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ÚVOD
PATRIARCHOVIA je druhý súbor piatich lekcií z Prvej knihy Mojžišovej (Genesis). Tento súbor možno
vyučovať ako pokračovanie súboru POČIATKY alebo samostatne. Modli sa, aby tvoje vyučovanie pomohlo deťom
nadviazať osobný vzťah k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba skrze Ježiša Krista.
V každej lekcii navrhujeme ústrednú pravdu (ÚP) a aplikácie pre nespasené (N) a spasené (S) deti.
Je užitočné vypísať si ÚP na kus papiera alebo výkresu a umiestniť ju na flanelovej tabuli.
Buď k dispozícii tým, ktorí potrebujú radu. Niektoré deti ti ako výsledok tvojho vyučovania možno budú
chcieť položiť otázky ohľadom toho, ako byť spasený, alebo ohľadom kresťanského života. Daj na javo, že si
ochotný/á pomôcť a povedz im, čo majú robiť, ak chcú využiť túto pomoc. Niektoré lekcie obsahujú nezáväzný
návrh, ako môžeš tak urobiť. Môžeš však deťom ponúknuť svoju pomoc aj v inej časti hodiny, nezávisle od
biblickej lekcie.
Môžeš napríklad povedať: „Neskôr počas dnešnej lekcie vám vysvetlím, ako môžete osobne prijať Krista
ako Pána a Spasiteľa. Ak si na konci lekcie stále nebudeš istý, ako na to a budeš potrebovať moju pomoc, prosím,
sadni si do jednej z týchto predných lavíc.“
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1. LEKCIA
POVOLANIE ABRÁMA
Písmo:

1. Mojžišova 11, 27 - 12, 20
1. Mojžišova 15, 4 - 6
1. Mojžišova 16, 1 - 4, 15
1. Mojžišova 17, 1 - 8, 15 - 17

(Text tejto lekcie pokrýva obrovskú časť Písma. Text ťa bude viesť v podrobnostiach, ktoré máš zahrnúť vo svojom
vyučovaní.)

ÚP:

Boh dodrží svoje sľuby.

Aplikácie:

N: Ver Jeho sľubom ohľadom spásy a príď ku Kristovi.
S: Oboznám sa s Jeho sľubmi a spoliehaj sa na Neho, že ich splní.

Úvod:
Zabudnutý sľub.
ÚP
Sled udalostí: Boh sa prihovorí Abrámovi v meste Úr.
Boh dá Abrámovi mnoho sľubov.
ÚP
Abrám sa rozpráva so Sáraj a ostatnými príbuznými.
ÚP
Abrám berie Boha za slovo.
ÚPN
Abrám opustí Úr.
Príde do Kanaánu.
ÚPN
Abrám ide do Egypta.
Abrám oklame faraóna.
Faraón ho pošle späť do Kanaánu.
ÚPS
Vyvrcholenie: Boh sľúbi syna Abrámovi.
Záver:
Narodí sa Izmael.
Boh potvrdí svoj sľub ohľadom syna.
ÚPS + N
Verš na zapamätanie: Židom 10, 23: „Verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie.“
Vizuálne pomôcky:
Použi vonkajšie pozadie a figúrky P1-P12, P14. Urob si pásiky, napíš na ne slová: KRAJINA, VEĽKÝ
NÁROD, POŽEHNÁM, ZVELEBÍM, BUDEM ŽEHNAŤ VŠETKY ČEĽADE. Priprav si obraz dúhy.
Príprava na zapojenie žiakov:

Vyber si piatich žiakov. Každému z nich zadaj prečítať jeden z Božích sľubov Abrámovi a
umiestniť správne pásiky na flanelovej tabuli. (Viď text scéna 1)
LEKCIA
(Ak chceš, môžeš si vybrať iné príklady sľubov, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám detí tvojej skupiny.)
Ondro sľúbil Mišovi, že mu dovolí, aby sa povozil na jeho novom bicykli. Mišo ako strela letel k svojmu
priateľovi. Keď pri dverách zazvonil, otvorila mu Ondrova mama. „Je Ondro doma, prosím?“ opýtal sa Mišo.
„Nie,“ znela odpoveď, „išiel so svojím otcom na ryby. Je mi ľúto, asi zabudol.“ Mišo bol sklamaný. Ondro
nedodržal svoj sľub. Zabudol.
Aj my bývame sklamaní, keď niekto nedodrží svoj sľub. Je len Jeden, kto vždy dodržiava svoje sľuby Boh. Pamätáte sa, ktorý sľub nám pripomína dúha? (Ukáž obraz dúhy a dovoľ deťom odpovedať.)
Boh dodržal tento sľub. Od čias Nóacha už nebola potopa. Boh nikdy nezabúda na svoje sľuby. Keď niečo
sľúbi, stojí za svojím sľubom a splní ho. Všetky Božie sľuby nájdeš v Biblii. Pri čítaní Biblie je užitočné hľadať
tieto sľuby. Je nádherné, že na Božie slovo sa dá spoľahnúť.
Po potope však mnohí ľudia neverili Bohu. Nóachovi synovia a ich ženy mali deti, ich deti mali deti, atď.
Uplynulo asi 400 rokov. Znovu boli na svete tisícky ľudí. Mnohí však neuctievali Boha. Niektorí sa dokonca
modlili k mesiacu.
Jedno z miest, kde žili títo ľudia, volalo sa Úr. Bolo to krásne a bohaté mesto. Archeológovia - vedci, ktorí
študujú život dávnych národov a ľudí - našli hlboko zakopané veci, ktoré svedčia o tom, že Úr bolo veľké mesto:
Našli sa domy s 10 - 20 miestnosťami, kuchyňami a kúpeľňami. Ľudia mali pekné šperky a predmety vyrobené zo
zlata a zo striebra. V meste boli dokonca školy, chrámy a obrazy zasvätené bohu mesiaca.
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SCÉNA 1: (Pozadie rovina)
(Umiestni P1, Abrám)
V tomto peknom meste žil muž menom Abrám. Aj on bol bohatý. Nevieme, či sa niekedy klaňal mesiacu,
alebo nie. Vieme však o ňom veľmi zaujímavé veci. Jedného dňa sa mu prihodilo niečo celkom mimoriadneho:
Prihovoril sa mu Boh - jediný pravý Boh. (umiestni P2)Boh mu povedal: „Abrám, opusti svoju krajinu, svoju
rodinu a svoj ľud a choď do krajiny, ktorú ti ja ukážem.“
Aká zvláštna zvesť! Boh kázal Abrámovi opustiť svoje mesto a svoj domov a nepovedal mu ani len meno
miesta, kam má ísť. Boh prikázal Abrámovi: „Choď!“ Zároveň Boh sľúbil, že dá Abrámovi krajinu. (Na flanel
umiestni: „KRAJINA“)
Božie sľuby sú často podobné. Boh nám niečo prikáže a sľúbi nám niečo, ak splníme Jeho príkaz.
Napríklad hovorí svojim deťom: „Priblížte sa Bohu,“ - to musíme urobiť my. Potom príde sľub: „a priblíži sa
vám...“ (Jakuba 4, 8). To je sľub.
Boh dal Abrámovi ešte iné nádherné sľuby. (Dovoľ vybraným deťom, aby ich prečítali a umiestnili na
tabuli.)
1. (Genesis 12, 2a) „Urobím ťa veľkým národom...“
(VEĽKÝ NÁROD)
2. (Genesis 12, 2b) „Požehnám ťa...“
(POŽEHNÁM)
3. (Genesis 12, 2c) „Tvoje meno zvelebím...“
(ZVELEBÍM MENO)
4. (Genesis 12, 3a) „Žehnať budem tých, čo teba žehnajú...“
(BUDEM ŽEHNAŤ)
5. (Genesis 12, 3c) „V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme...“
(VŠETKY ČEĽADE)
Boh dal Abrámovi tieto veľké sľuby, lebo mal pre jeho život plán. Najlepšie na tom však je, že Boh vie
dodržať každý sľub. ci dávame občas sľuby, neskôr však zistíme, že ich nemôžeme dodržať. Boh však je taký
veľký a mocný, že vždy dodrží svoje sľuby. Pre Neho to nie je ťažké. Boh nikdy nezruší svoje sľuby.
Abrám napriek tomu, že mnohí jeho príbuzní uctievali mesiac, vedel, že Hospodin je Boh a že sa môže
spoľahnúť na Neho. Pozorne počúval Božie prikázania a veril Božím sľubom. Rozhodol sa poslúchať Božie
príkazy a spoliehať sa na Božie sľuby. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 2: (Pozadie rovina)
(Umiestni P1 Abrám a P4 Sáraj)
Najprv sa určite porozprával so svojou manželkou Sárajou: „Sťahujeme sa. Opustíme toto mesto.“ „Ale
Abrám, kam pôjdeme?“ „Neviem. Boh mi prikázal opustiť toto mesto. On nám ukáže, kam máme ísť,“ odpovedal
Abrám.
Abrám istotne povedal svojmu otcovi Térachovi, svojmu bratovi Náchorovi a svojmu synovcovi Lótovi:
„Musím opustiť Úr. Sťahujeme sa.“ Iste sa ho aj oni pýtali: „Kam pôjdeš?“ Aj oni dostali odpoveď: „Boh sľúbil, že
ma zavedie do krajiny, ktorú mi dá. Neviem, kde sa táto krajina nachádza, ale verím Bohu.“
Ako vidíte, viera neznamená len vedieť, že Boh niečo sľúbil. Znamená to spoliehať sa na Neho, že to aj
urobí. Abrám vzal Boha za slovo a veril, že Boh dodrží svoje sľuby.
Predstavte si, ako sa čudovali ich príbuzní: „No toto! Odchádzajú a nevedia kam! Nepochopiteľné!“
Nemohli to pochopiť, lebo nepoznali Boha tak, ako Ho poznal Abrám. Abrám vedel, že Hospodin dodrží svoje
sľuby. Preto poslúchol Boha. (Odstráň Abráma a Sáraj.)
Boh chce, aby si Ho aj ty vzal za Jeho slovo. V Biblii je mnoho sľubov. Niektoré sa týkajú tých, ktorí
neprijali Ježiša Krista ako Spasiteľa. Niektoré sa týkajú tých, ktorí Ho prijali. Komu patrí sľub: „...Neopustím ťa,
ani nezanechám.“? (Židom 13, 5) Patrí kresťanom - tým, ktorí poznajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Povieme
si hneď aj sľub, ktorý sa týka tých, ktorí neprijali Ježiša Krista. On je tiež Boh, a preto si môžeme byť istí, že
dodrží svoj sľub. Sľúbil: „...Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (Ján 6, 37b)
Prečo máš prísť za Ježišom Kristom? Lebo tvoje hriechy ti bránia prísť k Bohu a len Ježiš Kristus ťa môže
zbaviť hriechu. Možno si pochopil potrebu odpustenia svojich hriechov, ale myslíš si: „Som veľmi zlý nezaslúžim
si to. Nikto nevie, že som kradol.“ Možno ti niekto povedal: „Si ešte príliš mladý na to, aby si prišiel za Ježišom
Kristom.“ Ešte raz pozorne počúvaj: (S dôrazom opakuj sľub).
Nezáleží na tom, aký zlý si bol, koľko máš rokov a kto si - ak prídeš za Ježišom Kristom, nevyhodí ťa! On
to sľúbil. Prísť k Nemu môžeš tak, že Ho poprosíš o odpustenie svojho hriechu. Uver Jeho sľubu a príď k Nemu
dnes. Ak chceš, ale nevieš presne ako, ostaň jednoducho sedieť, keď ostatní odídu. Rád ti na základe Biblie poviem
o tom viac. Je veľmi dôležité, aby si Božie sľuby skutočne chápal a veril im tak, ako im veril Abrám.
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SCÉNA 3:
(Vonkajšie pozadie, umiestni volie záprahy, ťavy a ovce, figúrky P5 - 7)
Abrám sa čoskoro vydal na cestu a nechal za sebou mesto Úr. Kto sú všetci títo ľudia? Niektorí Abrámovi
príbuzní sa rozhodli ísť s ním a jeho manželkou. Medzi nimi bol jeho otec, synovec Lót i služobníctvo. Vzali si
zvieratá, stany a iné potrebné veci počas cesty. Biblia nehovorí, ako ich Boh viedol - viedol ich však celý čas.
Najmenej desať týždňov im trvala cesta do Cháránu, vzdialeného 1100 km od mesta Úr. Tam sa zastavili. Abrámov
otec zomrel v Cháráne - možno bol už príliš starý a vyčerpaný na pokračovanie v ceste, preto v Cháráne ostali do
jeho smrti - asi pätnásť rokov.
Potom pokračovali v ceste do Bohom zasľúbenej zeme. Aký pohľad to musel byť! Muselo to pripomínať
sťahovanie celej dediny: Abrám so svojou rodinou na ťavách; asi 600 sluhov so svojimi rodinami; osly naložené
batožinou, stáda oviec, kôz a iné zvieratá.
Po dlhej ceste prišli do zasľúbenej zeme - do Kanaánu. Abrám musel byť prešťastný, keď ju videl a cítil
pod nohami. Áno, Boh dodržal svoje slovo! Pamätáte sa, čo ešte Boh sľúbil Abrámovi? (Dovoľ deťom odpovedať.)
Spomeňme si na ten posledný sľub: „V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.“ Boh sľúbil, že z
Abráma budú požehnaní všetci ľudia na celom svete - aj ty a ja! Ako dodrží Boh tento svoj sľub? Ježiš pochádza
z Abrámovej rodiny. Ježiš Kristus, Boží Syn, sa narodil ako Žid. Ježiš Kristus je ľuďom na celom svete veľkým
požehnaním. Prišiel, aby sa stal Spasiteľom. (Umiestni kríž P3 na jednej strane flanelovej tabule.)
To znamená, že prišiel zomrieť. Vzal na seba trest za naše hriechy. Potom vstal z mŕtvych a teraz žije v
Nebi. Preto vás môže zbaviť hriechu. Preto môže dať nádherný sľub: „...Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“
(Ján 6, 37b)
Vezmi Ho teraz za slovo. Povedz Mu: „Pán Ježiš, ľutujem svoje zlé skutky a chcem sa od nich odvrátiť.
Ďakujem Ti, že si zomrel namiesto mňa. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy.“ Nevyhodí ťa. Príjme ťa
a odpustí ti. Dnes vo svojom vlastnom živote môžeš zistiť, že dodrží svoje sľuby takisto, ako Boh dodržal všetky
svoje sľuby Abrámovi. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 4:
(Čistá tabuľa. Polož P8 oltár, P1 Abrám)
Pre Božiu vernosť svojmu sľubu Abrám vstúpil na pôdu, ktorú mal dostať. Prvé, čo urobil, bolo: Postavil
oltár, modlil sa a chválil Boha. Biblia hovorí, že: „vo videní mu zaznelo slovo Hospodinovo.“ Musel to byť
zážitok! Abrám bol určite veľmi šťastný, že sa spoľahol na Boha, ktorý ho tam priviedol.
Jedného dňa si Abrám robil veľké starosti: „Čím nakŕmim dobytok, ovce, ťavy a somáre? Z čoho budeme
žiť?“ Obzrel sa vôkol seba. Nebolo tu už veľa trávy. Bol tam hladomor. To znamená veľké množstvo hladných
ľudí a zvierat, ale žiadna potrava. (Odstráň figúrky.)
Abrám veril Bohu. Čo myslíte, čo mohol Abrám urobiť? Čo urobil? (Dovoľ deťom odpovedať.)
Pozrime sa, čo urobil. Rozhodol sa pomôcť si sám. Opustil Kanaán a vydal sa na cestu do Egypta. Boh mu
neprikázal ísť tam. Egypt nebol zasľúbená zem. Abrám sa dostal do nepríjemností.
Jeho žena Sáraj bola veľmi pekná. Abrám sa obával, že keď ju Egypťania uvidia, zabijú ho a vezmú si ju.
Abrám sa vôbec nespoľahol na Boha, a preto povedal Sáraji: „Povedz, že si moja sestra, aby ma nezabili.“
Abrámov plán však zlyhal! Faraón si vzal Sáraj k sebe do paláca - chcel ju za manželku. Boh však zoslal chorobu
na obyvateľov paláca. Faraón čoskoro zistil, že Abrám mu nepovedal pravdu. Veľmi sa nahneval a poslal Abráma a
Sáraj rýchlo domov.
Boh napriek tomu na Abráma nezanevrel. Nepovedal: „Abrám, ty si ma sklamal. Skončil som s tebou.“ On
je verný Boh. Nemôže zrušiť svoje sľuby, aj keď sú Jeho deti neposlušné.
Možno si Božie dieťa, Ježiš Kristus je tvojím Spasiteľom, ale klamal si - ako Abrám. Tvoj starší brat ti
pomohol s domácimi úlohami. Učiteľ bol s nimi veľmi spokojný a povedal: „Výborne. Spravil si to celkom sám?“
„Áno,“ odpovedal si. Klamal si. Si nešťastný, lebo vieš, že si sklamal Boha. Sľúbil Boh niečo tebe - kresťanovi,
ktorý Ho sklamal? Áno! Počúvaj: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil
hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1. Jánov 1, 9) Ak ľutuješ svoj hriech a vyznáš ho Bohu, On ti odpustí.
Sľúbil to. Samozrejme, mal by si to dať do poriadku s učiteľom. Chlapci a dievčatá, kresťania, keď zhrešíte,
nezabudnite: Boh chce, aby ste Mu povedali, že je vám to ľúto. Sľubuje, že vám odpustí. Keď si vyznal svoje
hriechy, nemusíš už pociťovať vinu. On je verný aj vtedy, keď Ho sklameme. Abráma to iste veľmi potešilo.
(Umiestni P1, P2 a P11 Abrám, Boží hlas a hviezdne nebo.)
Jednej noci Boh povedal Abrámovi: „Narodí sa ti syn. Pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy na ňom. Také
početné bude tvoje potomstvo.“ To bol sľub: Abrámovi sa narodí syn. Biblia hovorí: „I uveril Hospodinu a On mu
to počítal za spravodlivosť.“ (1. Mojžišova 15, 6) (Odstráň všetky figúrky.)
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SCÉNA 5: (Vonku.)
(Umiestni P12 - P14 Abrám, Sáraj, stan.)
Roky plynuli a syn sa nenarodil. Azda Boh zabudol? Nie, On nikdy nezabudne na svoje sľuby. Zmenil svoj
názor? Nie, Boh sa nemení. Azda zistil, že nemôže dodržať svoj sľub? Nie, pre Neho nič nie je nemožné. On dodrží
svoj sľub, keď nastane správny čas. Abrám a Sáraj však nevedeli pochopiť, prečo im ešte stále nedal prisľúbené
dieťa. Sáraji sa čakanie zunovalo. Jedného dňa povedala Abrámovi: „Som pristará na to, aby som mala deti. Vezmi
si moju slúžku Hagar za druhú ženu. Nech ti ona dá syna. To nebola Božia cesta, ale Abrám to urobil. Aj jemu sa
zunovalo čakať, kým Boh splní svoj sľub. Zabudol sa spoliehať na Boha. Hagar porodila syna menom Izmael. To
však nebol ten prisľúbený syn. Keď Izmael mal trinásť rokov, Boh znovu prehovoril k Abrámovi a zopakoval svoj
sľub: „Sáraj porodí syna.“ Abrám sa smial a povedal: „Či sa storočnému môže niečo narodiť a či deväťdesiatročná
Sáraj môže ešte rodiť?“ Zdalo sa to nemožné! Ale Boh to sľúbil, lebo pre Neho nič nie je nemožné. Boh zmenil
dokonca Abrámove meno - dal mu meno „Abrahám“, čo znamená: „Otec mnohých národov.“ Sárajine meno
zmenil na „Sára“, čo znamená: „Kňažná.“ Tieto nové mená im určite pomohli pamätať na nádherný Boží sľub.
Nie si rád, že Boh dodrží všetky svoje sľuby? Ak si kresťan, môžeš si podčiarknuť sľuby, ktoré nájdeš v
Biblii. Pomôže ti to zapamätať si ich. Najdôležitejšie je: Spoliehať sa na Boha, že ich splní.
V Rímskym 8, 28 nájdeme krásny sľub, určený každému kresťanovi: „A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Znamená to, že čokoľvek sa ti v živote stane, či
smutné, či radostné, či sklamanie - všetky udalosti majú svoj zámer a Boh ich použije pre tvoje dobro. Často nás
tak učiní podobnejšími Pánu Ježišovi. Spoliehaj sa v ťažkostiach na Boha. Ľahko sa stane, že Boha obviníš za
chorobu, či dokonca smrť svojich rodičov. Ak obviníš Boha a prestaneš sa s Ním rozprávať, neveríš Jeho sľubu.
Ak obviníš sám seba a povieš si, že sa to nemuselo stať, ak by si bol milší k nim, neveríš Božiemu sľubu. Keď si v
ťažkej situácii, alebo máš smútok, povedz Bohu, že veríš, že On to obráti na tvoj prospech. Spoliehaj sa, že dodrží
svoj sľub.
Ak nie si kresťan a neveríš v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, nezabúdaj na tento mimoriadny sľub: „Kto
prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ Prídi za Ním teraz, aby ti boli odpustené všetky hriechy. On sľubuje, že ťa
neodmietne.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 1. LEKCIU
1. Čo prikázal Boh Abrámovi, keď ešte žil v meste Úr? (Abrám, opusti svoju krajinu, svoj ľud i príbuzenstvo a
choď do krajiny, ktorú ti ja ukážem.)
2. Prečo Abrám poslúchol? (Boh mu sľúbil krajinu a Abrám veril, že Boh dodrží svoj sľub.)
3. Čo znamená „veriť Bohu“? (Spoliehať sa, že splní, čo sľúbil.)
4. Môžeš povedať jeden z Božích sľubov? (Napr.: „Neopustím ťa, ani nezanechám.“ (Židom 13, 5) „Kto
prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (Ján 6, 37b)
5. Kto sprevádzal Abráma a Sáraj? (Abrámov otec Terach, synovec Lót a ich služobníctvo.)
6. Akú chybu urobil Abrám v Egypte? (Nespoľahol sa na Boha. Povedal, že Sáraj je jeho sestra.)
7. Vymenuj niekoľko sľubov, ktoré dal Boh Abrámovi. (Urobím ťa veľkým národom. Požehnám ťa. Urobím
tvoje meno veľkým. Budeš požehnaním. V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Dám tebe a Sáraji syna.)
8. Prečo sa zdalo nemožné, aby mal Abrám a Sáraj syna? (Abrám i Sáraj boli na to pristarí.)
9. Prečo môžeš mať istotu, že Boh dodrží svoje sľuby? (Lebo On je Boh a Bohu nie je nič nemožné.)
10. Kde nájdeš Božie sľuby? (V Biblii - Jeho slove.)
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2. LEKCIA
Poznámka: Táto lekcia je mimoriadne vhodná ako evanjelizačná lekcia. Poukazuje, ako Boh dal svojho Syna za
nás. V našom podaní táto lekcia neobsahuje hlavnú aplikáciu pre nespasené deti. Navrhujeme preto, aby si v inej
časti vyučovania použil následnú pomôcku ohľadom vyučovania o tom, kto sú Božie deti:
(Ukáž fotografiu bábätka.)
Keď sa v rodine narodí bábätko, je to radostná udalosť. Ak máte malého bračeka alebo sestričku, iste si
dobre pamätáte na deň, keď sa narodili.
Narodiť sa do Božej rodiny a stať sa Božím dieťaťom je však ešte krajšie. Ako dochádza k tomu?
- Nie hneď pri narodení.
- Nie chodením do kostola.
- Nie smrťou.
Biblia hovorí, kedy sa to stane. Počúvajte: (Prečítaj Ján 1, 12). Tí, ktorí príjmu Krista ako Spasiteľa, narodia sa do
Božej rodiny. Tvoje hriechy ti bránia stať sa členom Božej rodiny, ale Ježiš Kristus ťa môže zbaviť hriechu, lebo
zomrel zaň. Je však živý a môže vstúpiť do tvojho života. Ak sa chceš odvrátiť od hriechu a stať sa členom Božej
rodiny, musíš sa spoliehať na Pána Ježiša, že ťa zbaví všetkého hriechu. Ak Ho o to poprosíš, urobí to a ty sa
narodíš do Božej rodiny. Boh z teba spraví nového, iného človeka. Bude tvojím milujúcim nebeským Otcom. Tak
sa staneš Božím dieťaťom.

ABRAHÁM OBETUJE SVOJHO SYNA
Písmo:

1. Mojžišova 21, 1 - 8; 22, 1 - 14

ÚP:

Boh skúša svoje deti, aby posilnil ich vieru v Boha.

