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ÚVOD
Genesis je kniha počiatkov. V prvých kapitolách sa dočítame o stvorení sveta, ako Boh stvoril prvého muža
a ženu, o vpáde hriechu do sveta, o začiatku trestu za tento hriech, o prvom prisľúbení Spasiteľa, o pôvode hry na
hudobné nástroje, o prvej zmluve s Nóachom atď. Päť lekcií tejto série zabezpečí deťom základné vedomosti,
potrebné pre pochopenie Svätého Písma. Sme presvedčení, že Svätý Duch použije vyučovanie svojho slova, aby
deti spoznali Boha stvorenia, spravodlivosti, milosti a vykúpenia, ktorý sa zjavuje v prvých ôsmich kapitolách 1.
Mojžišovej. „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha a ktorého si poslal, Ježiša Krista.” (Ján
17, 3)
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V KAŽDEJ LEKCII VYUČUJ A APLIKUJ ÚSTREDNÚ PRAVDU
Každá lekcia obsahuje mnoho právd, ktoré by si mohol vyučovať. Je však lepšie dôkladne sa zamerať na
jednu hlavnú pravdu, ako pokúšať sa zahrnúť všetky. Nasledujúce skratky nájdeš v obsahoch lekcií. Majú ti
pomôcť pri vyučovaní a aplikácii ústrednej pravdy.
ÚP = tam, kde sa vyučuje ústredná pravda.
N = tam, kde sa aplikácia vzťahuje na nespasené dieťa
S = tam, kde sa aplikácia vzťahuje na spasené dieťa.
Možno uznáš za vhodné vypísať si ÚP na papier a umiestniť ju na flanelovej tabuli. Pomôže to deťom
zapamätať si ju.

BUĎ K DISPOZÍCII
Niektoré deti ti možno budú chcieť položiť otázky ohľadom spasenia a kresťanského života. Jasne vyjadri
svoju ochotu pomôcť a povedz im, čo majú urobiť, ak chcú využiť túto pomoc. Niektoré lekcie obsahujú vety,
ktoré môžeš použiť k tomuto účelu. Môžeš však svoju ochotu pomôcť vyjadriť aj mimo biblickej lekcie, v inej časti
programu. Nasledujúca veta je príklad:
„V dnešnej lekcii vám neskôr vysvetlím, ako môžete osobne uveriť v Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
Ak na jej konci stále nebudeš mať úplnú istotu, ako sa to robí a ak budeš chcieť, aby som ti pomohol, sadni si,
prosím, do jednej z týchto predných lavíc, keď ostatní odídu von.”
Na konci tejto príručky nájdeš niekoľko užitočných smerníc, ako pomôcť dieťaťu, ktoré chce prísť ku
Kristovi.
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1. LEKCIA
BOH STVORIL
PÍSMO:

1. Mojžišova 1, 1 až 2, 8

ÚP:

Boh je Stvoriteľ.

Aplikácie:

N: Ver v Ježiša Krista, aby si skutočne uctieval Boha, tvojho Stvoriteľa.
S: Chváľ Ho.

Úvod:

„Dnes si sa v škole veľmi nepreslávil.”

Sled udalostí: Zem je beztvárna.
1. deň: Boh stvorí svetlo.
2. deň: Boh stvorí nebo a more.
3. deň: Boh stvorí vegetáciu.
4. deň: Boh stvorí slnko, mesiac a hviezdy.
5. deň: Boh stvorí ryby a vtáky.
6. deň: Boh stvorí zvieratá.
Vyvrcholenie: Boh stvorí človeka.
Záver:
7. deň: Boh odpočíva.

ÚP
ÚP
ÚPS
ÚPN
ÚPS
ÚP
ÚPN
ÚPN/ÚPS

Verš na zapamätanie: 1. Mojžišova 1, 1: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.”
VIZUÁLNE POMÔCKY:
Používaj figúrky B1-B7. Pre kruh B7 odstrihni kus papiera, ktorým zakryješ človeka na vizuálnej
pomôcke. Keď budeš hovoriť o stvorení človeka, papier odstráň. Zlep biely a čierny papier a vystrihni z neho
potom kruh rovnakej veľkosti ako iné kruhy v tejto lekcii.
Podľa možnosti prines kvety, ovocie, listy atď. Ukáž ich deťom, keď rozprávaš o ich stvorení.
PRÍPRAVA PRE AKTIVITY DETÍ:
Odkopíruj si hárok na konci lekcie a rozdaj každému žiakovi jeden. Priprav farbičky, pastelky alebo
vodové farby. Naplánuj pre každé dieťa nejakú tému. Každé dieťa má potom za úlohu namaľovať niečo, čo Boh
stvoril a za čo Mu je osobitne vďačné.

