
MOC ŽIVOTA A LÁSKY
dôležité dni Ve kej noci

Pomôcky: Sväté písmo, pracovný list, poh adnice, farebné papiere, text príbehu

1. Motivácia
Za neme hovori  o kríži, ktorý máme v našom byte zavesený na vidite nom mieste.
Prežívame vrcholné obdobie Pôstu. Pán Ježiš sa za nás na kríži obetoval, aby nám zaru il spásu a aby
sme našli raz ve ný domov s ním v nebi.
Môžeme si sadnú  a zaspieva  celú piese  alebo aspo  refrén: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
Kristom nesený s lásky, krvou zmá aný za nás.“

2. Príbeh
Mama alebo otec hovoria príbeh:
Podobný, ale ove a vä ší kríž stál na okraji mesta, kde udia postavili ve kú továre  na výrobu
topánok. Prácou v nej si otcovia a mamy zarábali na živobytie pre svoje rodiny. Po as vojny, ktorá je
ve kým zlom, mesto aj továre  nepriatelia zni ili. Ke  sa udia chceli vráti , našli iba ruiny. Na
mieste, kde stála továre  ostala iba hrba kame ov, železa a trosiek. Uprostred týchto ruín, na
prekvapenie všetkých, stál iba kríž. Na om našli hniezdo vtá ika s mladými. Tento nemý tvor si
urobil „dom ek pre svoju rodinu“ na kríži a kríž ho zachránil.
Ale nás udí Kristus zachránil ove a viac, lebo nás zachránil nie pred vojnou, zlom, koronavírusom,
ale pred ve nou smr ou. A to je ove a viac.

3. Rozhovor
Mama alebo otec sa rozprávajú s de mi:

Kde všade sme videli kríž?
Pre o udia stavajú kríže, pre o sa kríže nachádzajú na mnohých miestach?

Všetky kríže, nech sú kdeko vek, hovoria o  jednom úžasnom ví azstve. O ví azstve Pána Ježiša.
Nad kým Ježiš zví azil? Nebolo to v športe, ani v iných  pretekoch i sú aži. Tam sú oby ajne
nejakí ví azi. Bolo to omnoho dôležitejšie: Ježiš zví azil nad hriechom a nad smr ou.

4. Ako to bolo?
Na za iatku náš dobrý nebeský Otec stvoril krásny svet a daroval ho om. (Ukážeme nieko ko
fotografií prírody, more, vesmír, zvieratá alebo obrázkovú Bibliu.)

akával, že udia budú v ní, že sa budú teši  Bohu budú za všetko v ní a budú ho milova .
Ale nestalo sa tak. udia užívali Božie dary, ale na Boha zabudli. Robili zlo. Boh, ktorý je náš
milujúci Otec, napriek tomu udí miloval, preto poslal om svojho Syna, aby ich zachránil, aby
prestali robi  zlo a vrátili sa k Bohu.

Niektorí ho po úvali a uverili v neho, iní však neuverili a nemilovali ho.
Ke  ich napomínal, mnohým sa to nepá ilo. Tí, ktorí ho nemilovali, rozhodli sa Ježiša zabi .
V tom ase, ke  žil Pán Ježiš (pred viac ako 2000 rokmi) trestali vrahov a zlo incov ukrižovaním, t. z.
pribili ich na kríž, na ktorom pomaly zomierali.  Bola to najhoršia a ponižujúca smr . Rimanov takto
ukrižova  nesmeli, ale Židov áno.

Pre o dnes to ko hovoríme o kríži?
Lebo na kríži zomrel aj Ježiš. Zomrel ako zlo ine alebo vrah. Pritom neurobil nijaké zlo. Vo Svätom
písme ítame, že „kade chodil, dobre robil.“
On svätý, Boží Syn, ktorý bol nevinný, bez hriechu,  pokorne prijal túto smr . Lebo nás ve mi
miloval. Zomrel za nás, aby nás zachránil. Ke  Ježiš zomrel, bol piatok a my tento de  voláme Ve ký
piatok. Židia vtedy slávili Ve kú noc. Pre Židov to boli najvä šie sviatky, ke  Bohu akovali za
záchranu z egyptského otroctva.
My dnes tiež slávime Ve kú noc a akujeme Bohu za záchranu z otroctva hriechu a smrti.



Z úcty k Bohu uctievame si Ježišov kríž. Ak budeme ma  v úcte Krista a jeho kríž, potom jeho
vykúpenie nebude pre nás márne.

5. ítanie textu Jn 3, 16-18
Vezmeme Sväté písmo, nájdeme daný text a s úctou ho pre ítame.

„Ve  Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal ve ný život.“

Jn 3, 16-18

Môžeme pre íta  i viackrát. Môžeme sa túto vetu nau  spamäti. Môžeme si ju každý len rodiny
napísa  na svoj papier. Medzi tým v krátkosti vysvetlíme:
Nebeský Otec to urobil z lásky k nám, že poslal svojho Syna a jeho Syn – Ježiš to urobil z lásky
k svojmu Otcovi. A teda každý, kto uverí a miluje Ježiša, bude s ním ži  navždy.

6. Príbeh
Istý chlapec raz povedal: Ale ja nechcem m tveho Ježiša. Pre o zomrel? Mal všetkých premôc , ve
je mocný Boh. Mohol to urobi . Ale Ježiš nie je superman. Boh vybral práve tento spôsob spásy. Ježiš
na kríži sa spojil s trápením a slabos ou každého z nás. Zlo premohol svojou láskou. Splnil úlohu, pre
ktorú prišiel na svet a napriek všetkej udskej zlobe vykúpil každého loveka, všetkých, celý svet.

Ježiš zomrel. Ale jeho život sa smr ou neskon il.
Nebol to koniec, ako si to mnohí Ježišovi nepriatelia mysleli.
Na tretí de  Boh vzkriesil Ježiša, vstal z hrobu,
ukázal sa om, dokázal, že je silnejší ako smr .
Náš priate  Ježiš žije. To bolo najvä šie ví azstvo.
Bola nede a a my túto nede u voláme Ve kono ná.
Je to najradostnejšia správa a preto sa všetci tešíme.

7. Hra
Na stôl si môžeme rozloži  obrázky alebo poh adnice, ktoré
znázor ujú smr  a vzkriesenie Ježiša. Zárove  máme
pripravené vystrihnuté štvorce v rôznych farbách o rozmeroch
10x10 cm.
Každý len rodiny si vyberie jednu poh adnicu a pomocou
farebných štvorcov ho orámuje a ozdobí tým, o je na nej
vyjadrené, napr. Ježišova boles , smútok, sklamanie, Ježišovo
vzkriesenie, rados , ví azstvo.

Na záver povieme: Aj my vo svojom živote prežívame niekedy boles  a sme smutní a inokedy rados
a tešíme sa. Vo všetkých chví ach nášho života máme istotu, že Ježiš je s nami, lebo nám to s úbil: „Ja
som s vami po všetky dni vášho života.“  Ježiš, ktorý trpel a zomrel na kríži, vie o je utrpenie
a boles . Ježiš je ten, ktorý nás zachránil, miluje nás a chce, aby sme boli v živote š astní.

8. Modlitba
Pane Ježišu, akujeme ti, že si za nás trpel, že si nás svojou smr ou vykúpil.

akujeme ti, že si stále s nami, teraz i na veky vekov. Amen.
Spracovala. Božena Nem íková


