
8 Deti v Božej škole
Pracovný list detskej besiedky 22. november 2020

Čo Boh Abrahámovi sľúbil, to splnil
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  materiál.  Prečítajte  si  Poznámky  pre

dospelých na poslednej strane.

2. Prečítajte si spoločne s deťmi text lekcie.

3. Vypracujte úlohy vo vnútri materiálu. Na ľavej  strane sú obrázky,
ako to  má vyzerať v Božej rodine. Rozprávajte sa o nich

4. Na pravej strane sú zase obrázky, ako to nemá vyzerať. Aj o tých sa
rozprávajte. Dole má dieťa nakresliť obrázok, ako môžete u vás slúžiť
ako Božia rodina.

5. Naučte deti naspamäť Zlatý text.



6. Urobte si priložený pracovný list Promise Wheel (Kruh zasľúbení).
Do  naznačených  políčok  nalepte  priložené  nálepky,  ktoré  treba
vystrihnúť. Preklad zasľúbení z angličtiny:
They believed [God’s] promises and sang His praise. Psalm 106:12
Vtedy uverili Jeho slovám a spievali Mu chválu. Žalm 106,12

Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119:105
Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Žalm 
119,105

Pray to Me, and I will listen to you. Jeremiah 29:12
Keď sa budete modliť, vypočuje vás. Jeremiáš 29,12

The Lord will… bing me safely to His heavenly kingdom. 2Timothy 4:18
Pán ma… zachová pre svoje nebeské kráľovstvo. 2. Timoteovi 4,18

I am with you always. Matthew 28:20
Ja som s vami po všetky dni. Matúš 28,20

Jesus will save His people from their sins. Matthew 1:21
Ježiš vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Matúš 1,21

O Lord… great is Your love. Psalm 57:9-10
Pane… veľká je Tvoja milosť. Žalm 57,10-11

7. Pomodlite sa spolu.  Poďakujte Pánu Bohu za možnosť viesť deti k
viere v Pána Boha. Poproste Ho o pomoc pri tejto úlohe.

Nezabudnite na spätnú väzbu!
Vypracované priložené pracovné listy odfoťte a fotografiu spolu s menom
vášho dieťaťa zašlite podľa možnosti do nedele 29. novembra 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.

Hoci detskú besiedku ešte naživo nemávame, upozorňujeme, že už sa nám
dá stretávať na službách Božích v nedeľu o 9,00 hod. v ev. kostole v L. Jáne.

mailto:lipt.jan@ecav.sk

	8
	Deti v Božej škole
	Čo Boh Abrahámovi sľúbil, to splnil
	Ako postupovať
	Nezabudnite na spätnú väzbu!



