnou,
od jedného večera po druhý. My – to znamená vy, ja, anjeli a tieto
zvieratá – budeme spolu odpočívať, tešiť sa zo vzájomného
spoločenstva a zo všetkého, čo som stvoril.“
„Ale, Pane, kedy posadíme stromy? A kto ostrihá vinič? A...“ povedal
Adam, keď chcel upozorniť na to, čo všetko musí urobiť.
„Adam!“
„Áno, Pane?“
„Kto ťa stvoril?“
„Pravdaže Ty, Pane,“ povedal Adam. „Ale...“
„Adam,“ prerušil ho Boh opäť, „ja som stvoril teba a Evu. Ja sa o vás
postarám. Každý deň žijete a dýchate vďaka mne. Ja vám dávam všetko,

5. úloha
Čítaj 2 Moj 20,8-11
Premýšľaj Prečo máme
podľa teba pamätať na deň
odpočinku? Na čo iné máme
ešte pamätať? (Pozri verš 10;
Ez 20,12; Zj 4,11; Mat 12,12)
Modli sa Modli sa za to, aby
si tento deň zachovával
naozaj s radosťou.
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čo potrebujete. Rovnako to bude aj s dňom sobotného
odpočinku, ktorý vám dávam preto, aby ste si oddýchli a strávili
tento čas so mnou. Vaša práca počká, vinič ešte viac dorastie. Aspoň
budeš mať čas sadnúť si a spolu budeme pozorovať, ako rastie. Budeš
môcť viac času stráviť s anjelmi a bytosťami z iných svetov. Budeš mať
dosť času pre Evu, a jedného dňa aj pre svoje deti a vnúčatá...“
„Hm, prepáč mi, Pane,“ povedala Eva, „ale čo sú to deti a vnúčatá?“
„Porozprávame sa o tom neskôr, Eva,“ povedal Boh.
„Pane, a čo pre to môžeme urobiť my?“ spýtal sa Adam.
„Nemusíte urobiť vôbec nič, stačí, že ste,“ odpovedal Boh.
„Že sme čo, Pane?“ spýtala sa Eva.
„Že ste šťastní v mojej prítomnosti a že ste moje milované deti.“
6. úloha

Čítaj Znovu si prečítaj celý
príbeh o stvorení v 1 Moj 1,1-2,3.
Diskutuj V rodine sa porozprávajte o tom,
ako by mal vyzerať ideálny deň odpočinku. Čo vám
v Boží deň robí najväčšiu radosť? Čo vám ho dokáže
pokaziť?
Urob Naplánuj si, ako bude vyzerať tvoj najbližší
víkend.
Modli sa Popros každého člena rodiny, aby
poďakoval za jednu vec, ktorá sa mu
páči na dni odpočinku.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
VZÁCNY DEŇ
Návod
Slabiky určujú súradnice v tabuľke (riadok, stĺpec). V priesečníkoch tabuľky nájdeš
písmená, ktoré sú riešením hlavolamu. Keď ho vylúštiš, dozvieš sa, čím je pre teba deň,
ktorý Pán Boh oddelil, požehnal a posvätil.
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