Aplikácia:
S: V ťažkostiach sa spoliehaj na Božiu pomoc.
Sled udalostí: Narodenie Izáka.
ÚPS
Izák vyrastá.
Abrahám vyučuje Izáka.
Boh žiada Abraháma, aby obetoval Izáka.
ÚPS
Abrahám, Izák a sluhovia sa vydajú na cestu.
Abrahám a Izák opustia sluhov a pokračujú sami v ceste.
ÚPS
Izák sa pýta: „Kde je baránok?“ Abrahám odpovedá: „Boh si vyhliadne.“
Abrahám položí Izáka na oltár.
ÚPS
Vyvrcholenie: Abrahám vystrie ruku a vezme nôž.
Záver:
Anjel povie: „Neubližuj chlapcovi.“
Boh zabezpečí baránka.
Abrahám a Izák sa spoločne vracajú domov.
ÚPS

ÚPS

Verš na zapamätanie: 1. Kronická 29, 17a: „Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť...“
Vizuálne pomôcky:
Použi bežné vonkajšie alebo horské pozadie. Potrebuješ aj tieto figúrky: P2, z P8 - P10 P12 - P23. Ak túto
lekciu používaš ako mimoriadnu evanjelizačnú lekciu, môžeš použiť i figúrky Pána Ježiša Krista.
Príprava aktivity s deťmi:
Ak máš k dispozícii magnetofón, po ukončení lekcie urob interview s Abrahámom a s Izákom. Polovica
triedy môže byť Abrahám, druhá polovica bude hrať Izáka. Ty alebo tvoj pomocník im potom môžete klásť otázky,
uvedené na konci lekcie.
LEKCIA
Aj vám je ťažké čakať na mimoriadne radostnú udalosť? Na narodeniny ti rodičia sľúbili počítačovú hru musíš však čakať. Pôjdeš s rodičmi na fantastickú dovolenku - ale musíš čakať ešte dlhé týždne. Máš pocit, že sa
toho nedočkáš. Som presvedčený, že Abrahámovi a Sáre bolo čakanie na sľúbeného syna veľmi ťažké. Museli
čakať dvadsaťpäť rokov! Medzičasom Boh zmenil Abrámove meno na „Abrahám“ a Sárajine meno na „Sára.“
Preto ich budeme i my tak volať.
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SCÉNA 1: (Vonku)
(Umiestni P14 stan a P12 Abrahám)
Konečne sa skončilo čakanie! Keď sa im narodil syn, Abrahám mal 100 a Sára 90 rokov. (Umiestni P13
Sára, P15 maličký Izák.) Jedna z prvých vecí, ktorú musia rodičia urobiť po narodení svojich detí je: dať im meno.
Abrahám a Sára dali chlapčekovi meno Izák, lebo to znamená „smiech.“ Obaja sa totiž smiali, keď počuli, že sa im
v starobe má ešte narodiť syn. Sára povedala: „Boh ma rozosmial a každý, kto to bude počuť, bude sa smiať tiež.“
Keď sa Abrahám a Sára pozerali na svojho malého chlapčeka, iste sa tešili a mali pocit, že čakanie sa
oplatilo. Ich viera v Boha sa čakaním na splnenie Jeho sľubu posilnila. Čakanie nie je vždy ľahké. Možno si vo
svojej rodine jediný kresťan. Prosil si Boha, aby spasil tvoju mamu a otca, bratov a sestry, ale oni ešte stále nie sú
kresťanmi. Stále prosíš a čakáš. Bolo by oveľa ľahšie, keby Boh konal okamžite. Keď však čakáš, že Boh ti
odpovie, môžeš sa naučiť lepšie veriť v Neho. Každý deň si odkázaný na Jeho pomoc, aby si mohol žiť so svojou
rodinou ako kresťan. Zistíš, že Boh ti skutočne pomáha. Boh nám dáva tieto „skúšky“ alebo ťažkosti, aby posilnil
našu vieru v Neho.
SCÉNA 2:
(Odstráň bábätko, umiestni postavu P16 Izáka.)
Pre Abraháma sa čakanie skončilo. „Skúška“ sa skončila. Biblia hovorí, že Abrahám pozval svojich
priateľov na veľkú oslavu, keď bol Izák ešte iba malý, možno päť - alebo šesťročný chlapec. Abrahám musel byť
na svojho syna nesmierne hrdý.
Izák mal šťastné detstvo. Jeho rodina nebývala v dome, ale určite v peknom stane. Keď sa Abrahám
posúval na iné miesto, aby získal nové pastviny pre svoje hovädá, ťavy, somáre, ovce a kozy, musel sa stan zložiť.
Izákovi sa taký spôsob života určite páčil. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 3: (Vonku)

(Umiestni P8 oltár a P9 obeť.)
Izák určite videl, že Abrahám poznal a miloval Pána Boha. Som si istý, že Abrahám vyučoval Izáka o
Bohu. Učil ho, ako sa má modliť k Bohu a uctievať Ho - ako získať odpustenie cez obety. Izák preto často videl
svojho otca zbierať kamene a stavať oltár. Videl ako berie baránka, zväzuje mu nohy a položí ho na drevo. Potom
baránka šikovným rezom ostrého noža zabil. Krv baránka sa rozliala po oltári.
„Baránok zomiera za náš hriech,“ vysvetľoval Abrahám. (Viď 3. Mojžišova 17, 11; Židom 9, 22) Keď sa
vyliala krv obetného zvieraťa, obeť sa spálila. Hovorilo sa tomu: „spaľovaná obeť.“ (Umiestni P10 oheň.)
SCÉNA 4:
(Nad oltár umiestni P3 kríž.)
Dnes už nemusíme Boha uctievať takým spôsobom. Obetný baránok bol iba obrazom Pána Ježiša Krista,
ktorý zomiera na kríži za hriech. On je „Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ (Ján 1, 29) On dal svoju krv
nielen za odpustenie mojich a tvojich hriechov, ale aj za hriechy Abrahámove a Izákove; a to napriek tomu, že sa to
stalo mnoho rokov neskôr. (Odstráň figúrky, umiestni P14 stan,P12 Abraháma,P18 somára, P19 drevo a P17
Izáka.)
Jedného rána Abrahám budil Izáka veľmi včas: „Vstávaj, Izák! Je čas vstávať!“ Prečo ho budil tak včas?
Boh prehovoril k nemu tej noci: „Abrahám.“ „Tu som,“ odpovedal Abrahám. „Chcem, aby si vzal svojho
syna Izáka do krajiny Mórija a obetoval ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, ktorý ti ukážem.“ V Biblii sa píše:
„Boh skúša Abraháma.“ Ale ako ho skúša! Je to pre Abraháma takmer nemožné. Ako môže obetovať svojho
jediného, milovaného syna? Bol to určite najťažší čas Abrahámovho života. Určite bol smutný a skľúčený. Aj keď
miluješ Pána Ježiša Krista, nebudeš to mať v živote vždy ľahké. Boh nikdy nesľúbil život bez ťažkostí. Pán Ježiš
povedal: „...Na svete máte súženie...“ (Ján 16, 33) Súženie je čas skúšky. Možno máš práve teraz veľký životný
problém: Tvoja stará mama je ťažko chorá; máš domáce úlohy, ktoré jednoducho nezvládneš; tvoji rodičia sa
ustavične hádajú. Nechápeš, prečo Boh pripustí tieto veci práve tebe, svojmu dieťaťu. Biblia však hovorí, že Boh
často posiela tieto skúšky, aby posilnil našu vieru v Neho. Keď máš ťažkosti, popros Boha o pomoc. On ti pomôže,
ty si upevníš svoju vieru a budeš lepším kresťanom. Nevzpieraj sa voči Bohu. Neobviňuj Ho kvôli svojim
problémom. Namiesto toho sa spoliehaj na Jeho pomoc pri ich zvládnutí. Aj Abrahám bol nútený k tomu zoči voči
tejto ťažkej skúške.
„Boh žiada od nás, aby sme Mu išli obetovať do vrchov v krajine Mórija. Je to tri dni cesty, preto musíme
vstávať včas ráno, vysvetlil Abrahám Izákovi.“
SCÉNA 5:
Všetko potrebné na cestu bolo pripravené: Abrahám naštiepal drevo, zviazal ho a naložil na somára. Dvaja
sluhovia sa tiež vystrojili. Nachystali deky a rohožky na spanie. Možno im Sára pribalila na cestu jedlo. Ona ostala
doma.
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Čoskoro sa s ňou rozlúčili a vybrali sa na cestu do krajiny Mórija. (Odstráň stan a umiestni figúrky tak, ako
keby cestovali.) Abrahám asi nerozprával veľa. Keď myslel na to, že bude obetovať Izáka, oči sa mu naplnili
slzami. Prečo Boh žiadal takú vec od Abraháma? Nemiloval ho azda? Nie. Abrahám vedel, že Boh ho miluje.
Dôveroval Mu aj v tejto ťažkej skúške. Boh dovoľuje, aby ste mali v živote ťažkosti - nie však preto, že by vás
nemiloval. Boh vás miluje neprestajne. Niekedy pripúšťa nepríjemné veci práve preto, že vás tak veľmi miluje.
Boh vám dodá silu a odvahu, aby ste čelili skúškam. Nikdy nepripustí ťažkosť, ktorú nie ste schopní zvládnuť.
Možno tvoj otec stratil zamestnanie, alebo si nebol prijatý na školu, ktorú si chcel navštevovať. Keď sa stane niečo
také, spoliehaj sa na Boha. Ak to urobíš, posilní sa tvoja viera. Táto skúška posilnila Abrahámovu vieru.
Prvý deň. Prvá noc. Druhý deň. Druhá noc. Tretí deň. Na tretí deň uvideli vrch Mórija. Možno Abrahám
povedal Izákovi: „Tam budeme obetovať Bohu, Izák.“ Sluhom povedal: „Počkajte tu so somárom. Izák a ja
pôjdeme na ten vrch obetovať Bohu. Potom sa vrátime.“ (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 6:
(Umiestni P20 Abrahám s Izákom a P19 drevo na Izákovom chrbte.)
Čo povedal Abrahám sluhom? „Potom sa vrátime!“ Ak chcel Boh Izáka ako zápalnú obeť, ako sa mohol
vrátiť? V Biblii sa píše, že Abrahám veril, „že Boh môže vzkriesiť aj z mŕtvych.“ (Židom 11, 19) Keď bude Izák
obetovaný, Boh ho môže znovu oživiť. Aká silná viera! Ťažké chvíle ho naučili veriť v Boha. V sklamaniach,
bolestiach alebo v smútku sa môže posilniť tvoja viera v Neho, ak sa spoľahneš, že On všetko vyrieši. Keby bolo
všetko vždy ľahké, tvoja viera v Boha by bola slabá. Podobne je to aj so stromami: Keď je sucho, korene rastú
hlboko do zeme, kde je ešte vlhkosť. Samozrejme strom sa stane tým silnejší a odolnejší. Keď prídu búrky, strom
pevne stojí, lebo jeho korene sú hlboko v zemi.
Jeden chlapec a kresťan menom Jakub bol podobný takému stromu. Na rozdiel od svojho brata Jakub
miloval Pána Ježiša. Jakubov brat mu robil veľa starostí. Keď si Jakub čítal Bibliu, on púšťal nahlas rádio. Nadával
mu, rozširoval o ňom klamstvá. Niekedy sa Jakub obracal na Pána: „Bože, prečo je to také ťažké? Mám chuť vzdať
sa. Prosím Ťa, pomôž mi žiť pre Teba.“ Spoľahnúť sa na Boha je ako púšťať korene hlbšie do zeme. Boh to
neurobil ľahké pre Jakuba, ale pomohol mu ovládať sa. Jedného večera dostal Jakub príležitosť porozprávať sa so
svojím bratom. Bolo to pre neho veľmi, veľmi ťažké, ale spoliehal sa na Boha viac než kedykoľvek predtým. Také
skúšky sú ťažké, ale Boh má dobré dôvody pripúšťať ich. Boh mal dôvod žiadať Abraháma, aby obetoval svojho
syna Izáka.
Abrahám a Izák zanechali sluhov a vydali sa na cestu. Izák niesol drevo, Abrahám niesol veľký nôž, ktorý
používal na zabíjanie obetných zvierat. Chvíľu šli mlčky. Potom to Izák nevydržal a povedal: „Otec, máme oheň i
drevo. Ale kde je baránok na spaľovanú obeť?“
Abrahám sa dlho nezmohol na odpoveď. Iste ťažko pregĺgal a plač ho dusil. Nakoniec povedal: „Boh si
vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj.“ Tak išli ďalej.
Boh si vyhliadne. Tieto krásne slová v najťažšej skúške ukazujú Abrahámovu vieru v Boha. Ak si kresťan,
aj ty sa môžeš vo všetkých problémoch spoliehať na Božiu pomoc. Ak to urobíš, zistíš, že On ti dodá odvahu a
pomôže ti urobiť, čo je správne. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 7: (Vrchol hory.)