LEKCIA:
„Dnes si si učiteľa príliš nenaklonil,” povedal cestou domov Filip Rišovi. „Nebol z teba nadšený.” „Viem,”
vzdychol si Rišo, „ale nemôžem za to.” „Záleží na tom, ako vznikol svet?” opýtal sa Filip. „Ak sa všetko začalo
veľkým výbuchom, ako povedal učiteľ, je to v poriadku. Ak všetko stvoril Boh, je to tiež v poriadku.”
„Áno, ale v Biblii sa píše, že všetko stvoril Boh. Mali by sme Ho za to chváliť. Nemohol som tam len tak
sedieť a nič nepovedať.”
Richard mal pravdu: Biblia jasne hovorí, že „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.” (1. Mojžišova 1, 1).
Môžeme si to prečítať v prvej knihe Biblie: Genesis. Genesis znamená „počiatky”. Boli ste už niekedy zvedaví,
kedy sa všetko začalo? Na túto otázku nepoznáme odpoveď. Vieme len, že to bolo veľmi, veľmi dávno. Dávno
stvoril Boh zem. Na počiatku bola zem tmavá a pustá. Neboli oblaky, ani stromy, ani vtáky či ľudia. Bol však Boh.
(Umiestni figúrku B1 predstavujúcu Boha.) On bol vždy. (Umiestni čierny kruh.) Boží Duch vznášal sa nad
prahlbinou. Chystalo sa niečo zázračné! Boh povedal: „Buď svetlo!” A bolo svetlo! Nebolo ešte slnko ani mesiac,
ale bolo svetlo (otoč kruh na svetlú stranu). Svojím slovom stvoril Boh svetlo. Potom oddelil Boh svetlo od tmy.
Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. (Odstráň doteraz použité kruhy, umiestni kruh B2) To bol
prvý deň Božieho stvorenia.
Teraz sa vody trblietali svetlom. Boh povedal vodám, aby sa oddelili. Tak sa aj stalo! Celý svet bol jeden
veľký oceán a nad ním bola veľká „pokrývka” z oblakov (Umiestni kruh B3). To bol druhý deň! Nemôžeme
pochopiť, ako Boh mohol činiť také veľké veci len svojím slovom. Aký veľký je náš Stvoriteľ, Boh! On má všetku
moc.
Boh pokračoval vo svojom nádhernom, dokonalom pláne vesmíru. Povedal: „...Nech sa vody nahromadia
na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš!..” (1. Mojžišova 1, 9). Tak sa stalo. Vody sa nahromadili na jedno
miesto a ukázala sa súš. Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. V ten istý deň
prehovoril Boh ešte raz: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a stromy!” Tak sa stalo! (Umiestni
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B4) Boh nepotreboval na stvorenie rastlín nič. Len prehovoril. Priniesol som si niečo, čo som ja urobil (pletený
sveter, papierové kvety, hračku z látky atď.). Keď som to robil, potreboval som: (povedz, aký materiál si použil,
aké nástroje a pomôcky.) Keby som tieto veci nemal, keby som nemal nič, nemohol by som to urobiť. Aj vy radi
robíte veci, ale tiež potrebujete papier, lep, nožnice, klince atď.
Len Boh vie urobiť z ničoho niečo - je celkom iný ako my. Je veľmi, veľmi mocný a veľký. Preto rastliny
začali rásť len tak. Rovnako to bol Jeho plán, že rastliny mali semená, aby z nich vznikli ďalšie rastliny, stromy a
kvety. Dodnes je tomu tak. Ak zasadíte žalude, vyrastú z nich duby. Ak zasadíte mak, narastie tam mak. Boh to tak
dokonale naplánoval.
Keď pozeráte na pekný kvet, myslíte pritom na Boha, ktorý ho stvoril? Alebo keď vidíte obrovský dub,
myslíte na Boha Stvoriteľa? Hovoríte Mu niekedy: „Bože, Ty si veľký a múdry. Ďakujem Ti, že si stvoril toto!”
Boh chce, aby ste verili, čo Biblia hovorí o Ňom ako Stvoriteľovi. Chce, aby si Mu hovoril, že Ho miluješ a
ďakoval Mu za všetko, čo stvoril. Chce, aby si Mu často hovoril: „Bože, Ty si veľký. Milujem Ťa a chválim Ťa za
všetko, čo si stvoril.” On si zasluhuje všetku našu chválu - a ešte oveľa viac! Len On mohol z ničoho stvoriť také
pekné stromy a rastliny. A to všetko v tretí deň zázračného stvorenia.
Pamätáte sa, čo Boh stvoril v 1., 2. a 3. deň stvorenia? (Spoločne opakujte)
Čo sa stalo na 4. deň? Boh znovu prehovoril a stvoril slnko, mesiac a hviezdy. (Umiestni kruh B5.) Slnko je veľká,
žeravá guľa, ktorá dáva svetlo. Mesiac odráža slnečné svetlo. Sú miliardy hviezd a galaxií. Boh umiestnil každú z
nich na správne miesto. Niekoľko tisíc rokov sú presne v svojej dráhe. (Izaiáš 40, 26) Podľa nich môžeme určiť aj
presný čas. Nehanbíš sa, že nemiluješ, nechváliš a neposlúchaš veľkého Stvoriteľa, Boha? Neposlúchať Ho je
hriech. Nevzdávať Mu vďaky a nemilovať Ho za veľké veci, ktoré stvoril, je zlé a nesprávne. Možno vieš, že si
vinný. Pri myšlienke na Jeho veľkosť sa možno bojíš. Vylúčil si Boha - Stvoriteľa zo svojho života? Neobrátiš sa
k Nemu dnes? Biblia hovorí, že Ježiš Kristus, Jeho Syn, zomrel za hriešnych. (Umiestni B8 kríž.)On ťa môže
priviesť späť k Bohu. Popros Ho, aby to urobil. Povedz Bohu, že oddnes Ho chceš milovať, poslúchať a chváliť,
ako je to správne. Biblia hovorí, že Pán Ježiš vie dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho pristupujú k Bohu (Židom
7, 25). (Odstráň figúrku B8 kríž.)Ak ťa to zaujíma a nevieš, ako sa môžeš skrze Ježiša Krista vrátiť k Bohu, ostaň
po hodine sedieť. Budem vedieť, že sa chceš ešte porozprávať so mnou a pokúsim sa odpovedať pomocou Biblie
na tvoje otázky. Je veľmi dôležité, aby si prišiel k Bohu a miloval a poslúchal Ho ako svojho Stvoriteľa. On stvoril
slnko, mesiac a hviezdy. On dal všetko na svoje miesto.
V piaty deň povedal Boh: „Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem
na nebeskej oblohe.“ (1. Mojžišova 1, 20) (Umiestni kruh B6.) Len svojím Slovom stvoril Boh obrovské veľryby,
malinké zlaté rybky a ostatné ryby všetkých veľkostí. Stvoril orly a čajky. Viete vymenovať iné vtáky? (Dovoľ
deťom zúčastniť sa.) Áno, to všetko stvoril Boh. Povedal, že každá ryba bude mať rybu „podľa svojho druhu.” To
znamená, že z vajíčok pstruha sa vyliahne malý pstruh, nie žralok! Vtáci budú klásť vajíčka. Z vajíčka kačky sa
vyliahne kačka, nie jastrab! Dodnes to je tak. Ani najmúdrejší človek nevie totiž urobiť skutočnú kačku alebo
drozda. To môže len Boh, preto by sme Mu mali vzdávať chvály a vďaky. Niekedy zabudnú ďakovať a chváliť
Boha a Jeho dielo dokonca tí, ktorí milujú Pána Ježiša. Nehovoríme Mu, že je veľmi, veľmi veľký, že Ho
milujeme. Prosíme Ho o všeličo, On však chce, aby sme Ho chválili. To znamená, že by sme mali premýšľať
o Jeho veľkosti a potom Mu zo srdca povedať, že On je veľký. Môžeme aj úprimne spievať piesne o Jeho veľkosti.
Veriaci chlapec alebo dievča, ktorý miluješ Pána Ježiša, vedz, že Boh chce, aby si Ho chválil. On si zaslúži tvoju
chválu. V Biblii sa píše: „Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom!” (Žalm 95, 6).
Keď myslíš na to, ako stvoril svet, chváľ Ho!
V šiesty deň riekol Boh: „Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu!” (Umiestni kruh B7, človeka
zakry.). Boh z ničoho stvoril zvieratá: dobytok, ovce, kone a kozy. Stvoril aj mačky a psov. Stvoril plazy, jašterice,
slimáky, červíky a pavúky. Stvoril opice - každá z nich bola zázračné stvorenie. Boh naplánoval, že ovce budú mať
jahniatka, mačky mačiatka, slony slonie mláďatá, levy levíčatá, opice malé opičky. Bolo to vždy tak a je to tak
dodnes. Na svete žije veľké množstvo druhov zvierat a Pán Boh ich stvoril. V Biblii je napísané, čo si On myslel o
svojom diele: „...A Boh videl, že to bolo dobré.” (1M 1, 21)
V šiesty deň však stvoril Boh ešte niečo. Stvoril niečo zázračnejšie, výnimočnejšie - niečo mimoriadnejšie
ako čokoľvek predtým. Stvoril človeka - dospelého človeka. Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch sa rozprávali o
tomto mimoriadnom stvorení; v Biblii čítame: „...Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby...” (1M 1, 26)
Biblia hovorí, že Boh stvoril telo prvého človeka z prachu zeme.
Naše telo je veľké dielo, avšak ľudské telo robí nás mimoriadnym stvorením. Biblia hovorí, že Boh
vdýchol človeku do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. (1M 2, 7) (Odstráň papier, pokrývajúci
človeka na kruhu B7) Žiadnemu inému Božiemu stvoreniu sa to nestalo. Boh stvoril človeka tak, aby sa istým
spôsobom podobal na Neho. Preto sme rozdielni od zvierat. Čím sa líšime? Vieme prísť k novým poznatkom
a vieme vymyslieť a vyrobiť nové veci - zvieratá to nerobia. Môžeme sa rozprávať (komunikovať) s inými ľuďmi a
s Bohom - zvieratá to nemôžu. Môžeme si vybrať a rozhodovať sa - zvieratá sa riadia pudmi a nemôžu sa
rozhodovať. Hlavne však môžeme poznať a uctievať Boha. Boli sme stvorení, aby sme poznali svojho Stvoriteľa,
aby sme Ho oslavovali a aby sme boli s Ním naveky. Zviera nemôže poznať Boha. Keď zviera zomrie, je to jeho
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koniec. Keď zomrie človek, jeho duša žije naďalej. Teraz vidíte, že ľudia sú iní. Biblia hovorí, že nás Boh
„...úžasne divne utvoril...” (Žalm 139, 14)
Nikdy nezabúdajte, že vás stvoril Boh. On je vaším Stvoriteľom. Prečo je to pre vás také dôležité?
Znamená to, že jedného dňa sa Mu za všetky svoje slová, skutky a myšlienky budete musieť zodpovedať. Znamená
to, že Ho - svojho Stvoriteľa - máte milovať a poslúchať. Ak si ešte neprijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa,
bude tvoje stretnutie so Stvoriteľom strašnou a smutnou skúsenosťou. Nemiluješ Ho a neoslavuješ Ho. Mal by si sa
k Nemu dnes obrátiť. Chceš sa odvrátiť od svojho neposlušného spôsobu života a veriť v Ježiša Krista, v Jeho
odpustenie? Ak áno, budeš pripravený na stretnutie so Stvoriteľom; nebudeš sa musieť zodpovedať za svoje
hriechy. Budeš Ho milovať a poslúchať tak, ako to je správne. Budeš Ho môcť uctievať - hovoriť Mu, aký je veľký
a úžasný. Nikdy nezabúdaj, že Boh je veľmi veľký. On je Stvoriteľ.
Prvému človeku dal na svete veľmi pekné miesto: záhradu Éden. „Éden” znamená „nádhera” pravdepodobne to bolo ako obrovský park. Boh ustanovil človeka za vládcu nad všetkým stvorením.
Čo robil Boh v siedmy deň? Biblia nám odpovedá aj na túto otázku. Boh si v siedmy deň odpočinul od
všetkého diela, ktoré vykonal. Neodpočíval preto, že bol unavený (Izaiáš 40, 28). Boh odpočíval, lebo bol spokojný
so svojím dielom Stvorenia, ktoré dokončil. Bolo „veľmi dobré.”
Ak miluješ Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, spomeň si každý deň ďakovať a chváliť Boha. On je veľký
Stvoriteľ. Zaslúži si tvoju chválu. Chce, aby si Ho uctieval. Mysli na Jeho veľkosť a moc, povedz Mu, aký je
úžasný. Keď budeš počuť iné názory o začiatku sveta, pamätaj, čo učí Biblia. Naďalej ver tomu, čo Boh povedal.
Ak Ježiš Kristus nie je tvojím Spasiteľom, nemôžeš skutočne uctievať Boha, lebo tvoj hriech ťa delí od
Neho. Nie si pripravený na stretnutie so svojím Stvoriteľom. To je tvoj veľký problém. (Umiestni figúrku B8.) Ak
však vo svojom srdci skutočne chceš milovať, poslúchať a chváliť svojho Stvoriteľa, Boha, môžeš prísť k Ježišovi
Kristovi hneď teraz. Ak poprosíš Ježiša Krista, aby ti odpustil všetko zlé, čo si urobil, urobí z teba nového človeka.
„Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie...” (2. Korintským 5, 17) Staneš sa novým človekom, ktorý miluje a
poslúcha Boha a skutočne si uctieva svojho Stvoriteľa.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 1. LEKCIU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Čo znamená slovo ”Genesis”? (Počiatky)
Aká bola zem predtým, než Boh stvoril svetlo? (Tmavá a pustá.)
Z akých materiálov stvoril Boh slnko, mesiac, rastliny atď? (Z ničoho.)
Čo znamená „uctievať Boha”? (Z celého srdca hovoriť Mu slovami alebo piesňami, aký je veľký.)
Čo znamená v Biblii, že „Boh stvoril všetky rastliny podľa svojho druhu”? (Znamená to, že každá rastlina
splodí len rastlinu svojho druhu.)
V ktorý deň stvoril Boh človeka? (V šiesty.)
Aké rozdiely sú medzi človekom a zvieratami? (Človek je stvorený na Boží obraz: Môže si vymyslieť nové
veci, vyrobiť nové veci, skutočne sa rozhodovať. Môže poznať Boha a rozprávať sa s Ním. Má nesmrteľnú
dušu.)
Prečo mohol Boh stvoriť jednoduchým slovom? (Lebo On je všemohúci, silný Boh.)
Čo robil Boh v siedmy deň? (Odpočíval.)
Opakuj prvé slová Biblie. (Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 1M 1, 1)

NÁVRH NA AKTIVITU S DEŤMI:
Rozdaj každému dieťaťu prázdny papier s nadpisom: „Bože, ďakujem Ti, že si stvoril:” Povedz im: „Každý nech
nakreslí obrázok niečoho, čo urobil Boh, za čo Mu chce ďakovať.“
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2. LEKCIA
HRIECH PRICHÁDZA NA SVET
PÍSMO:

1. Mojžišova 2, 9; 1. Mojžišova 2, 15 - 3, 24; 2. Korintským 11, 3

ÚP:

Každý z nás je hriešnik.

Aplikácia:

N: Odvráť sa od hriechu k Ježišovi Kristovi. Len On ťa môže zbaviť hriechu.

Úvod:

„Bodaj by na svete nebolo buriny!”

Sled udalostí: Adam pomenuje zvieratá.
Boh stvorí ženu.
Božie príkazy Adamovi a Eve.
Satan pokúša Evu.
Eva ochutná z ovocia a dá Adamovi.
Boja sa Boha.
Pokúšajú sa skryť.
Boh sa rozpráva s nimi.
Boh potrestá hada, Adama i Evu.
Boh im dá odev z kože.
Vyvrcholenie: Boh prisľúbi Spasiteľa.
Záver:
Ježiš Kristus ťa chce spasiť.

ÚPN
ÚP
ÚP
ÚPN

ÚPN

Verš na zapamätanie: Rímskym 5, 12: „...skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť,- a tak
smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.”
VIZUÁLNE POMÔCKY:
Použi vonkajšie pozadie alebo záhradné pozadie s figúrkami B8- B16.

