
2 Deti v Božej škole
Pracovný list detskej besiedky 4. október 2020

Adam a Eva zhrešili
Milí priatelia!

V tomto období,  kedy sa svetom šíri  pandémia koronavírusu,  sa bojíme
o naše deti a vnúčatá a nechceme ich vystavovať zbytočnému riziku nákazy.
Na druhej strane si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby aj v tomto čase
spoznávali pravdy Božieho slova a duchovne napredovali. Z toho dôvodu
sme sa v cirkevnom zbore rozhodli,  že budeme s vami a s vašimi deťmi
komunikovať  na  diaľku  prostredníctvom  pracovných  listov.  Využili  sme
pritom  staršie  materiály,  ktoré  sa  kedysi  v  cirkevnom  zbore  používali
a ktoré sú stále k dispozícii. Keďže sú pekne a kvalitne pripravené, veríme,
že  vás  potešia  a  budú  dobrým  nástrojom  spoznávania  Božieho  slova.
Zároveň chvíľa spoločnej práce rodičov, starých rodičov a ich detí či vnúčat
môže pomôcť vytvoriť jedinečnú chvíľu vzájomného zblíženia a pohody.

Ako postupovať
1. Najprv  si  sami  pozrite  pracovný  list.  Prečítajte  si  Poznámky  pre

dospelých na poslednej strane.

2. Prečítajte si spoločne s deťmi text lekcie.

3. Naučte deti naspamäť Zlatý text (Bible words to share).

4. Pomodlite  sa  spolu.  Poproste  v  modlitbe  o  odpustenie,  že
nezachovávate všetky pravidlá. Poďakujte sa Mu za to, že v Pánovi
Ježišovi nám ponúka odpustenie.



5. Deti urobia úlohu vo vnútri pracovného listu – podľa čísel nakreslia
obrázok. Do rámčeka môžu nakresliť seba. Porozprávajte sa s nimi,
kedy nám Pán Boh chce odpustiť.

6. Vyrobte si medailu spasenia.

7. Podľa Poznámok pre dospelých spoločne s deťmi porozmýšľajte nad
tým, ako Boh reaguje, keď nenasledujeme Jeho príkazy.

Nezabudnite na spätnú väzbu!
Vyrobené  medaily  spasenia odfoťte  a  fotografiu  spolu  s  menom  vášho
dieťaťa  zašlite  do  11.  októbra  2020  na  email  farského  úradu:
lipt.jan@ecav.sk.

Všetci, ktorí sa zapoja do takejto formy detskej besiedky a vypracujú aspoň
polovicu  pracovných  listov,  budú  na  konci  tejto  práce  ocenení.
Vyhodnotenie bude v decembri.

Na  budúcu  nedeľu  11.  októbra  budeme  pokračovať  ďalším  pracovným
listom.
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