(Umiestni krík P23 so (zakrytým), rohmi zachyteným baranom, Abraháma P12 a Izáka P17.)
Čím viac sa vzďaľovali, tým ťažšia bola skúška. Nakoniec vyšli na vrch. Abrahám začal zbierať kamene na
oltár. Keď postavili oltár (Umiestni oltár P8). Abrahám rozviazal drevo a položil ho naň. Čo presne sa dialo potom,
nám Biblia síce nehovorí, ale muselo to byť asi toto:
Abrahám vysvetlil, čo sa chystá urobiť. „Boh ma dnes požiadal o zvláštnu vec. Nechápem to, ale viem, že
musím poslúchať.“ Iste tiekli Abrahámovi slzy po tvári, keď hovoril: „Boh mi povedal, aby som ťa priviedol na
tento vrch a obetoval ťa ako spaľovanú obeť. Neviem, čo Boh urobí. Viem však, že Mu môžeme veriť. Som si istý,
že sa o nás postará. Musím poslúchať Boha.“ Rozhodnúť sa poslúchať Boha je niekedy ťažké.
Pre Máriu to bolo tiež veľmi ťažké: Chcela ísť na školský výlet, ale jej rodičia nemali na to peniaze.
Jedného rána cestou do školy našla Mária presne toľko peňazí, koľko stál výlet - niekto z jej triedy ich musel
stratiť. Nikto nevedel, že ich našla. Mohla si ich nechať a ísť na výlet, alebo ich mohla dať učiteľovi, aby zistil, kto
ich stratil. Čo má urobiť, ak chce poslúchať Boha? (Dovoľ deťom odpovedať.)
Pre Máriu to bola ťažká skúška, ale Boh jej pomohol poslúchať a Mária sa s Jeho pomocou stala lepšou
kresťankou.
Ak sa ty ako človek, milujúci Pána Ježiša, ocitneš v takýchto skúškach, spoliehaj sa na Boha. On ti pomôže
poslúchať Ho. Aj Abrahám tak urobil.
SCÉNA 8:
(Odstráň Izáka P17. Umiestni P19 drevo a P21 Izáka na oltári.)
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Kým Abrahám vysvetľoval, čo robí, zároveň priväzoval Izáka na oltár. Izák sa nebránil, hoci mohol. Bol
silnejší ako jeho otec. Ľahko mohol utiecť. Mal plnú hlavu otázok, ale poslúchol a dovolil Abrahámovi, aby ho
priviazal na drevo oltára. Mnohokrát videl zomierať na oltári zvieratá. Keď videl svojho otca, ako dvíha veľký nôž,
zavrel si oči. (Odstráň P12, umiestni Abraháma P22.)
Zrazu sa ozval hlas: „Abrahám!“ Izák otvoril oči a počul ako jeho otec hovorí: „Tu som.“ Boh poslal
svojho anjela. Anjel povedal: „Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš
Boha a neodoprel si mi ani svojho jediného syna.“ Izák musel byť nesmierne rád, keď počul ten hlas.
SCÉNA 9:
(Odstráň P21 a P22. Umiestni P17 a P12.)
Abrahám sa otočil: „Pozri, Izák! Tam je za rohy zachytený baran.“ To je obeť. Boh zabezpečil spaľovanú
obeť. Abrahám vzal barana a priviazal ho na oltár namiesto Izáka. (Odstráň barana v húští P23 a umiestni barana
na oltári P9.) Potom zapálil drevo. (Umiestni oheň z P10.) Spaľovaná obeť bola obetovaná. Keď teraz Izák stál
vedľa oltára, bol určite veľmi vďačný Bohu. Baran zomrel namiesto neho. Ani vy by ste nemali zabudnúť ďakovať
Bohu, keď vám pomôže v ťažkostiach.
Otec a syn sa vrátili spolu domov. Nik z nich nezabudne na tento ťažký deň skúšky. Abrahám zvládol
skúšku. Dokázal pravosť svojej viery v Boha. Boh dopúšťa na nás takéto ťažké chvíle, aby sme ukázali ostatným aj
sebe, že sa skutočne spoliehame na Neho. (1. Petra 1, 7) Keď je všetko v poriadku, nie je ťažké rozprávať o viere v
Boha, ale iba skutoční kresťania sa spoliehajú na Neho aj v ťažkostiach.
Ak miluješ Pána Ježiša, pamätaj, že mimoriadne a výborné úmysly vedú Boha k tomu, aby ti dovolil mať
problémy a súženia. On tak urobí z teba silnejšieho kresťana. Na záver Mu ďakujme za to, že má svoje dôvody
dovoliť nám mať problémy. Prosme Ho, aby nám boli s Jeho pomocou na osoh, aby sme sa nimi viac pripodobnili
Pánu Ježišovi. (Učiteľ, uzavri modlitbou.)
Návrh otázok pre interview:
Abrahám, prečo si dnes ráno odišiel do krajiny Mórija?
Izák, čo si sa pýtal svojho otca, keď ste išli spolu na vrch?
Abrahám, keď miluješ svojho syna, ako ho môžeš obetovať?
Izák, čo bolo pre teba najhoršie?
Izák, ako si sa vtedy cítil?
Abrahám, prečo si si bol istý, že sa obaja vrátite domov?
Izák, na ktorú udalosť dnešného dňa nikdy nezabudneš?
Abrahám, ako to, že s pribúdajúcim vekom rastie tvoja viera v Boha?

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 2. LEKCIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mala som deväťdesiat rokov, keď sa mi stalo niečo, čo ma rozosmialo. Kto som? (Sára)
Som syn Abraháma a Sáry. Moje meno znamená „smiech.“ Kto som? (Izák)
Prečo už neprinášame Bohu obete zvierat? (Lebo Pán Ježiš, Boží Baránok, zomrel za hriechy sveta na kríži.)
Prečo Boh dovolí, aby Jeho deti mali ťažkosti? (Aby nás vyskúšal a posilnil našu vieru.)
Akú otázku položil Izák Abrahámovi, keď išli obetovať? („Kde je baránok na spaľovanú obeť?)
Čo mu odpovedal Abrahám? (Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť.)
Prečo povedal Abrahám svojim sluhom: „Vrátime sa.“? (Lebo veril, že Boh môže Izáka vzkriesiť z mŕtvych.)
Kto zomrel namiesto Izáka? (Baran)
Opíš, ako môže kresťan nesprávne reagovať na životné ťažkosti. (Napríklad obviňovať za ne Boha.)
Opíš správny spôsob reakcie na svoje životné ťažkosti. (Prosiť Boha o pomoc a spoliehať sa na Neho, že to je
pre naše dobro.)

Poznámka:
Ak túto lekciu použiješ ako mimoriadnu evanjelizačnú lekciu, môžeš ju použiť ako obraz smrti Pána Ježiša:
- Izák bol milovaný syn - Pán Ježiš je milovaný Boží Syn.
- Izák poslúchol svojho otca a išiel - Pán Ježiš poslúchol svojho Otca a išiel.
- Izák niesol drevo - Pán Ježiš niesol kríž.
- Oltár na vrchu - kríž na Golgote.
- Izák si nezaslúžil smrť - Pán Ježiš neurobil nič zlého - zomrel za hriešnikov.
- Izák bol ušetrený od smrti - Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
Nepokúšaj sa zahrnúť celé toto učenie v rámci textu vyučovanej ÚP. Najlepšie je učiť buď jedno alebo druhé.
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3. LEKCIA
Táto lekcia neobsahuje aplikáciu pre nespasené deti. Navrhujeme preto, aby si v inej časti programu
povedal/a: „Toto je návod na použitie môjho (Menuj elektronický prístroj, ktorého návod na použitie držíš v ruke,
napr. rádio.) Keď som si kúpil rádio, pozorne som si prečítal výrobcov návod na použitie. Tí, ktorí ho vyrobili,
najlepšie vedia, ako funguje! Ak si neprečítam návod na použitie, alebo sa neriadim podľa neho, budem mať
problémy.
Tu mám jeden ešte oveľa dôležitejší návod na použitie (ukáž Bibliu). Je to váš a môj návod na použitie.
Pochádza od nášho Výrobcu, od Boha. Samozrejme On najlepšie vie, ako máme žiť. Tento návod na použitie
obsahuje mimoriadne dôležité skutočnosti. Hovorí, že všetci sme sa vzdialili Bohu a všetci sme Ho neposlúchali.
Čítame, že Ježiš Kristus, jediný Boží Syn, (obr.1) zomrel na kríži a vzal na seba Boží trest za našu neposlušnosť.
Teraz však nie je mŕtvy (obr. 2). Vstal z mŕtvych a je navždy živý. On ťa môže zmieriť s Bohom. Môže ti odpustiť
všetky hriechy a pomôcť ti riadiť sa podľa Biblie. V Biblii sa píše: „Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli
zahladené hriechy.“ (Skutky 3, 19) (obr. 3) Odvráťte sa od nesprávnej cesty, spoliehajte sa a verte v Ježiša Krista,
ktorý vás zmieri s Bohom. Tak budú zahladené vaše hriechy. Je veľmi dôležité riadiť sa podľa návodu Výrobcu.
1.

2.

3.

N

ABRAHÁM HĽADÁ NEVESTU
PRE SVOJHO SYNA
Písmo:

1. Mojžišova 24. kap.

(Všeobecne sa predpokladá, že Eliezer je poverený hľadať Izákovi nevestu.)

ÚP:

Boh vedie svoje deti.

Aplikácie:

S: Pros Boha, aby ti ukázal správnu cestu v každom rozhodnutí.

Úvod:

Základy konceptu vedenia.

Sled udalostí: Abrahám dáva sluhovi príkazy ohľadom výberu manželky pre Izáka.
Eliezer sa vydá na cestu.
Eliezer dôjde k studni blízko Náchórovho mesta.
Prosí Boha o vedenie.
ÚPS
Eliezer prosí Rebeku, aby mu podala vodu. Ona ochotne
poslúchne.
ÚPS
Eliezer ďakuje Bohu.
ÚPS
Eliezer ide za Rebekiným otcom.
Vyrozpráva všetko, čo sa stalo.
Rebekina matka a brat hovoria: „Je to od Hospodina.“ ÚPS
Na druhé ráno chce Rebekina rodina odložiť jej odchod.
Rebeka hovorí: „Pôjdem.“
Vyvrcholenie: Izák a Rebeka sa stretnú.
Záver:
Rebeka sa stane Izákovou ženou.
ÚPS