LEKCIA:
„Keby len na svete nebola burina!” brblal Šaňo pri práci v záhrade, keď pomáhal svojmu otcovi. Nedávno
sa nasťahovali do nového domu, ktorého záhrada bola plná buriny, bodliakov a žihľavy. „Kedysi nebola burina ani
bodliaky,” odpovedal mu otec, ”ale to bolo veľmi, veľmi dávno.” „Kedy to bolo?” opýtal sa Šaňo. „Bolo to vtedy,
keď Adam a Eva žili v záhrade Éden. Adam nikdy nemal problémy s burinou.” „Šťastlivec Adam!” brblal Šaňo,
keď si doškriabal bodliakom tvár.
SCÉNA 1:
Keď Adam žil v krajine Éden, svet bol celkom iný ako teraz. (Umiestni stromy s Adamom B9 a zvieratá
B10) Adamovi sa v záhrade páčilo. Boh mu dal mimoriadnu úlohu: Ukazoval mu zvieratá jedno za druhým a...
Adam pomenoval zvieratá. Boh musel Adama obdariť veľkou múdrosťou, aby mohol dať meno každému
zvieraťu. Adam sa nemusel báť levov ani tigrov. Žiadne zviera nebolo nebezpečné. Zvieratá sa ani navzájom
nezabíjali, ani sa neživili jedno druhým. V tomto dokonalom svete bol všade mier.
Adam bol však sám. Nemohol sa opravdovo priateliť so žiadnym zvieraťom. Bol iný ako oni. Pamätáte sa,
v čom bol iný? (Dovoľ deťom odpovedať.) Boh vedel, že pre Adama samota nie je dobrá a mal plán, ako mu
pomôcť.
SCÉNA 2:
(Odstráň B9 a B10, umiestni B11 spiaci Adam)
Boh dopustil na Adama hlboký spánok. Keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom.
Čo však urobí s tým rebrom? Urobil niečo zázračné. Niečo, čo môže urobiť len On. Utvoril z neho druhého človeka
- ženu.
SCÉNA 3:
(Odstráň B11, umiestni B9 Adama B12 Evu)
Keď sa Adam zobudil, čakalo ho veľké prekvapenie! Bola tam - pekná žena. Boh ju dal Adamovi, aby mu
bola manželkou. Aký nádherný dar pre Adama! Adam už nebol sám. Mal niekoho, koho miloval, niekoho, s kým
sa mohol zhovárať. Dal svojej manželke meno - Eva.
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SCÉNA 4:
(Odstráň figúrku B9, umiestni figúrku B13)
Ešte pred stvorením Evy povedal Boh Adamovi: „Dávam ti za potravu ovocie záhrady. Môžeš jesť zo
všetkých stromov okrem jedného: zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť.” Bolo veľa dobrých ovocných
stromov, z ktorých mohli Adam a Eva jesť, museli si však zapamätať: „Zo stromu poznania dobra a zla nesmieš
jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.” Boh ich stvoril. Vedel, čo je pre nich najlepšie. Mal právo
povedať Adamovi a Eve, čo smú a čo nesmú robiť. Aj pre teba a pre mňa to platí. On je naším Stvoriteľom a naším
Vládcom. Prikázal nám, čo máme a čo nemáme robiť. Viete povedať niekoľko vecí, ktoré nám Boh kázal robiť?
(Dovoľ deťom zapojiť sa). Milovať Boha celým svojím srdcom, milovať svojho blížneho, poslúchať svojich
rodičov atď. Viete vymenovať niekoľko vecí, ktoré nám Boh zakazuje robiť? Nepožiadaš, nezatúžiš! Nevyslovíš
krivého svedectva! To sú Božie príkazy. Sú v Biblii. Na celom svete niet nikoho a ani nikto z nás nebol Bohu
poslušný po celý svoj život. Ja som bol voči Bohu rovnako neposlušný ako vy. Boh nazýva neposlušnosť „hriech.“
Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.” (Rímskym 3, 23) Vo svojom srdci cítite, že je to pravda
- viete, že ste boli voči Bohu neposlušní. Adam a Eva vtedy ešte nevedeli, čo je hriech.
V Božom svete však niekto bol rozhodnutý, že zhrešia. Tento niekto nenávidel Boha a chcel skaziť Boží
svet. Chcel, aby Adam a Eva boli zlí. Táto osoba bol Satan, veľký Boží nepriateľ. Kedysi bol anjelom v Nebi, ale
neostal dobrý a čistý. Vzbúril sa voči Bohu a Boh ho za trest vyhnal z Neba. Bol to mocný nepriateľ. Nebol však
taký mocný ako Boh. Satan, niekedy ho nazývame Diabol, vedel, že ak sa mu podarí spôsobiť, aby Adam a Eva
neposlúchli Boha, nebudú môcť žiť s Ním. Presne to chcel Satan dosiahnuť. Mal prefíkaný plán, ako ich priviesť k
neposlušnosti voči svojmu Stvoriteľovi a Vládcovi. Vybral si jedno z najkrajších zvierat, hada, aby sa porozprával
s Evou, keď pôjde medzi stromami záhrady.
„Naozaj Boh povedal, že nemôžete jesť zo žiadneho z týchto stromov?”, spýtal sa had. Toto povedal Boh?
Nie, Satan sa snažil oklamať Evu, aby uverila, že Boh nedovolil jej a Adamovi jesť skoro zo žiadneho stromu. Boh
im však dovolil jesť ovocie zo všetkých stromov, len z jedného nie. Bol k nim veľmi milý a štedrý.
„Môžeme jesť z ovocia všetkých stromov až na ovocie zo stromu, ktorý je uprostred záhrady.” Boh
povedal: „Nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, lebo by ste určite zomreli,” odpovedala Eva.
Satan, použijúc hada, chcel, aby Eva zapochybovala o tom, čo povedal Boh. „Nie, naozaj nezomriete. Boh
vie, že keď budete jesť z toho stromu, budete ako Boh, poznajúc dobré a zlé.“ Diabol chcel, aby si Eva myslela, že
Boh ju chce oklamať a nedať jej to najlepšie pre život. Eva ho hlúpo počúvala. Pristúpila bližšie k stromu a pozrela
sa na ovocie. Vyzeralo tak dobre, ozaj chutne. Pomyslela si, že by chcela byť múdra a poznať zlo tak ako aj dobro.
Natiahla svoju ruku, dotkla sa ovocia a odtrhla ho zo stromu (Umiestni figúrku B14 do Evinej ruky). Potom ho
ochutnala. Zavolala svojho manžela (Odstráň strom B13, umiestni figúrku B9 Adama), dala mu z ovocia a on tiež
jedol z neho. Aké podlé bolo od nich neposlúchnuť Boha, ktorý ich stvoril, miloval ich a urobil pre nich tak mnoho
úžasných vecí. Teraz už vedeli o zle, o hriechu.
Báli sa stretnúť Boha: už Ho v skutočnosti nemilovali. Cítili sa veľmi previnilo. Teraz boli hriešni. Pretože
Adam a Eva sa poddali Satanovi a neposlúchli Boha, každý človek na svete je hriešny. Ich hriech spôsobil v tebe
i vo mne veľkú zmenu. Znamená to, že ty i ja sme sa narodili hriešni (Rímskym 3, 23; 5, 12). Rodíme sa s vôľou
neposlúchať Boha, a nie poslúchať Ho. Je to trochu tak, ako keď vo futbalovom družstve (Prispôsobte príklad
vašej situácii.) niekto z vášho družstva ide dať gól. Ak gól dá, robí to pre celé družstvo. Ak netrafí, prehrá celé
družstvo. Adam je ako kapitán nášho družstva: „netrafil”. Tým, že neposlúchol Boha, nedal gól a tak sme všetci
prehrali. Všetci sme neposlušní a vinní pre Adama. Biblia hovorí: „...skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a
skrze hriech smrť, a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.” (Rímskym 5, 12).
Adamovým hriechom nastala veľká zmena pre svet.
SCÉNA 5:
(Odstráň figúrku B12, Evu, B14, ovocie, B9, Adama, umiestni B15 Adam a Eva s figovými listami )
Adam a Eva sa hanbili. Zrazu zbadali, že sú nahí, preto narýchlo pospájali figové listy ako šaty.
Boh ich varoval, že ak neposlúchnu Jeho príkaz, určite zomrú. Stalo sa to? Ich telá nezomreli hneď, aj keď
po mnohých rokoch sa to stalo. V ten istý okamih však Adam a Eva zomreli iným, omnoho horším spôsobom. Pred
svojou neposlušnosťou poznali Boha a milovali Ho výnimočným spôsobom. Každý večer Boh prichádzal do
záhrady Éden. Vždy sa tešili na tento čas. Teraz však sa Ho báli. Ich priateľstvo s Bohom bolo zničené. Biblia
nazýva „smrťou” to, že sme odlúčení od Boha, a to sa stalo Adamovi a Eve. Taktiež sa to stalo každému z nás.
Biblia hovorí, že „...všetci umierajú v Adamovi...” (1. Korintským 15, 22) To znamená, že ty i ja sme tiež odlúčení
od Boha. Ak budeš naďalej žiť hriešnym spôsobom, nikdy nebudeš žiť s Bohom, ale budeš od Neho navždy
odlúčený. To je to najhoršie, čo sa môže stať človeku. Aké smutné, že hriech vstúpil do sveta!
Adam a Eva sa báli: snažili sa schovať pred Bohom - ale to sa nepodarí nikomu! Boh presne vedel, čo sa
stalo, i kde boli. Prišiel sa porozprávať s nimi. „Adam, kde si?”, spýtal sa. Adam odpovedal: „Počul som ťa v
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záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa.” Potom Boh povedal: „Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo
stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?“
Adam, ktorý bol už zlý a nie dobrý, začal obviňovať svoju manželku. Povedal: „Žena, ktorú si mi dal, aby
bola pri mne, dala mi zo stromu, i jedol som.” Potom Boh povedal Eve: „Čo si to urobila?” Eva sa snažila obviniť
hada: „Had ma podviedol, nuž jedla som.”
Aj my sme často ako oni, však? Snažíme sa z vlastných hriechov obviňovať niekoho iného. Povieš: „To
moja sestra, ona sa začala hádať,” alebo „Nechcel som povedať neslušné slovo, stalo sa to samo,” alebo „Neklamal
som naozaj, len som to predstieral.” Boh vie, kto je vinný. Keď Ho neposlúchneš, ty si na vine! On chce, aby si
povedal: „Bože, zhrešil som, som vinný.” Adam a Eva sa nechceli priznať Bohu, ale On vedel o všetkom, čo
urobili. Povedal im, čo sa stane pre ich hriech.
Najprv Boh prehovoril k hadovi: „Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky
poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života.” Toto krásne, lesknúce
sa zviera nebude už príťažlivé, ľudia sa ho budú báť a nenávidieť ho. Od toho dňa sa všetky hady plazia po zemi.
Potom Boh prehovoril k žene: „Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť
deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou.” Takto po prvýkrát vstúpili do sveta nemoc,
slabosť a bolesť.
Boh povedal Adamovi, že od toho času bude musieť ťažko pracovať, aby mal čo jesť. Tŕnie, burina a
hložie bude sťažovať rast obilia. Adam bude musieť pracovať a pracovať, často spotený. Potom zomrie a jeho telo
sa premení na prach.
Boh potom vyhnal Adama a Evu z krásnej záhrady Éden. Pred vchod záhrady postavil nebeské bytosti,
cherubov s ohnivými mečmi, aby sa tam už nikdy, nikdy nemohli vrátiť. Tie krásne, šťastné dni sa skončili, pretože
Adam a Eva neposlúchli svojho Stvoriteľa a Pána.
Oblečenie z figových listov nebolo veľmi dobré. Boh urobil pre nich oveľa lepšie šaty zo zvieracej kože
(Odstráň figúrku B15. Umiestni figúrku B16 Adama a Evu). Zvieratá museli byť zabité, aby Adam a Eva mohli
mať tieto šaty. Možno Boh ukazoval týmto, že odpustenie môže byť len cez smrť a vyliatie krvi.
Boh však im dal nádherné zasľúbenie. Sľúbil, že jedného dňa pošle Niekoho, kto zničí Satanovu moc. Príde
Niekto, kto zachráni hriešnikov z ich hriechov. Príde Niekto, kto nás bude môcť znovu priviesť k Bohu. Ty i ja
toho „Niekoho” veľmi potrebujeme, však? Boh dodržal svoj sľub a tisíce rokov neskôr poslal tú osobu, svojho
jediného Syna, Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus vždy poslúchal Boha. Nebol hriešnik. Napriek tomu však Boh
potrestal svojho milovaného Syna pre našu neposlušnosť. Ježiš Kristus bol pribitý na kríž a tam znášal trest, ktorý
sme si zaslúžili my. Vylial svoju krv a zomrel za naše hriechy, ale tiež vstal z mŕtvych a tým dokázal, že zničil
Satanovu moc.
On jediný ťa môže priviesť späť k Bohu, aby si už nebol odlúčený od Neho. Ježiš Kristus je jediný, kto ťa
môže zachrániť z tvojej neposlušnosti. Môže ti pomôcť, aby si Boha poslúchal a nie neposlúchal. Musíš však
dôverovať Pánu Ježišovi, že to urobí pre teba. Biblia hovorí: „Kto počúva moje slovo a verí tomu... prešiel zo smrti
do života.” (Ján 5, 24). Ak skutočne ľutuješ svoju neposlušnosť a nechceš byť odlúčený od Boha, príď k Ježišovi
Kristovi teraz. Povedz Mu tu, kde teraz sedíš, (nemusíš hovoriť nahlas), že ti je to ľúto. Poďakuj Mu, že bol
potrestaný za tvoje hriechy. Povedz Mu, že chceš, aby bol tvojím Spasiteľom. Popros Ho, aby ti pomohol
poslúchať Boha. Je úžasné, keď Ježiš Kristus zachráni chlapca alebo dievča. Chce to urobiť pre teba.
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 2. LEKCIU:
Kedy nebolo tŕnia, buriny a hložia na svete? (Keď Adam a Eva žili v záhrade Éden a nebolo hriechu.)
Ako Boh stvoril prvú ženu? (Z Adamovho rebra.)
Čo sa dialo každý večer v záhrade Éden? (Boh každý večer prišiel do záhrady a rozprával sa s nimi.)
Prečo je správne, že Boh dal Adamovi a Eve príkazy? (Lebo ich stvoril.)
Kto chce zničiť všetko, čo Boh stvoril? (Satan, alebo diabol.)
Ktoré zviera Satan použil? (Hada.)
Akú zmenu spôsobil Adamov hriech v tebe a vo mne? (Rodíme sa hriešni.)
Prečo hriech je pre všetkých nás taký problém? (Lebo nás oddeľuje od Boha, nášho Stvoriteľa.)
Aké úžasné zasľúbenie dal Boh Adamovi a Eve? (Sľúbil, že raz pošle Niekoho, kto zničí Satanovu moc,
Niekoho, kto zachráni hriešnikov z ich hriechov, Niekoho, kto nás bude môcť priviesť späť k Bohu.)
10. Čo Adam a Eva urobili po tom, keď neposlúchli Boha? (Snažili sa skryť pred Bohom.)
11. Vymenuj niektoré zmeny, ktoré sú výsledkom hriechu. (Odlúčenie od Boha; obviňovanie iných z našich
vlastných hriechov; hadi sa plazia po zemi; nemoci; slabosti a bolesti vstúpili do sveta; smrť vstúpila do sveta;
zvieratá sa jedia navzájom; začalo rásť tŕnie, burina a hložie; Adam a Eva už nemohli žiť v záhrade Éden.)
12. Prečo sa Adam a Eva nemohli vrátiť do záhrady Éden? (Cherubíni s plamennými mečmi strážili vchod.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3. LEKCIA
PRVÉ DETI (Kain a Ábel)
PÍSMO:

1. Mojžišova 4, 1 - 16a; Židom 11, 4

ÚP:

K Bohu musíš prísť Jeho cestou.

