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LETO S BIBLIOU

(3. časť)

Ahoj, kamaráti!
– V predchádzajúcich úlohách letnej hry
sme si posvietili na začiatok Biblie – prvú
knihu Starého zákona. Viete, ako sa volá?
– Je to Kniha Genezis – prvá z piatich Mojžišových kníh, Svetlúšik.
– Správne, Dobromilka. V Knihe Genezis je
zjavené, ako Boh stvoril všetko z ničoho
a všetko bolo dobré. Boh stvoril prvých ľudí Adama a Evu zo svojej nesmiernej lásky na svoj obraz a so slobodnou vôľou. Ste
zvedaví, na aké biblické udalosti si posvietime ďalej?

Adamova neposlušnosť
Boh stvoril ľudí v raji so slobodnou vôľou. Mohli
si vybrať, či chcú Boha milovať a žiť podľa pravidiel, ktoré im Stvoriteľ dal na ich vlastný
osoh, alebo jeho lásku odmietnu. Jedného dňa
sa rozhodli, že Boha neuposlúchnu, že nebudú
dôverovať jeho láske a radšej uveria vábivým
slovám pokušiteľa.
A tak sa to stalo – prvý hriech zmenil dejiny
ľudstva. Adam a Eva spoznali dobro a zlo. Zistili
na vlastnej koži a vo vlastnej duši, aká je medzi
nimi nesmierna priepasť. S bolesťou si uvedomili, čo spôsobila ich neposlušnosť, a bolo im ľúto,
že prišli o vrúcne spojenie so Stvoriteľom v raji.
Už to nevedeli napraviť a vrátiť späť. Boh ich však
neprestal milovať. Prisľúbil im svojho vlastného
Syna – Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí z hriechu.
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Zamysli sa, čo sa stane,
keď neposlúchame pravidlá,
ktoré slúžia na naše dobro. Do biblického
zápisníka si zapíš aspoň 5 svojich zistení.
Napríklad: Čo sa stane, keď sa vodič auta
neriadi podľa dopravných značiek? Čo keď nedodržíš lehotu na vrátenie knihy do knižnice?
Čo keď si napriek upozorneniu ocka vezmeš

do zimy krátke tričko? Čo sa naposledy stalo,
keď si neuposlúchol v niečom rodičov? Ako si
sa cítil? Ako si to napravil?

Poslušný nový Adam
Ako Boh prisľúbil za bránami raja skormútenému Adamovi a Eve, že im pošle záchrancu,
tak sa prostredníctvom Ducha Svätého v lone
Panny Márie aj stalo. Starého Adama a jeho
potomstvo prichádza zachrániť „nový Adam“
– Boží Syn narodený v Betleheme, ukrižovaný
a vzkriesený v Jeruzaleme – prináša nám všetkým nebeský raj.
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Apoštol Pavol o prirovnaní „starého“ a „nového Adama“ hovorí v Liste Rimanom
v kapitole 5, vo verši 18. Prepíš si tento verš
do biblického zápisníka.
V tom, v čom bol Adam v raji neposlušný, bol
Ježiš dokonale poslušný Otcovej vôli. Aj keď
ho pokúšal diabol na púšti, aj keď ho pokúšali
farizeji či učeníci svojimi rečami, aj keď bol
skúšaný nesmiernou bolesťou krížovej cesty.
Obstál vo všetkých skúškach. „Nie moja, ale tvoja
vôľa nech sa stane,“ šepká Ježiš v Getsemanskej
záhrade nebeskému Otcovi (Lk 22, 42).
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Pán Ježiš odmalička svojou každodennou poslušnosťou voči mame Márii a pestúnovi
Jozefovi dokonale zachovával štvrté prikázanie.
Táto poslušnosť je pozemským obrazom jeho
synovskej poslušnosti nebeskému Otcovi. Už ako
dieťa Ježiš svojou poslušnosťou začal dielo nápravy toho, čo Adam zničil svojou neposlušnosťou.
Do zápisníka si napíš, ako znie štvrté Božie prikázanie, a za každú situáciu, v ktorej
sa ti tento týždeň podarilo poslúchnuť
mamku, ocka, starkých, si nakresli do zápisníka srdiečko.
Každé toto „srdce poslušnosti“ má veľkú váhu
a je veľmi dôležité pre teba samého i pre dobro
Božieho kráľovstva.

KUPÓN č. 3
Do hracej karty si nalep tretí
kupón so srdcom poslušnosti.



Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu
a úlohy nájdete aj na

www.katolickenoviny.sk.

a
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