ÚP

Verš na zapamätanie: Žalm 32, 8: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko
bude bdieť nad tebou.“
Vizuálne pomôcky:
Použi vonkajšie pozadie s P6, 14, 24 - 29, 31. Urob nápisy:
- BOH VEDIE POMOCOU MODLITBY
- BIBLIA
- INÍ KRESŤANIA
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LEKCIA
Keď lepíš model lode alebo lietadla, odkiaľ vieš, ktorý diel kam patrí? Keď pletieš, odkiaľ vieš, koľko
očiek máš urobiť? (Dovoľ deťom odpovedať.)
Vieš to z návodu. Keď idete s rodinou niekam, kde ste predtým ešte nikdy neboli, potrebujete zistiť, ako sa
tam môžete dostať. Iné slovo, ktoré znamená „riadiť sa podľa návodu“, je „vedenie.“ Oboje znamená: „čo robiť“
alebo „ktorou cestou ísť.“
Abrahám zveril svojmu najstaršiemu sluhovi Eliezerovi veľmi dôležitú úlohu; určite potreboval vedenie na
jej splnenie.
SCÉNA 1: (Vonku. Ako pozadie stan, alebo stan v pozadí.)
(Umiestni P14 stan, P24 Abraháma, P25 Eliezera.)
Sára umrela a Abrahám bol už starý. Abrahám myslel na svojho syna Izáka: „Izák potrebuje manželku.“
Zavolal si teda svojho najstaršieho sluhu Eliezera a povedal mu: „Zaviažem ťa prísahou na Hospodina, že môjmu
synovi nevyberieš ženu z dcér Kanaáncov, ktorí sa klaňajú modlám a robia iné hriešne veci, ale pôjdeš do mojej
vlasti a k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka.“ V tých časoch nebolo nič nezvyčajného,
keď rodičia vybrali pre svoje deti nevestu a určili aj čas svadby. Eliezera preto neprekvapilo, že Abrahám hľadá pre
Izáka nevestu. Vedel si však predstaviť, že to nebude ľahké. „Keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do
tejto krajiny, či potom mám odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval?“ „Nie. Boh ma vyviedol
z mojej vlasti. Chráň sa odviesť mi syna ta späť. Boh pošle pred tebou anjela, aby si vybral ženu pre môjho syna.
Ak by však tá žena nebola ochotná ísť s tebou, sprostený budeš tejto mne danej prísahy,“ odpovedal Abrahám.
Abrahám vedel, že Boh ukáže Eliezerovi správnu nevestu pre Izáka. Boh mu zjaví, „čo má robiť“ a „ako na
to ísť“. Boh vedie svoje deti. Ak si prijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si Božie dieťa. Boh ti chce pomôcť
vybrať si správne a správne sa rozhodovať. V Biblii sľubuje: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš,
radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.“ (Žalm 32, 8) Možno sa musíš rozhodnúť, či pôjdeš na
gymnastiku namiesto do nedeľnej školy. Alebo rozmýšľaš: „Mám si pozrieť horor, na ktorý sa dnes večer bude
pozerať celá rodina?“ Boh pozná správnu cestu. Chce ti ju ukázať. On vedie svoje deti. Abrahám bol o tom
presvedčený a povedal to Eliezerovi. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 2: (Vonku.)
(Umiestni ťavy s jazdcami P6.)
Eliezer pripravil na 725 kilometrov dlhú cestu do Cháránu desať tiav. Cesta potrvá niekoľko týždňov.
Potrebovali stany, jedlo a plachty. Vzal so sebou aj veľké množstvo šperkov, zlata, striebra a krásne šaty, aby
ukázal, že Abrahám je bohatý a vážený muž. Mal so sebou aj sluhov, lebo cesta horúcou, ľudoprázdnou krajinou,
bola nebezpečná. Eliezer rozmýšľal cestou asi takto: „Ako zistím, ktorá má byť tou pravou manželkou pre Izáka?
Čo jej poviem?“ Vedel, že potrebuje Božie vedenie. Eliezer mal Abrahámov príkaz, ale potreboval viac.
Potreboval, aby mu Boh ukázal správnu nevestu. (Odstráň figúrku.)
SCÉNA 3: (Vonku)
(Umiestni kľačiace ťavy P27, Eliezera P25; studňu P26.)
Už sa zvečerievalo, keď došli do blízkosti mesta Náchor, kam ich Abrahám poslal. Zastavili pri studni, aby
si oddýchli a prípadne sa rozhodli, čo budú robiť ďalej. Eliezer sa pozrel smerom k mestu a videl ženy, ktoré si s
džbánmi išli nabrať vodu. Eliezer si spomenul na Abrahámove slová: „Boh sám pošle pred tebou anjela, aby si
vybral odtiaľ ženu pre môjho syna.“ Azda uvidí anjela? Niekedy Boh dovolí svojim deťom vidieť anjelov, ale
väčšinou ich nie je vidno napriek tomu, že sú tam. Eliezer vedel, že potrebuje Božie vedenie. Preto sa modlil:
„Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi
Abrahámovi. Ajhľa stojím pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú naberať vodu. Ak deva, ktorej poviem:
Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, povie: „Napi sa, ba aj ťavy ti napojím,“ - nech ona bude tou, ktorú si určil
svojmu služobníkovi Izákovi; podľa toho poznám, že si preukázal milosť môjmu pánovi.“ Prosiť Boha o vedenie je
vždy múdre. Jeden zo spôsobov, ako Boh vedie svoje deti, je pomocou modlitby. (Umiestni na tabuli: „BOH
VEDIE POMOCOU MODLITBY“)
Ak miluješ Pána Ježiša, nezabudni pýtať sa Boha, aby ti pri rozhodnutiach ukázal svoju cestu. Keď
napríklad ideš do mesta kúpiť mame darček, popros Ho, aby ti pomohol nájsť ten správny. Keď si potom budeš
prezerať rôzne veci, uvidíš niečo a vo svojom vnútri budeš vedieť, že to je ono. Alebo sa opýtaj Boha na ten horor.
Možno nemáš istotu. Nechceš, aby sa ti ostatní posmievali, že sa nechceš naň pozerať, ale pri pozeraní sa necítiš
dobre. Keď sa o tom porozprávaš s Bohom, možno ťa napadne myšlienka: Pán Ježiš by sa na to nepozeral. Potom
vieš, čo máš urobiť. Boh ťa viedol v modlitbe. Od Eliezera bolo múdre, že sa modlil takým spôsobom.
Nebolo pravdepodobné, že sa tak stane, lebo v tej krajine bolo veľmi nezvyčajné, aby sa muž zhováral so
ženou, ktorá ho nepozná. Väčšina žien by si ho ani nevšimla. Ak tá, ktorej sa opýta, dá piť nielen jemu, ale i jeho
ťavám, bude to veľmi nezvyčajné. Znamenalo by to tiež, že je to milá, starostlivá žena, ktorá sa nebojí práce.
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Vytiahnuť veľké džbány s vodou zo studne, vyniesť ich hore schodmi a vyliať ich do žľabu a to pre desať tiav to je
kopa roboty. Ťavy vedia vypiť veľa vody! (Umiestni P28 Rebeka.)
Eliezer ešte nedokončil svoju modlitbu, keď zbadal tú, ktorej sa chcel opýtať. Bola veľmi pekná - bola to
nádherná, mladá žena. Bola to ona? Pozeral sa, ako ide k studni a plní svoj džbán. Keď prišla od studne, poprosil
ju: „Môžem sa, prosím, napiť z tvojho džbánu?“ Ona spustila džbán a povedala: „Napi sa!“ To bola prvá odpoveď!
Eliezer sa napil. Potom povedala: „Aj tvojim ťavám naberiem, nech sa dobre napijú.“ To bola druhá odpoveď!
Stalo sa presne to, o čo Eliezer žiadal. Boh ho viedol.
Keď v modlitbe prosíme Boha o vedenie, často sa stane niečo, z čoho sa dá jasne vycítiť, čo máme robiť.
Povedzme, že si sa modlil k Bohu a pýtal sa Ho: „Komu môžem rozprávať o Tebe?“ Potom sa ťa niekto opýta:
„Prečo chceš stále chodiť do Klubu Dobrej zvesti, do kostola, alebo do Nedeľnej školy?“ Alebo: „Keď ti mama
nechce dovoliť chodiť na kanoistiku, prečo tam nejdeš potajomky?“ Čo na to odpoviete? (Diskutuj s deťmi.) To
môže byť tvoja šanca, povedať niekomu o Pánovi. Boh vypočul tvoju modlitbu a prosbu o vedenie - a poslal ti
niekoho, kto má otázky.
Eliezerovi, ktorý dostal obe odpovede na svoju modlitbu za vedenie, určite nebolo ľahko nepovedať
Rebeke o svojom poslaní. A predsa bol ticho. Najprv musel zistiť niekoľko vecí. Začal rozbaľovať niektoré
zo vzácností, ktoré niesol so sebou. Pritom rozmýšľal, ako sa mladej ženy opýta, ku ktorej rodine patrí. Zlaté
šperky, náramky a prstene tiež vypovedali niečo o mužovi, ktorý ho poslal. Keď mladá žena napojila ťavy, Eliezer
jej odovzdal vzácne dary. Predstavila sa mu ako Rebeka.
„Čia si dcéra?“ opýtal sa jej. Keď mu to povedala, bol veľmi šťastný. Bola to Abrahámova príbuzná!
„Našiel by sa u vás nocľah pre nás?“ opýtal sa. Ona odpovedala: „Miesta na nocľah máme dosť, aj krmu pre vaše
ťavy!“
Eliezer sklonil svoju hlavu a ďakoval Bohu za Jeho vedenie. Povedal: „Požehnaný Hospodin, Boh môjho
pána, Abraháma. Doviedol ma na správne miesto.“ Boh je dnes presne taký istý. Ak si Jeho dieťa, chce, aby si
poznal Jeho cestu. Chce ti pomôcť rozhodovať sa správne. Pamätaj, čo hovorí v Žalme 32, 8: (Prečítaj.)
Boh vás bude viesť vo vašich modlitbách. Niekedy vás bude viesť pri čítaní Biblie. (Umiestni slovo
„BIBLIA“ pod „MODLITBA.“) Čím viac budete čítať Bibliu a čím viac si budete pamätať, tým lepšie pochopíte,
čo sa páči Bohu a čo On chce od svojich detí. To je dobrá pomoc pri rozhodnutiach. Ak sa napríklad máš
rozhodnúť, či pôjdeš na gymnastiku alebo do Nedeľnej školy, pomôže ti vedomie, že podľa učenia Biblie máš sa
stretávať s inými kresťanmi. Na pochopenie Božích ciest je veľmi dôležité vedieť, o čo ťa On žiada. Boh ťa nikdy
nebude viesť smerom, ktorý je v rozpore s Bibliou. To je jeden spôsob, ako Boh vedie svoje deti. Boh viedol
Eliezera iným spôsobom. Ktorúkoľvek cestu si On vyberie, bude ťa viesť. Mali by sme byť za to rovnako vďační
ako Eliezer.
Keď sa Rebeka ponáhľala domov, bola tiež prešťastná. Tento muž bol Abrahámov sluha! Často počula
svoju rodinu rozprávať o Abrahámovi. (Odstráň Rebeku.)
Rebekin brat sa pozeral na Rebekine drahocenné šperky a počúval ju. Potom okamžite sa vybral k prameňu
a pozval Eliezera do svojho domu. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 4: (Čistá tabuľa)
(Umiestni P25 Eliezera a P29 Rebekina rodina, pridaj slová BOH VEDIE POMOCOU MODLITIEB, BIBLIE.)
Eliezer a jeho sprievod prišli do Rebekinho domu. Domáci im hneď začali chystať jedlo. „Nebudem jesť,
kým nerozpoviem svoje poslanie,“ povedal však Eliezer. Boh ho priviedol na správne miesto ku správnym ľuďom.
Teraz sa spoliehal na Boha, že mu pomôže povedať správne slová. Začal svoj príbeh počnúc Abrahámom:
„Hospodin veľmi požehnal môjho pána. Je veľmi bohatý. Boh mu dal stáda oviec, tiav, somárov, mnoho zlata a
striebra - aj služobníctva, mužov i žien. Abrahám a Sára mali vo svojej starobe syna a Abrahám mu dal všetko, čo
mal.“ Potom povedal, že Abrahám nechce, aby si Izák vzal ženu spomedzi skazených Kanaáncov a prikázal mu
hľadať mu manželku medzi svojím ľudom.
Nakoniec sa zmienil aj o svojej modlitbe pri studni. „Ešte som nedokončil modlitbu, keď prišla Rebeka.
Keď som sa jej prihovoril, povedala presne tie slová, ktoré som mal na mysli.“ Viete si predstaviť, ako sa cítila
Rebeka, keď to počula? Eliezer pokračoval: „Sklonil som hlavu a dobrorečil som Hospodinovi, Bohu môjho pána
Abraháma, ktorý ma viedol po správnej ceste. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť,
povedzte mi. Znie vaša odpoveď „áno“ alebo „nie“? Aby som vedel, čo urobiť.“ Rebeka bola ticho. Jej otec a jej
brat však odpovedali: „Táto vec vyšla od Hospodina. Vezmi Rebeku a choď, nech sa stane ženou syna tvojho
pána.“ Boh pomocou Eliezera ukázal Rebeke, jej bratom a ostatným členom rodiny, že to je Božia vôľa. Boh nám
často dáva svoju vôľu najavo prostredníctvom iných kresťanov. (Umiestni pod „BIBLIA“ slovo „INÍ
KRESŤANIA.“)
Možno máte otázky napr.: Čo mám robiť, keď ma spolužiaci šikanujú? Alebo: Mám klamať, že môj otec
nie je nezamestnaný? Jednoducho nevieš, ako by to chcel Boh. Poznáš niekoho, kto miluje Pána Ježiša a kto je
zároveň dôveryhodný človek? Prečo sa neporozprávaš s ním? On/a ti môže pomôcť pochopiť Božiu cestu.
Nezabudnite, že ak chcete, rád sa porozprávam s vami. Ostaňte po našom stretnutí jednoducho chvíľu sedieť.
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Budem vedieť, že sa chcete rozprávať so mnou. Boh často používa iných ľudí, aby nás viedli – tak, ako použil
Eliezera, aby viedol Rebeku. Keď sa Eliezer dozvedel, že Rebeka pôjde s ním, poklonil sa Bohu až po zem a
ďakoval Mu za vedenie. Potom vybalil ešte viac vzácnych šperkov a odovzdal ich Rebeke. Po večeri išli všetci
spať. (Odstráň všetky figúrky.)
Myslíte si, že Rebeka mohla spať? Tento večer navždy zmenil jej život. Boh dal jasne najavo, že Izák sa
má stať jej manželom. Aj vy, ktorí milujete Pána Ježiša, v živote budete sa musieť mnohokrát rozhodnúť. Čím sa
stanete - sestričkou, rušňovodičom, poľnohospodárom, misionárom? Pros Boha o vedenie. S kým uzavriete
manželstvo? Pros Boha, aby ťa viedol. Ak skutočne chceš ísť Božou cestou, On ťa bude viesť. Sľúbil to a aj to
dodrží v malých i veľkých rozhodnutiach.
Boh viedol aj Eliezera. Abrahámov sluha už vedel, kto sa má stať Izákovou manželkou. Teraz sa chcel
vydať na cestu späť k Abrahámovi. Samozrejme, chcel vziať so sebou Rebeku. Jej brat a matka však povedali:
„Nech dievča ostane ešte asi desať dní s nami.“ Eliezer sa však chcel vydať na cestu ihneď. Napokon sa dohodli:
„Zavoláme dievča a opýtame sa ho.“ „Pôjdeš s týmto mužom?“ opýtali sa Rebeky. A ona odpovedala: „Pôjdem.“
Rebeka vo svojom srdci vedela, že taký je Boží plán. Tešila sa na stretnutie s mužom, ktorý sa mal stať jej
manželom.
SCÉNA 5: (Vonku)
(Umiestni Rebeku s Izákom, P31 a stan P14.)
Stretnutie Rebeky a Izáka určite bolo veľmi radostné. V Biblii sa píše, že Eliezer rozprával Izákovi o
všetkom. Keď to Izák počul, vedel, že Rebeku mu poslal Pán. Vzal si ju do stanu svojej matky a ona sa stala jeho
manželkou. Aj keď predtým žili ďaleko od seba, Boh ich predsa spojil. Ich láska rástla každým dňom.
Chlapci a dievčatá, kresťania, Boh vám chce ukázať svoju cestu. Chce vás viesť. Rozprávaj sa s Ním o
svojich rozhodnutiach. Možno máš práve teraz pre Neho otázku. Chvíľu budeme ticho, aby si Mu ju mohol položiť
- nie nahlas, ale potichu v duchu. Nezabúdaj na Jeho sľub: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš,
radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.“ (Žalm 32, 8)
(Učiteľ, nechaj chvíľu ticha, potom uzavri modlitbou.)