Aplikácie:

N: Musíš dôverovať Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi, On je jediná cesta k Bohu.
S: Ďakuj Bohu, že dôveruješ Kristovi, jedinej ceste k Bohu.

Úvod:

Narodenie prvého dieťatka.

Sled udalostí: Narodí sa Ábel.
Chlapci rastú.
Kain sa stane roľníkom.
Ábel sa stane pastierom.
Ábel prináša Bohu obeť.
Kain prináša obeť Bohu.
Boh prijíma Ábela a jeho obeť.
Boh odmieta Kaina a jeho obeť.
Kain žiarli a je nahnevaný.
Boh dáva Kainovi ďalšiu šancu.

ÚP

ÚPS, ÚPN
ÚPN
ÚPN
ÚPN
ÚPN

Vyvrcholenie: Kain zabije Ábela.
Boh hovorí s Kainom.
Záver:
Kain opúšťa Božiu prítomnosť.

ÚPN

Verš na zapamätanie: Ak používate toto ako individuálnu lekciu, navrhujeme Ján 14, 6: kde Pán Ježiš hovorí:
„Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Rímskym 5, 12: „...skrze jedného
človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, - a tak smrť prišla na všetkých ľudí,
pretože všetci zhrešili.“
VIZUÁLNE POMÔCKY:
Použite figúrky B16 - B26 na flanele s vonkajším pozadím.

LEKCIA:
SCÉNA 1:
(Umiestni Adama a Evu, figúrka B16)
Adam a Eva sa s radosťou pozerali na svojho chlapčeka. Bolo to prvé dieťa, ktoré sa narodilo na svete.
(Odstráň B16, umiestni B17 Evu s dieťaťom.)Adam a Eva si určite obzerali tie maličké prsty, palce a uši. „Dáme
mu meno Kain,” povedala Eva a Adam súhlasil.
Po nejakom čase sa im narodilo druhé dieťa. Dali mu meno Ábel. (Odstráň B17, umiestni B18)Adam a Eva
sa s radosťou pozerali na to, ako Kain a Ábel rastú ako sa učia chodiť, ako sa učia hovoriť. Keď chlapci dospeli,
určite sa pýtali: „Povedzte nám o záhrade Éden.” (Nech deti, predstierajú, že sú Adam a Eva a povedia, čo by
odpovedali chlapcom. Zahrňte tam krásu toho miesta, ich priateľstvo s Bohom, aký ľahký bol život, žiadna burina,
smrť, cherubíni pri vstupe.)
„Boh nás už teraz nemiluje?”, spýtali sa možno chlapci. Vieme, že Adam a Eva im vysvetlili: „Áno, aj keď
si to nezaslúžime, Boh je ku nám veľmi láskavý. Ukázal nám cestu k odpusteniu. Keď ľutujeme svoje hriechy,
zabijeme zviera a prelejeme jeho krv, Boh nám odpustí. Je dôležité, aby ste si to pamätali.”
Už tisíce rokov pred príchodom Pána Ježiša ukázal Boh obraz jednej cesty k Nemu. Smrť zvieraťa bola
obrazom toho, čo musel urobiť Boží Syn. My sa nemôžeme priblížiť k Bohu pre náš hriech. Ježiš Kristus, Boží
Syn, však nemal žiadny hriech. On prišiel z Neba. Žil dokonalým životom a potom zomrel na kríži namiesto
hriešnikov ako ty a ja. Jeho vzácna krv bola vyliata na očistenie našich hriechov. On však dnes nie je mŕtvy. Vstal z
mŕtvych a jedine On ťa môže priviesť späť k Bohu. Toto je Božia cesta a niet žiadnej inej cesty k Nemu. Je veľmi
dôležité, aby si si toto pamätal tak, ako bolo dôležité pre Kaina a Ábela pamätať si zvieraciu obeť.
Kain a Ábel nikdy nechodili do školy. Učili ich ich rodičia. Učili sa hospodáriť. Učili sa pracovať.
Pomáhali trhať burinu, mnohokrát im bolo horúco a boli unavení oveľa skôr, ako sa končila práca.
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Adam a Eva nemuseli učiť svoje deti hádkam a neposlušnosti. Robili zlé veci bez toho, aby ich to niekto
učil. Keďže, sa narodili hriešni, viac chceli neposlúchať Boha, než Ho poslúchať. Tak isto je to s tebou a so mnou.
Pre teba je ľahké klamať, aby si sa dostal z problémov. Je veľmi ľahké myslieť zlé veci o svojej učiteľke. Veľmi
rýchlo sa dokážeš nazlostiť a kričať. Tieto zlé veci, Biblia ich volá hriech, vzďaľujú ťa od Boha. Musíš mať
odpustený tento hriech, lebo inak nikdy nemôžeš žiť s Ním. Jedine Boh rozhoduje, ako hriešnik môže prísť k
Nemu. Ty i ja musíme prísť k Nemu Jeho cestou. Toto platilo aj pre Kaina a Ábela.
SCÉNA 2:
(Umiestni Kaina, figúrku B21 )
Ako chlapci rástli, Kaina bavilo učiť sa pestovať rastliny, zeleninu, kvety, ovocie. Trhal burinu a tvrdo
pracoval, aby mohol mať dobrú úrodu. Rád cítil mäkkú pôdu, keď na nej pracoval, sadil, kopal, hrabal. Bol pyšný
na krásne rastliny a stromy a výborné jedlo, ktoré dopestoval. Biblia hovorí: „Kain bol roľníkom.” (Pridajte na
tabuľu Ábela, figúrku B19 a ovce figúrku B20).
Ábel mal radšej zvieratá než rastliny a stromy. Zvlášť mal rád ovce a jahniatka. Ochraňoval ich pred
nebezpečenstvom. Vodil ich na pašu a k vode. Biblia hovorí: „Ábel bol pastierom oviec.”
Zistili sme však, že títo dvaja chlapci boli hriešni. Začali rozmýšľať, aké to je medzi nimi a Bohom. Ich
hriech ich oddeľoval od Boha. Niečo s tým museli urobiť. Od Adama a Evy sa naučili, že prísť k Bohu a dostať
odpustenie je možné cestou smrti zvieraťa namiesto ich smrti, aby bola vyliata krv, lebo „...bez vyliatia krvi niet
odpustenia.” (Židom 9, 22). Toto bola Božia cesta.
Išli Božou cestou? Ábel išiel k svojim ovečkám a pozorne si ich prezrel. Vybral tú najlepšiu, zabil ju a
nechal vytiecť krv. (Umiestni oltár bez ohňa, figúrku B23.) Keď to robil, dôveroval Bohu, že mu odpustí jeho
hriechy. Biblia nám hovorí, že mal vieru v Boha (Židom 11, 4). Prišiel k Bohu cestou, ktorú mu Boh ukázal. Aké
múdre! Boh chce, aby si vedel, že aj ty k Nemu musíš prísť Jeho cestou. Jeho cesta teraz nie je cez zabitie zvieraťa.
Božia cesta pre teba je cez Ježiša Krista. On sa v Biblii nazýva „Boží Baránok”. Boh dal svojho jediného Syna, aby
bol navždy obeťou za hriech. Ježiš Kristus zomrel na kríži pre naše hriechy. Jeho vzácna krv bola vyliata pre naše
odpustenie. Musíš sa chcieť odvrátiť od svojich hriechov, veriť, že Ježiš Kristus bol obeťou za tvoje hriechy a
poprosiť Pána Ježiša, aby ti odpustil. Toto je jediná cesta k Bohu. Ak si prišiel k Bohu cez Pána Ježiša, mal by si
Mu každý deň ďakovať, že ti boli odpustené tvoje hriechy a že Mu patríš. Ak k Bohu neprichádzaš Jeho cestou,
nemôžeš k Bohu prísť vôbec. Ábel prišiel k Bohu Jeho cestou. Urobil tak aj jeho brat?
Kain sa pozrel na veci, ktoré vypestoval, ovocie a zeleninu, na ktoré bol taký pyšný. Možno si pomyslel:
„Nič nemôže byť lepšie ako toto. Som si istý, že to poteší Boha. Som si istý, že ma príjme. To, čo robím, je veľmi
dobré.” (Odstráň Kaina, figúrku B21, nahraď ho Kainom, figúrkou B24, umiestni oltár, figúrku B22). Toto však
nebola cesta, ktorú ukázal Boh.
Možno si ako Kain - máš svoje vlastné predstavy o tom, ako môžeš byť prijatý Bohom a dostať odpustenie.
Možno si myslíš: „Snažím sa byť dobrý a aj tak som lepší ako väčšina v mojej triede v škole.”
Nezáleží na tom, aký si dobrý, aj tak si hriešnik. Snaha byť dobrý ťa nikdy neospravedlní pred Bohom.
Toto nie je Jeho cesta - Jeho cesta je cez Ježiša Krista.
Možno si myslíš: „Modlím sa, chodím na Pánovu večeru a do kostola.” Tieto veci sami o sebe ťa však k
Bohu nedovedú; cesta k Bohu je cez Ježiša Krista.
Možno ti niekto povedal: „Ty si ešte malý, Boh ti dovolí prísť do Neba.” Biblia hovorí, že už od narodenia
si proti Bohu (Rímskym 3, 23; 5, 18 ). Nie si veľmi starý, ale aj ty musíš prísť Božou cestou, cez Ježiša Krista.
Snažíš sa prísť k Bohu svojou vlastnou cestou a nie Božou - ako Kain?
Čo si bude Boh myslieť o Kainových a Ábelových rôznych obetiach? Boh veľmi jasne ukázal, čo si myslel.
Biblia hovorí, že Boh prijal Ábela a jeho zvieraciu obeť. Boh odpustil Ábelovi. Aký vďačný a radostný musel byť!
Aj ty môžeš byť ako on - ospravedlnený a prijatý Bohom. Musíš veriť, že Ježiš Kristus krvácal a zomrel ako obeť
za tvoje hriechy, musíš byť závislý na Ňom, aby ti odpustil. Ak to urobíš, potom ťa Boh príjme a budeš pred Ním
ospravedlnený. Možno si hovoríš: „Áno, chcem to urobiť, ale neviem ako.” Ak je to tak, rada ti to pomocou Biblie
lepšie vysvetlím na konci stretnutia. Len zostaň na svojom mieste (alebo si vyberte iné miesto), keď ostatní odídu a
ja budem vedieť, že sa chceš so mnou rozprávať, ako môžeš byť ospravedlnený pred Bohom tak ako Ábel.
Kain však nebol ani šťastný, ani vďačný. Boh jasne dal najavo, že Kaina neprijal, ani jeho obeť. Jeho obeť
nebolo to, čo Boh prikázal. Kainovo srdce a život boli plné hriechu a Kain sa nechcel odvrátiť od svojich hriechov.
Nechcel prísť k Bohu Jeho cestou. Aké smutné, že aj ty môžeš byť ako Kain. Snažíš sa byť dobrý, modlíš sa
a chodíš do kostola. Nedôveruješ však Ježišovi Kristovi, aby ti mohol odpustiť. Aj ty musíš vedieť, že Boh ťa
neprijme, lebo aj ty musíš prísť k Nemu Jeho cestou. Boh nezmení svoje myslenie v tejto veci. Stále myslí tak, ako
povie. Kaina aj jeho obeť odmietol. Kain žiarlil na svojho brata, bol nahnevaný na Boha. Na svojej tvári mal temný
výraz.
„Prečo sa hneváš, Kain?” spýtal sa Boh. „Prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní
sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho
opanuj!” Boh dal Kainovi druhú šancu. Aký bol dobrý! Ktorou cestou sa Kain vyberie, Božou alebo svojou
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vlastnou? Na nešťastie Kain zostal zamračený a v srdci mal žiarlivosť na svojho brata. Odmietol priniesť zvieraciu
obeť. Nemal vieru v Boha.
Je tu dnes chlapec alebo dievča, ku ktorému sa Boh opäť prihovára? Pamätáš si čas, keď si sa dozvedel, že
musíš prísť k Ježišovi Kristovi a dôverovať Mu, aby ti odpustil hriechy. Neurobil si to však. Dnes je to to isté.
Hlboko vo svojom srdci vieš, že musíš dôverovať Ježišovi Kristovi, že On je jediná cesta k Bohu. Boh bol k tebe
veľmi milostivý, aj keď si si to nezaslúžil. Dôveruj Ježišovi Kristovi, urob to dnes. Biblia hovorí: „Ajhľa, teraz je
deň spasenia!” (2. Korintským 6, 2). Nebuď ako Kain, ktorý odmietol Božiu milosť.
SCÉNA 3:
(Odstráň všetky figúrky, umiestni Kaina, figúrku B24 a Ábela, figúrku B19.)
Dni ubiehali. Bratia pokračovali vo svojej práci, ale Kain bol rozhodnutý odplatiť sa svojmu bratovi.
Jedného dňa boli spolu na poli a Kain urobil hroznú vec - zabil svojho brata. Buch! Ábelovo telo padlo na zem a
jeho krv sa vyliala, až sfarbila zem naokolo do červena (Odstráň Ábela, figúrku B19 a iba na chvíľu umiestni B25).
Možno si Kain myslel: „Sme sami. Nikto nevidel, čo som urobil.” Mýlil sa však. Boh videl a Boh prehovoril.
SCÉNA 4:
(Umiestni Kaina, figúrku B26 a figúrku B1 predstavujúcu Boha.)
„Kain, kde je tvoj brat Ábel?”
„Neviem, kde je.” klamal Kain. „Či som strážcom svojho brata?”
Samozrejme Boh vedel všetko, čo sa stalo, ale zasa chcel dať Kainovi šancu vyznať svoj hriech a odvrátiť
sa od neho. Kain nechcel Božiu milosť, nechcel prísť k Bohu Božou cestou. Boh opäť prehovoril. „Kain, čo si to
urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby
prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a
bludárom budeš na zemi.” Zaslúžil si Kain tento trest? Áno, zaslúžil. Boží trest je vždy spravodlivý. Ak odmietneš
prísť k Bohu Jeho cestou, aj ty musíš byť potrestaný za svoj hriech. Boh ťa musí navždy oddeliť od seba. Nevidíš,
aké dôležité je byť ospravedlnený tak, ako to hovorí Boh a prísť k Bohu Jeho cestou?
Kain to hlúpo odmietol. Keď počul, čo sa stane s ním, zľakol sa a ľutoval sa. „Môj trest je príliš veľký,”
zavzlykal. „Budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma.”
„Ochránim ťa pred tým,” povedal Boh. „Dám na teba znak, aby ľudia vedeli, že si Kain a že kto ťa zabije,
bude kruto potrestaný.” Boh ešte stále preukazoval Kainovi milosť. Avšak nasledujúce slová v Biblii sú veľmi
smutné: „Vtedy Kain odišiel od tvári Hospodinovej.” (Odstráň Kaina, figúrku B26). Opustil aj svojho otca a svoju
matku a odišiel do vzdialenej krajiny Nód. Tam žil osamelým životom. Urobil správne rozhodnutie? Nie! Odmietol
prísť k Bohu Božou cestou, preto bol od Boha vzdialený, plný hriechov.
Nebuď ako on! Ak si skúšal iné cesty k Bohu, odvráť sa od nich. Dôveruj Ježišovi Kristovi. Tam, kde
sedíš, nemusíš hovoriť nahlas, povedz Mu: „Pane Ježišu, Ty si cesta k Bohu. Viem, že si sa obetoval na kríži za
moje hriechy. Prosím, odpusti mi a ospravedlň ma pred Bohom.” Toto je Božia cesta. Bude ti odpustené a budeš
prijatý Bohom ako Ábel.
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 3. LEKCIU:
1.
2.
3.
4.
5.