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 3. LEKCIU
1. Prečo Abrahám nechcel, aby sa Izák oženil s Kanaánkou? (Kanaánci uctievali modly a robili iné hriešne veci.)
2. Kam poslal Abrahám svojho sluhu hľadať manželku pre Izáka? (Do krajiny, kde žili Abrahámovi príbuzní, do
mesta Náchór.)
3. Prečo sa Eliezer modlil pri studni? (Lebo potreboval Božie vedenie, aby pre Izáka našiel tú správnu
manželku.)
4. Ako vedie Boh svoje deti? (Modlitbou, Bibliou, pomocou iných kresťanov.)
5. Odkiaľ vieme, že Boh vedie svoje deti? (Lebo to sľubuje v Biblii, napr. v Žalme 32, 8.)
6. Ako sa volala žena, s ktorou mal uzavrieť Izák manželstvo podľa Božej vôle? (Rebeka)
7. Čo dôležitého urobil Eliezer predtým, než išiel za Rebekiným otcom? (Ďakoval Bohu.)
8. Ako dokázal Eliezer Rebekinej rodine, že Abrahám a Izák sú vážení muži? (Dal vzácne šperky a iné dary.
Rozprával o stádach, ktoré vlastnia.)
9. Čo povedal Rebekin otec a jej brat, keď vypočuli Eliezerov príbeh? (Táto vec vyšla od Hospodina. Nech sa
stane ženou syna tvojho pána.)
10. Povedzte jednu z „veľkých vecí,“ v ktorých ako dospelí budete potrebovať Božie vedenie. (Zamestnanie,
manželstvo atď.)
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4. LEKCIA
PRVORODENSTVO A POŽEHNANIE
Písmo:

1. Mojžišova 25, 21 - 34; 26, 34 - 35; (Ézavova ženba) 27, 1 - 28, 5.

ÚP:

Nebuď podvodník ako Jákob.

Aplikácie:

N: Ver Bohu, že zmení tvoje neúprimné srdce.
S: Spoliehaj sa na Božiu moc, aby si žil ako nový človek.

Úvod:
Samo vyhrá preteky.
ÚP
Sled udalostí: Narodenie Ézava a Jákoba.
Ézav je poľovník, Jákob domased.
Ézav sa hladný vráti domov.
Ézav predá svoje prvorodenstvo.
ÚPN
Izák prosí Ézava, aby išiel na lov a potom pripravil jedlo.
Rebeka plánuje úskok.
Jákob súhlasí.
ÚPN
Jákob ide za svojím otcom
ÚPS
Izák požehná Jákoba.
Vyvrcholenie: Ézav ide za Izákom a zistí, že Jákob ho podviedol.
Záver:
Ézav chce zabiť Jákoba. Jákob opúšťa svoj domov. ÚPS + N
Verš na zapamätanie: Jeremiáš 17, 9: „Srdce je klamné nado všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?“
Vizuálne pomôcky:
Na všetky scény môžeš použiť vonkajšie pozadie. Pre zmenu použi vonkajšie pozadie len na scény 1 a 3.
Na ostatné scény použi ako pozadie stan. Použi figúrky P14, P31 - 39.
Príprava na zapojenie detí:
Daj dvom starším deťom týždeň vopred za úlohu nacvičiť a potom zahrať príbeh na začiatku lekcie.

LEKCIA
(Túto časť by si mohli nacvičiť dvaja starší žiaci)
„V otcovej robote sa konali detské preteky v ľahkej atletike,“ povedal Miško. „No a,“ pýtal sa Ondro, „ako
si dopadol?“ „Super! Vyhral som preteky v kategórii do dvanásť rokov! Mám doma pohár! Nie je to bomba?!“
„Ale áno, je. Dobre, Miško,“ blahoželal Ondro. „Ale nemal si náhodou minulý mesiac dvanáste narodeniny?“
„Áno, mal som... ale vieš, tam nikto nevie, koľko mám rokov. Preteky som vyhral, dostal som cenu a nikto ani len
nepomyslel na to, že by som mohol mať viac než dvanásť.“ „Ja si nemyslím, že je to také múdre,“ povedal Ondro,
„podvádzal si.“ „No a čo, veď nikto na to neprišiel!“
Je podvádzanie v poriadku, ak vám na to nikto nepríde? Prečo je to nesprávne? (Umožni deťom vyjadriť
svoje názory. Uveď, že podvádzanie sa nepáči Bohu (Žalm 5, 7) a že podvádzaním krivdíme niekomu inému.
Miškovu cenu mal vyhrať niekto iný.)
Dnes spoznáme muža, ktorý podvádzal. Bol to syn Izáka a Rebeky.
SCÉNA 1: (Vonku.)
(Umiestni figúrky P31 a P14 - Izáka s Rebekou a stan.)
Minulý týždeň sme sa rozprávali, ako došlo k ich svadbe. Pravdepodobne sa tešili, že svojim deťom budú
rozprávať o tom, ako ich Boh spojil. Roky však plynuli a Izák a Rebeka stále nemali deti. V Biblii sa píše, že Izák
sa modlil, aby sa im narodilo dieťatko. Vypočul Boh jeho modlitbu? Áno, Boh jeho modlitbu vypočul
mimoriadnym spôsobom. Narodili sa im dvojičky! (Umiestni bábätká P32.) Dali im meno Ézav a Jákob. Narodili
sa Izákovi a Rebeke po dvadsiatich rokoch manželstva. Bola to veľká radosť - aj starý otec Abrahám sa veľmi tešil.
Bol pevne presvedčený, že Izák a Rebeka budú mať aspoň jedného syna. Viete prečo? (Ak vyučuješ staršie deti,
pomôž im, aby našli riešenie sami. Nehovor im hneď výsledok.)
Áno, Boh sľúbil Abrahámovi, že jeho deti a deti jeho detí sa stanú veľkým národom. (Odstráň všetky
figúrky.)
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SCÉNA 2: (Vonku. V pozadí stan P14.)
(Umiestni P34 a P33 - Ézava a Jákoba.)
Aj keď boli Jákob a Ézav dvojičky, nepodobali sa. Ézav bol červenovlasý a mal chlpaté telo. Jákobove telo
bolo hladké. Aj v iných veciach sa líšili: Ézav bol rád vonku a veľa času trávil poľovaním. Keď zabil zviera,
priniesol ho domov, aby mala rodina čo jesť. Jákob bol iný. Nerád poľoval. Bol tichý a väčšinu času trávil v okolí
stanu. Veľa času trávil so svojou matkou, Rebekou, ktorá ho naučila aj variť. Okrem toho rád sníval a plánoval. Bol
prefíkaný. V Biblii sa píše, že Jákob bol Rebekiným miláčikom, zatiaľ čo Ézav bol Izákovým miláčikom.
Jedného dňa bol Ézav zas na love. Asi mu šťastie neprialo, lebo keď sa vrátil, bol veľmi unavený a
zničený. A veľmi hladný! Čo tu tak dobre vonia? Aha, to Jákob varí. (Odstráň P34 a P33 Ezáva a Jákoba.)
SCÉNA 3: (Vonku)
(Umiestni P35- Ézava a Jákoba s jedlom.)
„Jákob, daj sa mi najesť z tej kaše. Skoro umieram od hladu,“ povedal Ézav. Jákob to mal dobre
premyslené. Videl, že Ézav je rozhodnutý za každú cenu dostať jedlo. On bol tiež rozhodnutý. „Predaj mi najprv
prvorodenstvo,“ povedal Jákob.
Čo je „prvorodenstvo?“ To bolo niečo mimoriadne, čo bežne náležalo najstaršiemu synovi. Keď otec
zomrel, prvorodený syn dostal dvakrát toľko z otcovho majetku ako ostatní synovia. Okrem toho bol prvorodený
najviac požehnaný Bohom. Ézav bol starší z dvojičiek, preto mu náležalo prvorodenstvo. Ale už predtým, než sa
Jákob a Ézav narodili, Boh povedal Rebeke: „Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu.“ Boh
plánoval dať prvorodenstvo Jákobovi. Jákob však nebol ochotný nechať to na Boha. Chcel Ézava podviesť, aby mu
predal prvorodenstvo. Preto povedal: „Dám ti najesť, ak mi predáš svoje prvorodenstvo.“
Ézav si z prvorodenstva veľa nerobil - nerobil si nič z toho, že sa mal stať hlavou rodiny, ktorej Boh sľúbil
svoje požehnanie. „Hovorím ti, že umieram hladom, Jákob,“ povedal „načo mi bude prvorodenstvo.“ Ale Jákob
povedal: „Hneď mi to odprisahaj!“ Ézav odprisahal. Jákob získal prvorodenstvo a Ézav dostal jedlo. Prefíkaný
Jákob vedel, že to je začiatok niečoho mimoriadneho. Nebolo však správne, ako prekabátil Ézava. Podvádzal.
Možno si poviete: „To je ale zákernosť!“ Ale v Biblii sa píše, že aj keď neurobíme presne to, čo urobil Jákob,
všetci máme klamné srdce. „Srdce je klamné nado všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?“ (Jeremiáš 17, 9)
Znamená to, že tvoje skutočné „ja“ nie je čestné, pravdivé a otvorené. Tvoje skutočné „ja“ je zlé,
nepravdivé a falošné. Z Božieho pohľadu sme nekonečne skazení. To znamená, že aj ty si veľmi zlý. Možno
navonok tak nepôsobíš. Možno ťa tvoja mama, tvoj otec a tvoji učitelia pokladajú za veľmi slušného chlapca alebo
veľmi slušné dievča. Ale Boh pozná tvoje skutočné „ja.“ On pozná tvoje myšlienky, keď sa hneváš. Vie, že
nadovšetko ľúbiš seba. Vie, kedy klameš a podvádzaš. Vie, že nie si taký dobrý, ako sa tváriš. To, čo Biblia hovorí
o klamnosti a hriešnosti, platí pre teba rovnako ako pre Jákoba. Svoje skutočné „ja“ nemôžeš zmeniť tak, aby sa
páčilo Bohu. Boh ťa však môže zmeniť a urobiť z teba iného človeka. Ak doposiaľ v Neho neveríš, prvý potrebný
krok je: Veriť Bohu. Ak chceš patriť Bohu a zmeniť svoj život, ale nevieš, ako na to, ostaň chvíľu sedieť po našom
stretnutí. Budem vedieť, že sa chceš porozprávať, ako sa môže zmeniť tvoj život.
Aj Jákob potreboval Boha, aby sa mohol zmeniť. Jákob však nemyslel na Boha. Keby bol poprosil Boha,
Boh by sa postaral o neho - Boh by mu zabezpečil prvorodenstvo. Jákob bol hlúpy, keď sa pokúsil vziať veci do
vlastných rúk. (Odstráň P35.)
SCÉNA 4: (Vonkajšie pozadie so stanom, alebo v stane)
(Umiestni Izáka P36 a Ézava P34.)
O nejaký čas si Izák zavolal Ézava: „Vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku. Keď sa najem,
požehnám ťa.“ Izák bol starý pán a bol slepý. Izák sa chystal požehnať Ézava – hoci Boh povedal, že starší bude
slúžiť mladšiemu. Určite aj Izák vedel, že Ézav predal Jákobovi prvorodenstvo. (Odstráň Izáka P36 a Ézava P34.)