Ako sa volalo prvé dieťa, ktoré sa narodilo? (Kain )
Ktorý syn bol pastierom a ktorý roľníkom? (Ábel bol pastier a Kain bol roľník.)
Prečo museli Kain a Ábel priniesť obeť? (Pretože v ich životoch bol hriech/ pretože boli hriešnici.)
Obrazom čoho je smrť baránka? (Smrti Pána Ježiša.)
Ako môžeš byť podobný Kainovi? (Ak sa budem snažiť prísť k Bohu svojou vlastnou cestou, napr. snažiť sa
byť dobrým, atď.)
6. Ako môžeš byť podobný Ábelovi? (Ak prídem k Bohu Jeho cestou: Ak budem veriť, že Pán Ježiš zomrel za
moje hriechy a poprosím Ho o odpustenie.)
7. Ktorý syn bol prijatý Bohom? (Ábel: Veril Bohu.)
8. Ako sa pritom Kain cítil? (Bol veľmi nahnevaný.)
9. Čo urobil Kain svojmu bratovi? (Zabil Ábela.)
10. Ako Boh potrestal Kaina? (Hoci bude tvrdo pracovať, bude mať len malú úrodu a bude tulákom.)
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4. LEKCIA
CHODENIE S BOHOM (Enoch)
PÍSMO:

1. Mojžišova 4, 16 - 22; 25 – 26; 5, 1 - 29; Židom 11, 5

ÚP:

Môžeš poznať Boha.

Aplikácie:

N: Môžeš Ho poznať cez Ježiša Krista.
S: Poznaj Ho lepšie.

Úvod:

Filip a televízna hviezda.

Sled udalostí: Kainovi potomci sú šikovní.
Nepoznajú Boha.
Šétovo narodenie.
Enochovo narodenie.
Enoch pozná Boha.
- poznávanie Boha rozprávaním
- poznávanie Boha počúvaním
- poznávanie Boha trávením času s Ním
- poznávanie Boha poslušnosťou
Vyvrcholenie: Enoch je vzatý do neba.

ÚP

ÚPS
ÚPS
ÚPS
ÚPS
ÚPS
ÚPS, ÚPN

Verš na zapamätanie: Ján 17, 3: „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si
poslal, Ježiša Krista.”
VIZUÁLNE POMÔCKY:
V tejto lekcii nie je potrebné žiadne pozadie. Modré pozadie môže byť použité pre záverečnú scénu. Pri
vyučovaní použite nápisy s nasledujúcimi slovami:
ROZPRÁVANIE, POČÚVANIE, TRÁVENIE ČASU, POSLUŠNOSŤ.
(Tieto nápisy sú súčasťou balíčka pomôcok Počiatky.)
PRÍPRAVA AKTIVITY DETÍ:
Vyberte si z detí dvoch dobrých priateľov a pár dní pred stretnutím si s nimi pripravte dialóg. Nebude to
také isté ako v texte - prispôsobte to na opísanie ich priateľstva.

LEKCIA:
Filip naozaj chcel autogram xy, lebo bol hlavným hrdinom vo Filipovom najobľúbenejšom TV programe
(Použite meno nejakej TV „hviezdy” v tomto texte tak, aby to vyhovovalo vašej situácii.) Televízna osobnosť príde
na otváranie nového pavilónu nemocnice. Filip sa tam vybral v ten deň veľmi skoro, aby mal dobré miesto.
Hviezda konečne prišla. Filip sa nemohol dočkať, kedy poprosí o autogram. „Teraz sa s nikým nerozpráva, teraz
mám šancu,” pomyslel si Filip. Jeho srdce vzrušene búšilo, keď sa približoval k tomuto významnému mužovi.
„Prosím vás, pane, môžete mi dať autogram?” spýtal sa zdvorilo.
„Samozrejme!” odpovedala televízna hviezda. „A ako sa voláš?” Filip mu to povedal a televízna hviezda si
dokonca našla čas porozprávať sa s Filipom. Povedal Filipovi o svojej rodine, že mal vláčik, že má rád zlaté rybky.
Potom povedal: „Počuj, Filip, budúcu sobotu beriem zopár chlapcov, aby som im ukázal štúdio. Nechcel by si tiež
prísť?” Filip tomu nemohol uveriť, keď mu muž podával lístok na túto špeciálnu návštevu. V tú noc nemohol
zaspať. Bolo veľmi dobré mať autogram, ale rozprávať sa s ním a počúvať ho bolo oveľa lepšie! Budúcu sobotu ho
opäť uvidí! Áno, stretnúť niekoho slávneho je veľmi vzrušujúce. Oveľa úžasnejšie je však spoznať Niekoho oveľa
väčšieho ako akákoľvek televízna hviezda. Pán Boh chce, aby si Ho poznal. On, Stvoriteľ všetkého stvoril ťa tak,
aby si Ho mohol poznať. Adam a Eva poznali Boha v záhrade Éden výnimočným spôsobom. Boh sa rozprával s
nimi. Oni sa rozprávali s Ním. On bol ich Bohom a ich priateľom. Aj keď Boh je duch a nemá telo, je Osoba.
Rozmýšľa, cíti, hovorí. On je Niekto, koho môžeš poznať.
Bolo smutné, že Adam a Eva stratili toto výnimočné priateľstvo s Bohom. Teraz bolo na svete veľa
smútku. Akí smutní boli Adam a Eva, keď ich syn Ábel bol zabitý. Akí smutní boli, keď nazlostený Kain a jeho
manželka odišli z domu.
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SCÉNA 1:
(Umiestni Kaina, figúrku B24.)
V krajine Nód Kain a jeho žena mali deti, potom ich deti mali deti a tak ďalej. Pravdepodobne mnohé z
týchto detí ako Kain odmietali milovať Boha a dôverovať Mu. Mnohí z nich boli veľmi šikovní. (Umiestni figúrku
B27.) Jeden z nich bol prvý muž, ktorý hral na hudobné nástroje. Vyrobil si nástroje ako flauta a harfa, takže vôbec
po prvýkrát bolo počuť hudbu. Ďalší objavil, ako rozžeraviť železo a mosadz, až kým nezmäknú. Potom ich mohol
vytepať do rôznych tvarov a urobiť nože, meče a pluhy. Aké zmeny urobili tieto vynálezy. Títo múdri, šikovní
ľudia však nepoznali Boha. Nepomôže byť múdrym, keď ide o poznanie Boha - Biblia hovorí, že „...svet (vlastnou)
múdrosťou nepoznal Boha...” (1. Korintským 1, 21). Boh sa dáva poznať ľuďom. Pomáha im porozumieť, čo je o
Ňom napísané v Biblii. Pomáha ľuďom, aby Ho poznali. Je dobré pamätať si to, lebo to znamená, že nemusíš čakať
na to, čo sa naučíš v škole. Biblia nám hovorí, že Boh sa často dáva poznať deťom. Chce, aby si Ho poznal. Chce
byť v tvojom živote skutočný práve tak, ako chcel, aby Ho poznala Adamova rodina. (Odstráň figúrku B27)
SCÉNA 2:
Boh dal Adamovi a Eve namiesto Ábela ďalšie dieťa. (Umiestni Adama a Evu B16 a dieťa Šéta, figúrku
B28). Nazvali ho Šét. Keď Šét vyrástol, on a jeho rodina chceli poznať Boha a poslúchať Ho. Boh im s radosťou
pomohol, aby Ho poznali. Adam a Eva mohli učiť svoje vnúčatá pravnúčatá a pra-pravnúčatá mnohým veciam,
ktoré vedeli o Bohu (Umiestni figúrku B29). Možno si myslíte, pra-pravnúčatá to je veľa „pra.”
Počúvajte toto - Prv než Adam zomrel, mal pra-pra-pra-pra-pra-pravnúčatá (Napočítajte 6 prstov). Adam
mal 930 rokov, keď zomrel, skoro 1000 rokov! V tých časoch ľudia žili omnoho dlhšie ako teraz. Nevieme, prečo.
Možno Zem bola oveľa zdravšie miesto a ľudia boli zdravší. Možno to dovolil Boh, aby starší ľudia učili mladších.
To bol spôsob učenia, lebo vtedy nemali knihy.
SCÉNA 3:
(Umiestni Enocha, figúrku B33.)
Adam mal pra-pra-pra-pravnuka menom Enoch. Som si istá, že ho učil mnohým veciam. V Biblii nečítame
veľa o Enochovi, ale všetko, čo čítame, je dobré.
Enoch sa zaiste učil o Bohu od iných - nie z Biblie, lebo vtedy nemali Bibliu. Učil sa o hriechu, že je
hriešny, že potrebuje odpustenie. Naučil sa, že Boh zasľúbil poslať Spasiteľa, Toho, ktorý odpustí hriechy a zlomí
Satanovu moc. Enoch nielen vedel tieto veci, ale vložil svoju dôveru v Boha. Veril, že Boh jedného dňa pošle
Spasiteľa a dôveroval Bohu, že mu odpustil. Vedel nielen o Bohu, ale prišiel k poznaniu Boha. Veľký rozdiel je v
tom, či o niekom len vieme, alebo ho poznáme osobne. Filip, ktorého sme spomínali na začiatku, vedel o televíznej
hviezde veľa. Aký to bol však rozdiel, keď ho stretol a rozprával sa s ním! Až vtedy ho osobne spoznal. S tebou je
to možno tak, že vieš veľa o Bohu. Môžeš odpovedať na mnohé otázky v kvíze. Nikdy si sa však vo svojom živote
nezbavil hriechu, ktorý ťa oddeľuje od Boha, preto Boh nie je skutočný v tvojom živote. Vieš o Ňom, ale nepoznáš
Ho osobne. Musíš prísť k Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi, ktorý prišiel podľa Božieho zasľúbenia a zomrel za hriech.
Zlomil Satanovu moc. Dnes ti môže odpustiť. Potom začneš poznávať Boha. On povedal: „...Nik neprichádza k
Otcovi, ak len nie skrze mňa.” (Ján 14, 6). Len cez Ježiša Krista môžeš poznať Boha. Možno tomu nerozumieš, ale
naozaj chceš poznať Boha. Ak je to tak, rada sa s tebou porozprávam na konci stretnutia. Len príď a sadni si na
jednu zo stoličiek tu vpredu (alebo si vyberte iné vhodné miesto) a ja budem vedieť, že sa chceš rozprávať o tom so
mnou. Je úžasné, keď je Boh skutočný v tvojom živote a môžeš Ho poznať naozaj, tak ako Enoch.
SCÉNA 4:
Keď Enoch dospel, oženil sa. Keď mal 65 rokov, jeho žena porodila chlapčeka, ktorému dali meno
Metúšelach. Keď sa dívali, ako chlapček rastie, iste netušili, že on bude najstarší človek, ktorý sa spomína v Biblii!
Zomrel, až keď mal 969 rokov! Zomrel však pred Enochom, svojím otcom! To je záhada. Ako mohol Metúšelach
byť najstarším človekom, spomínaným v Biblii a zomrieť pred svojím otcom? Odpoveď na túto otázku dostaneme
na konci lekcie. Ak poznáš odpoveď, drž to ako tajomstvo!
Metúšelach nebol iný, pretože žil tak dlho. Enoch, jeho otec, bol výnimočný z iného dôvodu. Biblia hovorí
o Enochovi, že Enoch „chodil s Bohom”. Čo to znamená? (Dovoľte deťom odpovedať.) Keď ideš s niekým na
prechádzku, rozprávate a počúvate sa navzájom, ste spolu. Tak isto to bolo s Bohom a Enochom. Enoch poznal
Boha veľmi dobre.
Boh chce, aby si Ho aj ty poznal. Ak si uveril v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, to je ešte len začiatok
poznávania Boha. Mal by si Ho postupom času poznávať lepšie.
DIALÓG: Pripravený dopredu s dvomi staršími deťmi. (Nepoužite text presne, prispôsobte ho tak, aby ste ukázali,
ako deti, ktoré ste vybrali, navzájom sa poznávajú. )
Všetci vieme, že Janka a Miška sú dobré priateľky. Povedia nám, ako sa spoznali.
Janka: Chodíme do tej istej školy. Prvý deň sme si sadli vedľa seba a začali sme sa rozprávať.
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Miška: Janka mi povedala, kde býva.
Janka: Miška mi povedala, že má rada mačky a má mačku Betsy.
Miška: Janka mi povedala, že má maličkého brata.
Janka: Miška mi povedala, že chce byť zdravotná sestra.
Učiteľka: Veľa ste sa rozprávali! To je jedna z ciest, ako niekoho spoznať. Ak poznáš Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa, rozprávaj sa často s Bohom (Umiestni nápis so slovom ROZPRÁVANIE.). To je jedna cesta, ako
Ho poznať lepšie. Každý deň si nájdi čas, aby si Mu porozprával o rôznych veciach. Môžeš Bohu povedať, že Ho
miluješ, povedz Mu, že si myslíš, že je veľký, povedz Mu, že ti je ľúto niečoho, čo si urobil zlé, ďakuj Mu za
niečo, čo urobil pre teba alebo ti dal, povedz Mu o svojich problémoch. Ak sa nebudeš rozprávať s Ním, nebudeš
Ho lepšie poznať.
Miška, predstav si teraz, že Janka by iba rozprávala a nikdy by ťa nepočúvala. Ako by si sa cítila?
Miška: Ani trochu by sa mi to nepáčilo. Nemohla by ma spoznať, keby ma nepočúvala. Ona však
nerozpráva stále, ona aj počúva.
Učiteľka: To je dobré. S Bohom je to tiež tak. Ak si kresťan, poznávaš Ho tiež tým, že počúvaš, čo hovorí
(Umiestni nápis so slovom POČÚVANIE ). Najlepšia cesta k počúvaniu Boha je každý deň si prečítať trochu z
Biblie. Snaž sa zapamätať si a rozmýšľať o tom, čo si čítal. Taktiež keď prídeš sem a počúvaš vyučovanie o Biblii,
Boh bude hovoriť k tebe a ty by si mal počúvať.
Janka a Miška, trávite spolu veľa času?
Janka: Áno, hráme sa spolu po škole.
Miška: A taktiež sa navštevujeme. Niekedy spíme jedna u druhej.
Janka: Môžeme tiež telefonovať jedna druhej.
Učiteľka: Ak by ste netrávili čas spolu, neboli by ste také dobré kamarátky.
Boh chce, aby každý kresťan trávil čas (Umiestni nápis so slovami TRÁVENIE ČASU) s Ním. Každý deň
mal by si mať oddelený čas, kedy sa stíšiš, budeš si čítať Bibliu a rozprávať sa s Bohom. Niektorí kresťania majú
takýto čas s Bohom prv než idú do školy; iní ho majú, keď sa vrátia domov a prv než budú pozerať televíziu, alebo
robiť si domácu úlohu, iní zasa majú svoj čas s Bohom prv než idú spať. Ty vieš, ktorý čas je najlepší pre teba. Boh
chce, aby si Ho poznal lepšie, preto dbaj na to, aby si s Ním trávil čas.
Enoch trávil s Bohom veľa času, preto Biblia hovorí, že „chodil s Bohom.“ Enoch tiež robil, čo mu Boh
povedal. Je dôležité poslúchať Boha (Umiestni nápis so slovom POSLUŠNOSŤ), ak Ho chceš dobre poznať.
Nemôžeš byť blízko Boha, ak si neposlušný, preto ak čítaš niečo v Biblii, čo by si mal robiť, urob to. Keď čítaš
o niečom, čo Boh nechce, aby si robil, potom to nerob. Poslúchaj Boha!
Pamätáš si štyri veci, ktoré by si mal robiť ako kresťan? (rozprávať sa s Bohom, počúvať Boha, tráviť čas s
Bohom, poslúchať Boha). Enoch toto všetko robil viac než 300 rokov.
Potom jedného dňa ho jeho rodina a priatelia nemohli nájsť.
SCÉNA 5:
Možno sa niekto pýtal druhého: „Vieš, kde je Enoch?” Hľadali ho všade, ale nenašli ho. Nebol tam. Biblia
hovorí: „A nebolo ho, lebo Boh ho vzal.” (1M 5, 24). (Umiestni figúrku B31, Enocha). To znamená, že Boh ho
premiestnil zo zeme do Neba. Nezomrel, preto môžeme povedať, že Metúšelach zomrel pred svojím otcom, veď
Enoch nikdy nezomrel! Toto sa stalo len dvom ľuďom v Biblii - ten druhý bol Eliáš.
Enoch teraz v Nebi pozná Boha lepšie ako predtým. Ak miluješ Pána Ježiša, aj ty pôjdeš do Neba a tam
spoznáš Boha lepšie, ako Ho poznáš teraz. Len tí kresťania, ktorí budú nažive, keď sa Pán Ježiš vráti, nebudú
musieť zomrieť. Ak však zomrieš predtým, tvoja duša, to skutočné ty, pôjde do Neba. Budeš s Bohom, budeš Ho
poznávať večne a večne. Aké nádherné!
Je to však iba pre tých, ktorí dôverujú Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi a začínajú poznávať Boha.
A čo ty? Dnes môžeš vložiť svoju dôveru v Pána Ježiša, aby ti odpustil hriechy a priviedol ťa späť k Bohu. Dnes
môžeš začať skutočne poznávať Boha - On chce, aby si Ho poznal!
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KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 4. LEKCIU:
1. Kto je najdôležitejšia osoba, ktorú môžeš poznať? (Boh)
2. Ktoré objavy (vynálezy) urobili niektorí Kainovi potomci? (Hudobné nástroje ako flauta a harfa; nástroje z
mosadze a železa ako napr. nože, atď.)
3. Prečo nemusíš čakať, dokiaľ sa veľa nenaučíš, aby si mohol poznávať Boha? (Lebo Boh pomáha ľuďom, aby
rozumeli Jemu i tomu, čo je o Ňom napísané v Biblii, často sa dáva poznať deťom.)
4. Kto „chodil s Bohom” v poslednej lekcii? (Enoch)
5. Ako môžeš spoznať Boha tak, že bude v tvojom živote skutočný? (Ak poprosíš Pána Ježiša, aby ti odpustil
hriechy.)
6. Pamätáš si 4 spôsoby, ktorými kresťan môže lepšie poznať Boha? (Rozprávať: modliť sa; počúvať: čítať svoju
Bibliu; tráviť čas: oddeliť si čas každý deň; poslúchať: rob, alebo nerob veci, ako ukazuje Biblia.)
7. Aké veľké prekvapenie zažili jedného dňa Enochovi priatelia a príbuzní? (Enocha nebolo, lebo Boh ho vzal.)
8. Kde bol Enoch? (V Nebi.)
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5. LEKCIA
BOH TRESTÁ HRIECH (Nóach)
PÍSMO:

1. Mojžišova 6, 1 - 9, 17; Židom 11, 7;
2. list Petra 2, 5

ÚP:

Boh trestá hriech.

Aplikácie:

N: Príď ku Kristovi a budeš bezpečný pred súdom.
S: Môžeš mať istotu, že si bezpečný pred súdom.

Úvod:
Rozprávanie o červenej zástave.
Sled udalostí: Ľudia neposlúchajú Boha.
Nóach žije spravodlivo.
Boh hovorí k Nóachovi.
Nóach káže.
Nóach stavia koráb.
Ľudia sa posmievajú.
Koráb je hotový.
Zvieratá vstupujú dnu.
Nóach a jeho rodina vstupuje dnu.
Vyvrcholenie: Prichádza potopa.
Všetci, ktorí nie sú v korábe, zomierajú.
Všetci v korábe sú v bezpečí.
Koráb zastane na vrchu Ararat.
Nóach a jeho rodina vychádzajú z korábu a vzývajú Boha.
Záver:
Boh umiestňuje dúhu na oblohe.

ÚP
ÚP

ÚPN
ÚPS, ÚPN
ÚPS
ÚPN

Verš na zapamätanie: Ján 17, 3. (Ak používate toto ako individuálnu lekciu, odporúčame Rímskym 8, 1: „Nieto
teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši...”
VIZUÁLNE POMÔCKY: Použite figúrky B1,27, 30 32-42. Ako pozadie použite vonkajšiu a vodnú scenériu.

LEKCIA:
Keď vidíš červenú zástavu (Učiteľka, ak nejakú máte, ukážte ju.) čo to znamená? (Dovoľte deťom
odpovedať.) Môžete ju vidieť pri ceste - tam, kde sa na ceste pracuje, alebo na pobreží, aby sa vedelo, že sa tam
nesmie plávať, alebo na nákladnom aute, aby sa vedelo, že niečo z neho trčí. Je to výstražné znamenie. Ak
nevenuješ pozornosť výstrahe, si v nebezpečí.
SCÉNA 1:
Veľmi dávno bolo mnoho, mnoho ľudí vo veľkom nebezpečenstve. Približne v čase, keď žil Enoch a
neskoršie, ľudia sa obrátili proti Bohu a neposlúchali Jeho prikázania. Začali robiť veci podľa svojej vôle. Bolo to,
ako by si ľudia vymysleli a naplánovali robiť stále veci, ktoré boli veľmi zlé pred Bohom. Boh pre ich zlosť
oľutoval, že ich stvoril.
Bol tam však muž, (Umiestni Nóacha, figúrku B30) ktorý miloval Boha a poslúchal Ho. Bol to Enochov
vnuk Nóach. Biblia o ňom hovorí to isté, čo o Enochovi: „chodil s Bohom.“
K Nóachovi Boh prehovoril, čo sa chystá urobiť so všetkou zlobou a hriechom na svete: „Koniec nastal
každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme.” Boh povedal Nóachovi, že
pošle strašnú potopu na celú zem ako trest za ľudské hriechy. Boh je tak dobrý a čistý, že nikdy nemôže povedať:
„Nevadí, ak ma ľudia neposlúchajú.” On je svätý a nenávidí hriech. Musí konať proti nemu a potrestať ho. Keď
trestá, je to vždy spravodlivý trest. Je to vždy to, čo si človek zaslúži pre neposlušnosť.
Nóach oznámil ľuďom, čo mu hovoril Boh (Pridaj ľudí B27). Mal vtedy 480 rokov. Povedal ľuďom, že
Boh nenávidí ich neposlušnosť. Kázal im, aby sa odvrátili od svojich hriechov k Bohu. Varoval ich pred strašným
trestom, ktorý má prísť. Oni však odmietli počúvať tieto varovania. Zdá sa, že Nóachova manželka a jeho traja
synovia Šem, Cham a Jafet boli jediní, ktorí ho počúvali. Ujovia, tety, bratranci a všetci ostatní nevenovali tomuto
Božiemu varovaniu žiadnu pozornosť.
Možno dnes Boh varuje teba. V tvojom živote sú zlé veci, ktoré Ho netešia: bol si sebecký. Tvoj brat si
chcel požičať tvoje knihy na prečítanie, ale ty si mu to nedovolil. Nepotešil si tým Boha, ktorý hovorí, že najviac
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zo všetkého máme milovať Jeho a svojich blížnych ako samých seba. (Matúš 22, 37 - 39). Ty však najviac miluješ
samého seba, a to sa Bohu nepáči. Možno máš zlú náladu, keď musíš vypnúť televízor, alebo klameš, aby si sa
dostal von z problémov. Tieto a mnohé iné zlé veci, ktoré robíš, ukazujú na hriech, ktorý je v tvojom živote a Boh
ťa varuje: On musí potrestať a aj potrestá tvoj hriech. Trestom nebude veľká potopa, ale večná oddelenosť od
Neho. A to je tá najhoršia vec, ktorá sa niekomu môže stať. Premýšľaj pozorne o Božom varovaní a nebuď ako
ľudia, ktorí odmietli počúvať Nóacha.
SCÉNA 2:
Kázanie nebola jediná vec, ktorú Nóach robil v tom čase. Boh mu povedal, aby urobil niečo veľmi, veľmi
nezvyčajné. Staval loď, Biblia ju nazýva korábom (Umiestni koráb, figúrku B34).
Koráb bol veľmi veľký! Nóach mal troch synov a iste im musel vysvetliť, kým boli ešte mladí: „Boh mi
kázal postaviť koráb, lebo chce zoslať potopu. Zničí každého človeka na zemi pre ich zlobu. Ja varujem ľudí, aby
sa obrátili k Bohu a odvrátili sa od svojich hriechov. Chceme, aby mnohí vošli do korábu s nami a zachránili sa tak
pred strašnou potopou.”
Keď Šem, Cham a Jafet dospievali v mužov, každý z nich si našiel mladú ženu, ktorá bola ochotná stať sa
jeho manželkou a byť tak Nóachovou nevestou. Priatelia týchto mladých dievčat sa z nich istotne smiali. (Umiestni
figúrky B41, synov a manželky.) Tieto mladé dievčatá boli ochotné stáť za Boha, aj keď sa ostatní naokolo
posmievali a išli svojou vlastnou zlou cestou.
Každý deň Nóach a jeho rodina pracovali na korábe. Stínali stromy, nosili drevo, otesávali a dávali ho na
miesto. Ľudia (Umiestni Noacha B33 a posmievajúcich sa ľudí B35). istotne stáli okolo a posmievali sa. Nikdy
predtým nevideli takúto loď. Taktiež nikdy predtým nevideli dážď a Nóach im hovoril, že voda bude padať z neba.
Povedal, že Boh ich potrestá, ale oni sa smiali a ďalej pokračovali vo svojich zlých cestách a nič sa nestalo. Som si
istá, že sa Nóachovi a jeho rodine posmievali: „Hej, vy stavitelia korábu, radšej sa poponáhľajte. Možno si svoju
loď nestihnete postaviť prv, než začne pršať.” „Nebudete sa cítiť hlúpo, keď budete sedieť v lodi tam, kde niet
vody?” „Bláznivý starý Nóach!”
Po mnohé, mnohé roky sa ľudia Nóachovi posmievali. Nezmenili svoj život a zdalo sa, že im to prejde.
Nezdalo sa, že by Boh išiel niekoho potrestať, ale On povedal, že potrestá! Dnes je to také isté. Mnohí ľudia sú
Bohu neposlušní a nič sa im nestane. Klameš v škole, Boh ťa netrestá. Myslíš na zlé veci a nič hrozné sa ti nedeje.
Biblia však hovorí, že Boh potrestá hriech. „A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd” (Židom 9, 27).
To znamená, že na konci tvojho života, keď sa stretneš s Bohom, On ťa potrestá pre tvoj hriech. Navždy ťa oddelí
od seba na miesto odsúdenia, nazývaného peklo. Prosím, nebuď ako tí ľudia, ktorí sa smiali a mysleli si, že sa to
nikdy nestane. (Odstráň všetky figúrky.).
SCÉNA 3:
Jedného dňa nebolo počuť už žiadne klepanie a dvíhanie dreva. O 120 rokov odo dňa, keď Nóach začal
stavať, koráb bol hotový. (Umiestni koráb, figúrku B36) Mal tri poschodia a bol rozdelený na mnohé miestnosti.
Bol pokrytý smolou. Bola lepkavá. Keďže koráb bol natretý zvnútra i zvonku, bol vodotesný. Bolo však treba
urobiť ešte mnoho predtým, než začal dážď. Nóach a jeho synovia museli naložiť do korábu jedlo - mnoho jedla!
Nie iba potravu pre ľudí, ale aj pre zvieratá, lebo Boh povedal Nóachovi, že do korábu má byť vzatý pár z každého
zvieraťa, vtáka a hmyzu. Z tých vtákov a zvierat, ktoré boli určené na obete, mali zobrať viac párov. Znášanie jedla
do korábu iste prinieslo ešte viac posmechu od ľudí, ktorí stáli okolo a pozerali sa. (Umiestni nosičov B37
a posmievajúcich sa ľudí B35).
SCÉNA 4:
Biblia nám nehovorí, ako boli privedené do korábu všetky tie zvieratá. Možno ich tam priviedol Boh
(Umiestni zvieratá, figúrku B38). Dvoch slonov, dve žirafy, dve kengury, levov, tigre, opice, psov, mačky, kravy,
kone, myši, všetky možné druhy zvierat, ktoré ti prídu na um. Sedem párov oviec a iných zvierat, ktoré budú
použité na obeť, bolo dovedených, až dokiaľ tam neboli všetky zvieratá, ktoré tam Boh chcel. Boh, ktorý stvoril
zvieratá, mohol spôsobiť, aby prišli ku korábu, keď On chcel (Odstráň zvieratá, figúrku B38).
Potom Boh prehovoril k Nóachovi. „Choď do korábu,” povedal. Nóach a jeho manželka, Šem a jeho
manželka, Cham a jeho manželka a Jafet a jeho manželka, všetci vstúpili dnu. Koľko ľudí tam bolo? Áno, iba
osem. Ostatní odmietli prísť.
Dlhých sedem dní sa nič nedialo. Žiaden dážď. Všetko bolo tak, ako predtým. Ľudia vonku sa istotne
smiali. Istotne na Nóachových synov kričali rôzne škaredé poznámky. „Boli ste hlúpi, keď ste počúvali svojho
bláznivého, starého otca!” „Kedy si konečne priznáte, že ste spravili chybu?” „Nevidíme žiaden dážď.” „Bláznivá
rodina!”
„Bác!” Čo to bolo? Dvere sa zavreli - nie Nóachom, ale Bohom. Potom sa to stalo! Prišiel dážď. Prišiel
rýchlejšie, ako si to kedy videl ty alebo ja. Bolo to, akoby sa lialo z krhly. Voda nielen padala z oblohy, ale
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vychádzala aj zo zeme. Biblia hovorí, že vody vytryskli zo zeme ako fontány. Voda prišla zvrchu i zospodu tak
rýchlo, že zakrátko ten obrovský koráb začal plávať (Odstráň posmievajúcich sa ľudí, B35).
SCÉNA 5:
(Vodná scenéria s korábom, figúrky B36 a B39)
Prestal všetok smiech a posmievanie. Namiesto toho bolo volanie o pomoc a milosť. Možno niektorí ľudia
búchali na steny korábu. Ľudia museli utekať na vrchy, iní vyliezli na stromy. Voda však stále stúpala. Bolo príliš
neskoro - všetci ľudia zomreli. Boh im dal 120 rokov času, aby sa odvrátili od hriechu, ale oni to odmietli urobiť.
Odmietli počúvať Jeho varovanie. Boh ich potrestal tak, ako si zaslúžili. Všetci boli potrestaní - mladí alebo starí,
múdri a nemúdri, bohatí alebo chudobní. Pretože Boh je spravodlivý sudca, vždy potrestá hriech a pri každom bude
spravodlivý. Povedal, že potopa príde a prišla. V Biblii hovorí, že po smrti všetci, ktorí nevložili svoju dôveru v
Ježiša Krista ako v svojho Spasiteľa, budú navždy potrestaní. Nikto nebude môcť povedať: „Je to nespravodlivé”,
lebo každý si to zaslúži. A čo ty? Budeš medzi tými, ktorí budú od Boha navždy oddelení? Nepokračuj ďalej vo
svojej neposlušnosti, odvráť sa od toho a dôveruj v Pána Ježiša. Nebuď ako tí blázniví ľudia, ktorí sa smiali
z Nóacha.
Vo vnútri korábu Nóach a jeho rodina počuli dážď, cítili, že voda silnie. Vedeli, že koráb sa dvíha. Oni
však boli v bezpečí. Bolo len jedno bezpečné miesto a oni boli v ňom. Akí šťastní a vďační museli byť, že ten
veľký koráb zniesol tak veľký nápor dažďa a vody.
Možno si smutný a ustarostený, keď si počul o Božom treste za hriech, lebo vieš, že si ho zaslúžiš. Pýtaš
sa: „Je možné zachrániť sa pred trestom, ktorý si zaslúžim?” Odpoveď na tvoju otázku je v Biblii: „Áno!” Je
Osoba, ktorá ťa môže zachrániť. Keď premýšľam o korábe, myslím na túto Osobu. Koráb zniesol silu vody a vĺn a
uchoval Nóacha v bezpečí. Ježiš Kristus, Boží jediný Syn, je jedinou Osobou, ktorá si nezaslúžila trest za hriech.
Nikdy nezhrešil, ale Boží plán bol potrestať tohoto jediného drahého Syna za všetko zlé, čo sme my urobili. Ježiš
Kristus bol pribitý na kríž a zomrel. Tam zniesol ten strašný Boží trest za naše hriechy. Vstal z mŕtvych a dnes je
On skutočná, živá osoba. Nóach a jeho rodina museli vstúpiť do korábu, aby boli v bezpečí. Boh chce, aby si prišiel
k Ježišovi Kristovi poprosiť Ho o odpustenie a aby si Mu dôveroval, že ťa zachová v bezpečí pred trestom, ktorý si
zaslúžiš. Biblia hovorí: „Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši...” (Rímskym 8, 1). Keď prídeš
k Ježišovi Kristovi, môžeš mať istotu, že si v bezpečí, lebo Ježiš Kristus vzal na seba tvoj trest a Boh ťa už
nepotrestá. Je nádherné dôverovať Mu a vedieť, že si v bezpečí tak, ako Nóach a jeho rodina vedeli, že sú
v bezpečí.
40 dní a 40 nocí voda sa liala z oblohy a vychádzala zo zeme. Aj najvyššie vrchy boli pod vodou. Všetko
živé okrem rýb a vodných tvorov pomrelo. Potom dážď prestal. Zasvietilo slnko. Začal fúkať vietor. Koráb plával,
ale vody začali postupne opadať. Jedného dňa Nóach a jeho rodina mohli cítiť, že sa koráb dotýka a pristáva na
pevnej zemi (Umiestni B40). Samozrejme však, ešte stále museli zostať vo vnútri.
Slnko stále svietilo. Vietor stále fúkal. Vody stále opadávali. Konečne bolo vidno vrcholky hôr. Nóach
čakal 40 dní. Potom otvoril okno a vypustil krkavca. Krkavec je silný vták, poletoval sem a ta a už sa nevrátil do
korábu. Nóach vypustil taktiež holubicu. Nemohla však nájsť žiadne miesto, kde by si odpočinula a nemohla stále
len lietať, preto sa vrátila ku korábu a Nóach ju vzal dovnútra. O týždeň neskôr Nóach opäť vypustil holubicu.
Vrátila sa s čerstvým olivovým listom v zobáku. Teraz Nóach vedel, že vody opadajú. Keď o týždeň neskôr
vypustil holubicu opäť, nevrátila sa už. Asi šesť mesiacov potom, čo koráb pristál na zemi, Nóach a jeho synovia
odstránili strechu korábu. Zem vyzerala suchá, ale Boh im ešte nepovedal, že môžu koráb opustiť. Nóach múdro
čakal na Boží príkaz.
Prešli skoro dva mesiace. Aký dlhý čas to musel byť pre Nóachovu rodinu. Boli v korábe už rok. Konečne
Boh prehovoril: „Vyjdi z korábu, Nóach... Vyveď von všetko, čo si vzal do korábu so sebou: zvieratá, vtáky
a plazy. Nech sa množia a naplnia zem.” Aké vzrušujúce muselo byť kráčať po čistej zemi. Boli v bezpečí!
Ak si vložil svoju dôveru v Ježiša Krista, aby ťa zachránil od Božieho trestu, ak si kresťan, potom si v
bezpečí. Nikdy nebudeš Bohom potrestaný za svoj hriech, lebo On potrestal svojho drahého Syna namiesto teba.
Nemusíš sa báť zomrieť, lebo potom budeš žiť s Bohom na veky. Božie zasľúbenie je: „Nieto teda teraz už
odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši...” (Rímskym 8, 1). Nie ste za to vďační, kresťanskí chlapci a dievčatá?
SCÉNA 6:
(Umiestni oltár, Nóacha a jeho rodinu, figúrky B23, B41)
Nóach a jeho rodina boli istotne vďační. Na prvom mieste po vyjdení z korábu Nóach postavil oltár a
priniesol Bohu obeť. Modlili sa a ďakovali Mu za Jeho starostlivosť o nich. Boh dal úžasný sľub, že už nikdy
nezošle potopu na celú zem. Na oblohu dal znamenie, aby to pripomínalo im i nám tento sľub. Urobil krásnu dúhu.
(Umiestni dúhu B42). Aj ty si už videl dúhu. Mala by ti pripomínať Boží sľub, ktorý vždy dodržal.
Nóach a jeho rodina boli veľmi vďační za všetku Božiu láskavosť. Boli radi, že poslúchli a išli na to jediné
bezpečné miesto. Si ako oni? Vieš, že si v bezpečí, lebo dôveruješ Ježišovi Kristovi?
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Alebo si ako tí ostatní ľudia? Počuli Božiu výstrahu, ale neposlúchli. Vedeli o jednom bezpečnom mieste,
ale nevošli tam. Pokračovali vo svojej neposlušnosti a Boh ich musel potrestať. Oh, počúvni Božie varovanie! Príď
k Ježišovi Kristovi! Jedine On ťa môže zachrániť pred trestom, ktorý si zaslúžiš. Ak naozaj túžiš byť zachránený,
príď k Nemu teraz. Tam, kde sedíš, povedz Mu to v tichosti vo svojom srdci. Môžeš Mu povedať asi toto: „Drahý
Pane Ježišu, viem, že si zasluhujem Boží trest. Je mi ľúto, že som bol neposlušný a chcem sa zmeniť. Som veľmi
rád, že Ty si bol potrestaný namiesto mňa a prosím Ťa, aby si ma teraz spasil.”
KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 5. LEKCIU:
1. Prečo Boh zoslal na zem veľkú potopu? (Pre hriech ľudí, ktorí išli svojimi vlastnými zlými cestami, bez
Boha.)
2. Čo robil Nóach počas stavby korábu? (Varoval ľudí pred trestom, ktorý mal prísť.)
3. Ako dlho staval Nóach koráb a kázal ľuďom? (120 rokov)
4. Prečo Boh vždy trestá hriech? (Boh je čistý, svätý a spravodlivý, preto musí vždy potrestať hriech.)
5. Koľko zvierat z každého druhu bolo v korábe? (Sedem párov z tých, ktoré boli určené na obeti a dva páry z
ostatných druhov.)
6. Kto zavrel dvere na korábe? (Boh)
7. Čo sa stalo s ľuďmi, ktorí neboli v korábe? (Všetci boli potrestaní a pomreli.)
8. V čom môžeme prirovnať koráb k Pánu Ježišovi Kristovi? (Ježiš Kristus ťa ochráni pred trestom, ako koráb
ochránil Nóacha a jeho rodinu.)
9. Čo urobil Nóach a jeho rodina, keď vyšli z korábu? (Nóach postavil oltár a obetoval Bohu obeti.)
10. Prečo dal Boh na oblohu dúhu? (Aby pripomínala Boží sľub, že už nikdy nezničí zem potopou.)
11. Čo sa stane so všetkými tými, ktorí odmietajú dôverovať Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi? (Budú
oddelení od Boha naveky.)
12. V čom bol Nóach podobný Enochovi? (Chodil/žil s Bohom.)
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SÚHRN KROKOV PRE ROZHOVOR S DIEŤAŤOM, KTORÉ CHCE PRÍSŤ K JEŽIŠOVI
(Majte to vo svojej Biblii.)
Maj istotu, že dieťa rozumie, kto je/čo je:
Boh
Kto je Boh?
Boh nás stvoril. Hovorí k nám cez Bibliu.
Boh je svätý a čistý. Miluje nás.
Hriech
Čo je hriech?
Hriech je neposlúchanie Božích prikázaní. Je proti Bohu.
Hovorte o konkrétnych hriechoch.
Dieťa je hriešnik.
Hriech si zasluhuje trest.
Spasiteľ
Kto jedine môže ťa zbaviť tvojho hriechu?
Prečo ťa môže zbaviť tvojho hriechu?
Boh Syn zomrel na kríži za hriešnikov.
Pán Ježiš vstal z mŕtvych. On je Pánom všetkého.
Vysvetlite, ako môže byť spasené:
Vysvetlite, čo Pán chce, aby sme urobili a čo urobí On.
Použite verše z Biblie (Ján 1, 12; 3, 16; 6, 37; Skutky 16, 31; Rímskym 6, 23 alebo 10, 13)
Čo Pán chce, aby si urobil?
Čo urobí Pán?
Varujte ho pred ťažkosťami
Spýtajte sa: „Chceš dôverovať Kristovi, alebo radšej ešte počkáš?“
Posmeľ dieťa, aby sa modlilo nahlas (ak je pripravené).
Hovorte o istote spasenia
Vráťte sa k biblickému veršu, ktorý ste použili.
Hovorte o zmenenom živote.
Povedzte mu, čo môže vedieť človek, ktorý skutočne dôveruje Kristovi.
Dajte mu (neskôr) nejaké rady o kresťanskom živote
Čítaj a poslúchaj Bibliu.
Rozprávaj sa s Bohom, svojím nebeským Otcom.
Povedz ostatným, čo Pán urobil pre teba.
Popros Boha, aby ti odpustil, keď zhrešíš.
Stretávaj sa s ostatnými kresťanmi.
Pamätaj si, že Pán zasľúbil: „Nikdy ťa neopustím.”

20