SCÉNA 5:
(Umiestni Jákoba a Rebeku P33 a P37.)
Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral s Ézavom. Len čo Ézav odišiel na pole uloviť zver, Rebeka
zavolala Jákoba: „Počula som, ako tvoj otec povedal Ézavovi, že má uloviť zver a pripraviť mu pochúťku, aby ho
mohol požehnať. Teraz ma poslúchni: Choď ku stádu, vezmi dve kozľatá a ja z nich pripravím pochúťku. Potom to
zanesieš otcovi, aby ťa požehnal.“
Rebeka vedela, že jej miláčik mal už prvorodenstvo a bola rozhodnutá, že získa i požehnanie. Konala však
veľmi hriešne.
Najprv Jákob nesúhlasil: „Ézav je chlpatý a ja som hladký. Ak ma otec ohmatá, privediem na seba kliatbu a
nie požehnanie.“ Rebeka však povedala: „Nech padne kliatba na mňa. Len ma poslúchni!“
Jákob nakoniec súhlasil. Samozrejme bolo to veľmi nečestné. Obaja - matka aj syn - vykonali niečo veľmi
zlého. To, že máme klamné a falošné srdcia, prejavuje sa v našich činoch.
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Možno si sa dostal do ťažkostí, lebo si prišiel neskoro domov. Ospravedlňoval si sa: „Stará pani Jančová
ma zastavila na slovíčko - preto som sa oneskoril.“ V skutočnosti si bol s kamarátmi na ihrisku. Alebo si udrel
svojho brata tenisovou raketou. Mame si však vysvetľoval: „Nechcel som, raketa sa mi vyšmykla.“ Ďalšie
klamstvo! Robíš to preto, lebo tvoje skutočné „ja“ je klamné a beznádejne hriešne. Len Boh to môže zmeniť. On
môže z teba urobiť iného človeka nielen navonok - môže zmeniť tvoje skutočné „ja.“ Môže z teba urobiť človeka,
ktorý neklame a nepodvádza. On môže z teba urobiť človeka, ktorý chce poslúchať Boha. Ak sa naozaj chceš
zmeniť, prídi za Ježišom Kristom a popros Ho o odpustenie za všetko zlé, čo si urobil. On ti môže odpustiť, lebo
zomrel za tvoj hriech. Keď prídeš za Ježišom Kristom a veríš, že ti odpustí, staneš sa novým stvorením. Biblia
hovorí: „Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové.“ (2. Korintským
5, 17) Nechceš radšej byť iným človekom než podvodníkom a klamárom ako Jákob? Keby sa Jákob spoliehal na
Boha, Boh sám by mu zabezpečil požehnanie. Nebolo potrebné klamať svojho otca.
Aj Rebeka urobila chybu. Čo si myslíte, čo mohla urobiť, keď zistila, že Izák chce požehnať Ézava?
(Učiteľ, skús od svojich žiakov získať niekoľko názorov. Na ich základe potom pokračuj.)
Mohla prosiť Boha, aby jej ukázal, čo má povedať Izákovi, aby ju počúval. Mohla Izákovi pripomenúť, čo
povedal Boh pred narodením dvojičiek. Mohla mu pripomenúť, že prvorodenstvo teraz nezmeniteľne patrilo
Jákobovi a poprosiť ho, aby požehnal Jákoba. Podvádzanie je vždy zlé. Bohu sa nepáči, keď podvádzame a
klameme iných ľudí. (Odstráň figúrky P37 Rebeku a P33 Jákoba.)
Rebeka však konala podľa seba. Pripravila Izákovi pochúťku a priniesla Ézavove šaty, aby si ich Jákob
obliekol. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šije. Jákob priniesol Izákovi jedlo.
SCÉNA 6:
(Umiestni P36 a P38 Izáka a Jákoba.)
„Otče môj,“ povedal Jákob, keď vošiel k svojmu otcovi. „Kto si, syn môj?“ opýtal sa slepý Izák. „Ja som
Ézav, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Sadni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať.“
„Ako si to tak rýchlo našiel?“ pýtal sa Izák. „Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver,“ odpovedal
pohotovo Jákob. Izák povedal: „Poď bližšie, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav.“
Čo si myslíte, ako sa cítil teraz Jákob? Rebeka bola určite nablízku a načúvala. Čo si myslíte, ako bolo jej?
Určite sa obaja báli, že ich plán zlyhá.
Jákob sa pomaly blížil k svojmu otcovi. Izák vystrel ruky a dotkol sa kože z kozliat, ktorá pokrývala
Jákobove ruky a krk. „Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. Si ty skutočne Ézav?“ prosíkal Izák o pravdu. Jákob
klamal ešte raz: „Áno, som.“ „Podaj mi, nech jem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal,“ povedal Izák.
Potom poprosil Izák Jákoba: „Poď bližšie a bozkaj ma!“ On pristúpil a bozkal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat,
požehnal ho (1. Mojžišova 27, 28 - 29). Sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat z lovu. Podvod sa
vydaril! Klamať a podvádzať je však vždy nesprávne.
Pánu Ježišovi sa protiví, keď to robia chlapci a dievčatá. Ak miluješ Pána Ježiša, pamätaj, že si nový
človek. Boh Svätý Duch žije v tebe, aby ti pomáhal byť čestný a konať správne. Keď máš chuť porušiť pravidlá,
aby si vyhral hru, spoliehaj sa na Jeho pomoc. Vždy, keď si v pokušení vykonať neprávosť, obráť sa na Neho. Boh
ti vždy pomôže konať správne. Pomôže ti cviknúť si v autobuse lístok a neodpisovať pri písomných skúškach, hoci
tak mnohí robia a nik ich neprichytí. Tak môžeš ukázať, že si kresťanom a že Boh ťa zmenil. Či chlapec alebo
dievča - kresťania nemajú podvádzať ako Jákob. (Odstráň P38 Jákob, umiestni P39 Ézav.) Ledva Jákob odišiel,
prišiel Ézav. „Otče môj, vstaň a zajedz si, aby si ma mohol požehnať,“ povedal Ézav. Izák nemohol veriť vlastným
ušiam: „A ty si kto?“ „Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn.“ čudoval sa Ézav, prečo ho Izák nespoznal. „A kto bol
ten, čo ulovil zver a priniesol mi?“
Obaja vedeli, že ich Jákob podviedol. Ézav sa veľmi nahneval. „Jákob ma už dva razy podviedol. Najprv
mi vzal prvorodenstvo a teraz aj požehnanie.“ Ézav prosil Izáka o požehnanie, ale ten mu už nemal čo dať.
(Odstráň figúrky P36 Izák a P39 Ézav.)
Biblia hovorí: „Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec.“ (1. Mojžišova 27, 41)
„Čoskoro otec zomrie - potom zabijem Jákoba,“ povedal si Ézav.
SCÉNA 7:
(Umiestni Rebeku a Jákoba P37 a P33)
Rebeka vedela o Ézavových zámeroch. Zavolala si Jákoba a povedala mu: „Ézav ťa chce zabiť. Musíš na
nejaký čas odísť za mojim bratom Lábánom do Cháránu. Zostaň pri ňom, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata.
Potom si ťa dám odtiaľ doviesť.“
Rebeka zatajila svojmu manželovi skutočný dôvod, prečo poslala Jákoba preč. „Nechcem, aby si vzal ženu
z tejto krajiny,“ povedala. Ézav to už urobil a jeho rodičia to neschvaľovali. Tak Izák súhlasil a poslal Jákoba do
Cháránu. Rebeka svojho miláčika už nikdy viac neuvidela. (Odstráň všetky figúrky.)
Koľko problémov narobil tento podvod! Klamstvo sa Bohu nikdy nepáči a aj iným ľuďom prinesie vždy
žiaľ a utrpenie. Si kresťan a Pán Ježiš je tvojím Spasiteľom, no napriek tomu máš niekedy chuť klamať alebo
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podvádzať. Je to tak preto, lebo tvoje staré „ja“ pretrváva aj vtedy, keď Boh z teba urobil nové stvorenie. Zlé „staré
ja“ chce, aby si klamal a podvádzal. To „nové ja“, ktoré stvoril Boh, chce konať správne. Pamätaj, že Boh Svätý
Duch prebýva v tebe. Nemusíš sa už riadiť podľa „starého ja“. Spoliehaj sa na Svätého Ducha, že ti pomôže byť
taký čestný a pravdo-vravný, ako to On chce.
Niektorých z vás Boh ešte nezmenil. Možno vieš, že tvoje skutočné „ja“ je zlé a nepáči sa Bohu. Pros
Boha, aby ťa dnes zmenil. Možno si myslíš: „Keby ste vedeli, aký som bol zlý!“ Boh to vie a napriek tomu chce,
aby si prišiel za Ježišom Kristom a dostal odpustenie. Potom budeš novým človekom a Boh ti pomôže neklamať a
nerobiť zlé veci. Pomôže ti žiť pre Neho.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 4. LEKCIU
1. Ako Izák a Rebeka nazvali svoje dvojičky? (Ézav a Jákob)
2. Čím sa líšili tí dvaja? (Ézav bol veľmi chlpatý, Jákob nie. Ézav rád lovil, Jákob rád varil a bol doma. Ézav
konal nepremyslene, Jákob plánoval a rozmýšľal.)
3. Čo je prvorodenstvo? (Mimoriadna prednosť, ktorá staršiemu zabezpečí dvojnásobok majetku a mimoriadne
Božie požehnanie.)
4. Čo hovorí Boh o tvojom srdci? (Je hriešne a klamné nadovšetko.
5. Ako získal Jákob prvorodenstvo? (Vymámil si ho od Ézava za trochu jedla.)
6. Prečo by ho bol Jákob dostal aj bez podvádzania? (Lebo Boh to sľúbil ešte predtým, než sa narodil.)
7. Ako oklamali Jákob a Rebeka Izáka? (Tak, že si Jákob dal Ézavove šaty a na krk a na ruky kozľaciu kožu.
Hovoril, že je Ézav.)
8. Prečo môžu kresťania nepodvádzať a neklamať? (Sú novými stvoreniami, Boh Svätý Duch žije v nich a
pomáha im, aby boli čestní a pravdiví.)
9. Čo chcel Ézav spraviť, keď spoznal, že bol podvedený? (Chcel po smrti svojho otca zabiť Jákoba.)
10. Ktorý verš Biblie hovorí, že naše srdcia sú klamné? (Jeremiáš 17, 9)
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5. LEKCIA
JÁKOB ODÍDE Z DOMU
Písmo:

1. Mojžišova 28, 10 - 29, 30.
1. Mojžišova 31, 2 - 7 , 11, 13 - 18.
1. Mojžišova 32, 6 - 23.
1. Mojžišova 33, 1 - 4.
1. Mojžišova 35, 1 - 15, 27.

(Táto lekcia pokrýva obrovskú časť Písma. Nepokúšaj za zahrnúť všetky detaily. Hlavné udalosti sú v texte
obsiahnuté. Narodenia synov sme vynechali, lebo budú prebraté v nasledujúcej lekcii o živote Jozefa.)
ÚP:

Boh zmení životy tých, ktorí Mu patria.

Aplikácie:

N: Prijmi Krista ako Spasiteľa, potom zažiješ, ako Boh mení tvoj život.
S: Spokojne prijímaj zmeny, ktoré Boh koná v tvojom živote.

Úvod:
Jákob povie: „S Bohom.“
Sled udalostí: Jákob spí s kameňom pod hlavou.
Má sen.
Boh sa mu prihovorí.
ÚPN
Jákob postaví stĺp. Povie: Hospodin bude mojím Bohom. ÚPN
Jákob pri studni stretne Ráchel.
Pracuje za ňu sedem rokov.
Lábán ho podvedie - dá mu Leu.
ÚPS
Jákob si vezme Ráchel za ženu.
Naďalej pracuje pre Lábána.
ÚPS
Jákob sa rozhodne odísť.
ÚPS
Jákob odchádza.
Jákob počuje, že prichádza Ézav.
Jákob sa modlí.
ÚPS
Jákob pošle svoju rodinu na druhú stranu rieky.
Vyvrcholenie: Jákob zápasí s Bohom.
ÚPS
Záver:
Jákob stretne Ézava - spolu plačú.
ÚPN+S
Verš na zapamätanie: Filipským 1, 6b: „Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista
Ježiša.“
Vizuálne pomôcky:
Použi vonkajšie pozadie s figúrkami P5-7, P26, P33, P40 - 49.
LEKCIA
SCÉNA 1:
(Čistá tabuľa. Umiestni P42, Jákoba.)
Jákob sa rozlúčil a vydal na cestu. Bol to smutný deň. Podviedol svojho starého, slepého otca. Svojho brata
- dvojičku tak nahneval, že ho chcel zabiť. Možno si myslel: „Uvidím ešte niekedy svojho otca a svoju matku?“
Čakala ho ďaleká cesta. K strýkovi to bolo asi 700 kilometrov cesty. Mohol ísť iba pešo alebo na ťave; cesta mu
potrvá dlho. Zdá sa, že do tejto chvíle Jákob sotva niekedy myslel na Boha. V Biblii nenachádzame žiadne znaky,
že by veril v Boha, alebo Ho poslúchal. Jeho skutky naopak svedčili, že nemiloval Boha. (Odstráň figúrku.)
SCÉNA 2: (Nočné pozadie alebo čistá tmavá tabuľa.) (Umiestni P40.)
Čoskoro po svojom odchode z domu musel Jákob prespať vonku na poli. Namiesto podušky si vzal kameň.
Trochu tvrdá poduška! Jákob bol však taký unavený, že čoskoro zaspal. Snívalo sa mu. (Umiestni P41 rebrík
s anjelmi.) Bol to pekný sen: Rebrík siahal vrchným koncom až po nebo a anjeli vystupovali a zostupovali po ňom.
A to najzázračnejšie bolo, že hore nad rebríkom stál Hospodin a hovoril:
„Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim
potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme.“ (Boh povedal Abrahámovi a Izákovi, že ich potomstva
bude ako hviezd na nebi - to znamená „milióny“.) Ten istý sľub dal Boh už Abrahámovi. Jákobovi dal Boh ešte
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jeden sľub: „Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš; dovediem ťa späť do tejto krajiny,
lebo ja ťa neopustím a splním, čo som ti sľúbil.“ To je pekný sľub! Zaslúžil si Jákob, aby Boh urobil toto všetko
pre neho? Nie! Prečo to teda Boh sľúbil Jákobovi? Boh ho ľúbil, aj keď Jákob si to nezaslúžil.
Žiadny človek si nezaslúži Božiu lásku! Všetci sme boli voči Nemu neposlušní. Všetci ideme radšej svojou
cestou a robíme, čo chceme. A predsa Boh miluje hriešnikov ako ty a ja. Poslal svojho jediného Syna, Ježiša Krista
na svet. Ježiš Kristus žil dokonalý život, ktorý sa páčil Jeho Otcovi. A predsa bol pribitý na kríž a zomrel, ako keby
bol hriešnikom. Boh potrestal svojho vlastného, milovaného Syna za naše hriechy. Tak umožnil hriešnikom dostať
odpustenie a patriť Mu. Ak veríš v Ježiša Krista ako v Toho, ktorý zomrel za tvoje hriechy, patríš Bohu. Boh začne
z teba robiť človeka, akého On chce mať. Je nádherné, že Boh miluje ľudí ako ty, ja a Jákob - ľudí, ktorí si Jeho
lásku nezaslúžia. (Odstráň všetky figúrky.)
Keď sa Jákob zobudil, veľmi sa čudoval svojmu snu. Bál sa. Pocit, že bol Bohu tak blízko, ho naplnil
strachom. Jákob vedel, aký je. Teraz chápal, že Boh vie všetko o ňom. Muselo ho to naplniť strachom. „Aké hrozné
je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.“
SCÉNA 3: (Vonku)
(Umiestni Jákoba P42 a stĺp P43.)
Na druhý deň včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý použil ako podušku, postavil ho ako posvätný stĺp a
zvrchu ho polial olejom. Tak označil miesto, kde sa mu prihodil tento zážitok.
„Toto miesto sa bude volať Bétel,“ povedal Jákob. Bétel znamená „Boží dom.“ Na tom mieste Jákob
spoznal Boha. Vtedy Jákob urobil sľub: „Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú konám, ak mi dá
chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, Hospodin bude MOJÍM
Bohom.“
Dovtedy Jákob vôbec nežil pre Boha. Teraz však povedal: „Hospodin bude mojím Bohom.“ Takto sa začal
Jákobov život s Bohom. Nechcete patriť Bohu, byť Jeho? Dnes môžeš aj ty povedať celkom úprimne: „Hospodin
bude MOJÍM Bohom.“ Musíš poprosiť Pána Ježiša, aby ti odpustil, že si zlý. Musíš veriť, že zomrel za tvoje
hriechy. Potom budeš patriť Bohu. Biblia hovorí: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc [alebo právo] stať sa dietkami
Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ (Ján 1, 12) Keď prijmeš Krista, Boh ťa začne pretvárať. Nestane sa to naraz.
Pomaly, ale isto začneš rozmýšľať a konať tak, ako Boh chce, aby si zmýšľal a konal. Uvidíme, ako Boh zmenil
Jákoba. Odvtedy, ako sa mu v Bételi prihovoril Boh, Jákob sa zmenil natrvalo.
SCÉNA 4:
(Umiestni P26 studňu, P7 ovce, P42 Jákoba, P44 Ráchel.)
Asi o dva týždne neskôr Jákob došiel do Cháránu. Zazrel na poli studňu a stáda oviec s pastiermi. Jákob sa
im prihovoril: „Odkiaľ ste?“ „Z Cháránu,“ znela odpoveď. „Poznáte Lábána?“ „Poznáme.“ „A má sa dobre?“
„Dobre. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami.“
Keď Ráchel prišla k studni, Jákob sa predstavil. „Som Rebekin syn,“ povedal. Ráchel sa potešila a rozbehla
sa oznámiť novinu svojmu otcovi. (Odstráň Ráchel.)
Keď to počul Lábán, ponáhľal sa v ústrety Jákobovi na pole. (Pridaj P59 Lábána.) Jákoba priviedol do
svojho domu. (Odstráň všetky figúrky.)
Tej noci kládli sa mnohé otázky a dávali mnohé odpovede. Jákob sa cítil u Lábána ako doma. Lábán mal
niekoľkých synov a dve dcéry, Ráchel a Leu. (1. Mojžišova 31, 1) Biblia hovorí, že Ráchel bola pekná. Jákob sa
zaľúbil do nej! Vedel, že si ju chce vziať za ženu, ale asi pokladal za múdrejšie zatiaľ o tom nehovoriť.
SCÉNA 5: (Vonku alebo vnútri)
(Umiestni P33 Jákoba a P45 Lábána, P46 Leu, P44 Ráchel)
Keď bol Jákob mesiac u svojho strýka, Lábán mu povedal: „Budeš mi vari zadarmo slúžiť, pretože si môj
príbuzný? Povedz mi, aká bude tvoja odmena!“ Jákob nemusel dlho rozmýšľať: „Za tvoju mladšiu dcéru budem ti
slúžiť sedem rokov,“ odpovedal pohotovo. Lábánovi sa návrh pozdával: „Radšej ju dám tebe ako cudziemu
mužovi. Zostaň u mňa.“ (Odstráň P60 Leu a P45 Lábána.)
Jákob myslel ustavične na Ráchel. Sedem rokov služby za ňu nezdalo sa mu veľa. Tak veľmi ju ľúbil! Keď
uplynul čas, Jákob povedal Lábánovi: „Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul.
Tak začal Lábán chystať hostinu, na ktorú pozval všetkých ľudí z toho mesta. Večer priviedol Jákobovi svoju
dcéru, ktorá sa stala jeho ženou. Počas svadby mala nevesta podľa tamojších zvykov závoj. Ráno Jákob však
s hrôzou zistil, že to nebola pekná Ráchel, ale jej staršia sestra Lea! (Odstráň Ráchel, umiestni P45 Lábána a P46
Leu.)
Lábán zákerne podviedol Jákoba! Prečo Boh dovolil, aby sa toto stalo Jákobovi? (Dovoľ deťom
odpovedať.) Iste preto, aby Jákobovi pomohol pochopiť, aké zákerné a bolestivé je podvádzanie. Nik nebol väčším
podvodníkom ako Jákob a Boh mu dal túto lekciu, aby sa odvrátil od podvádzania. Niekedy Boh dovolí, aby Jeho
deti takto trpeli, lebo chce, aby pochopili zlo svojho hriechu.
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Jedno dievča menom Janka bola výborná speváčka. Veľa sa chválila svojím spevom a súťažami, ktoré
vyhrala. Zabudla však, že svoj hlas dostala od Boha. Miesto chválenkárstva radšej mala ďakovať Bohu za svoj
hlas. Raz sa zúčastnila súťaže. „Viem, že vyhrám,“ hovorila sebavedome svojim priateľkám. Keď Janka
predstúpila pri súťaži pred divákov a pred porotu, stalo sa jej niečo, čo sa jej dovtedy ešte nestalo: Zabudla text
svojej piesne! Samozrejme nevyhrala. Len čo prišla domov, zovrelo sa jej hrdlo a Janka začala žalostne vzlykať.
Mama jej nežne povedala: „Janka, možno Boh preto dovolil, aby sa ti to stalo, aby si sa nechválila toľko svojím
spevom.“ Janka si to zapamätala. Múdro sa rozhodla prijať túto lekciu a nechváliť sa už. Ak miluješ Pána Ježiša, je
veľmi dôležité, aby si sa aj ty naučil lekcie, ktoré ťa učí Boh. Nevzpieraj sa Mu, radšej Mu dovoľ, aby ťa zmenil.
Zmení sa Jákob a zanechá podvody? Hneval sa. „Čo si mi to urobil?“ pýtal sa Jákob Lábána. „Sedem rokov som u
teba slúžil za Ráchel. Prečo si ma oklamal?“ Lábán mu odpovedal: „U nás sa to predsa nerobieva, aby sa mladšia
vydávala prv ako prvorodená. Ak budeš konať službu ďalších sedem rokov, dostaneš aj Ráchel.“ Jákob súhlasil.
(Odstráň Lábána, pridaj P44 Ráchel.)
Zakrátko si vzal Jákob za ženu aj Ráchel a naďalej pracoval u Lábána. Možno si myslíte: „Dve manželky je to správne?“ Nie, Boh nikdy nechcel, aby mal muž dve ženy. A to, že mal dve ženy, spôsobilo v Jákobovom
dome problémy. (Umiestni P45 Lábána.)
Po rokoch povedal Jákob jedného dňa Lábánovi: „Chcem sa vrátiť domov. Daj mi moje ženy a deti. Vieš,
že som ti dlho statočne slúžil.“ Lábán ho prosil, aby zostal: „Zaplatím ti, koľko len budeš chcieť.“ Dohodli sa, že
Jákob dostane časť Lábánových stád. Rokmi sa z Jákoba stal bohatý muž. Vlastnil mnoho oviec, kôz, somárov a
tiav.
Jákob bol u Lábána asi dvadsať rokov. Za ten čas ho Lábán niekoľkokrát podviedol. Boh pomaly, ale isto
naučil Jákoba lekciu o tom, čo znamená byť podvodníkom. Ak si skutočný kresťan, Boh bude učiť lekcie aj teba.
Zmení ťa. Ako plynú týždne a mesiace, pomôže ti stále lepšie Ho chápať a poslúchať. Chce, aby si pokojne
prijímal, čo ťa učí a tak sa stále viac podobal Pánu Ježišovi. Boh ochotne dlhé roky pracoval na tom, aby zmenil
Jákoba - a rovnako je ochotný zmeniť aj teba. On je veľmi, veľmi trpezlivý k svojim deťom. Keď Ho sklameš,
nepovie: „S tebou som skončil!“ Aj voči Jákobovi ukazoval po všetky tie roky svoju trpezlivosť. (Odstráň
Lábána.)
Znovu prehovoril k Jákobovi: „Vráť sa do svojej rodnej zeme a budem s tebou!“
Jákob sa rozprával o tom s Ráchelou a s Leou: „Vášmu otcovi vidím na tvári, že sa hnevá na mňa, ale Boh
bol so mnou. Boh mi povedal: Teraz sa pober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme.“ Ráchel a Lea
súhlasili. Jákob ešte zďaleka nebol taký, ako chcel Boh, ale jeho život sa začal meniť. Počúval Boha, poslúchal
Boha a iným rozprával, čo Boh urobil s ním. Chlapci a dievčatá, kresťania, vidíte vo svojom živote zmenu? Možno
vidíš, že už nestrácaš tak často sebaovládanie. Možno si bol neporiadny a teraz si upratuješ svoju izbu. Možno si sa
nikdy nemodlil k Bohu, ale teraz sa modlíš. Áno, vidíš zmeny, ktoré v tebe činí Boh. (Odstráň všetky figúrky.)
SCÉNA 6: (Vonku)
(Umiestni ťavyP6. Vozy P5, ovce P7.)
Keď sa Jákob rozhodol opustiť svojho strýka, bol s ním obrovský sprievod: Ťavy, na ktorých sedeli
Jákobove ženy a deti, iné zvieratá, stovky rôznych zvierat, vozy, plné rôznych vecí, služobníctvo. Nebolo možné
vydať sa na cestu potajomky. Jákob sa rozhodol odísť vtedy, keď Lábán nebol doma.
Čo si myslíte, na čo myslel Jákob, keď sa vydal na cestu? Áno, som si istý, že myslel na Ézava. Hnevá sa
ešte jeho brat? Čo povie Ézav, čo urobí, keď sa Jákob vráti domov? Jákob si robil starosti a bál sa, preto poslal
poslov na výzvedy o Ézavovi.
Vrátili sa celkom vystrašení: „Ézav ti ide naproti a s ním 400 mužov.“ (Odstráň všetky figúrky.)
Čo mal robiť Jákob? Mal sa vrátiť do Cháránu? Mal sa pripraviť na boj? Mal sa ešte raz pokúsiť prekabátiť
brata? Boh však zmenil Jákoba, preto Jákob urobil najmúdrejšie, čo mohol: Modlil sa.
SCÉNA 7: (Vonku)
(Umiestni modliaceho sa Jákoba P47.)
„Bože otca môjho Abraháma, Bože otca môjho Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol: Vráť sa do svojej
krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si
preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma,
prosím, z rúk môjho brata Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi.“ Potom Jákob Bohu
pripomenul Jeho sľub: „Rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že ho nebude možno pre množstvo
spočítať.“ Jákob vedel, že ak Boh dovolí, aby Ézav zabil jeho aj jeho rodinu, ten sľub by sa nenaplnil. Tak sa
spoliehal na Božiu ochranu. Jákob sa naučil, ako sa treba modliť a dôverovať Bohu. To sú lekcie, ktoré chce Boh
naučiť všetky svoje deti. Keď si uveril v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, možno si ešte nevedel veľa o modlitbe.
Keď si však potom spoznával Boha, začal si sa s Ním rozprávať. Prostredníctvom biblického učenia a s pomocou
Svätého Ducha, ktorý žije v tebe, čoraz lepšie chápeš, ako sa máš modliť. Možno si sa ešte nikdy nemodlil nahlas.
Na budúci týždeň budeme mať modlitebnú chvíľu, kde dostanete možnosť ďakovať Bohu za niečo, čo urobil pre
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vás. Môžete si pripraviť aj modlitbu, v ktorej Mu nahlas poďakujete za niečo, čo urobil pre vás! (Na konci
vyučovania deťom znovu pripomeň, aby si na budúci týždeň pripravili ďakovnú modlitbu pre Pána.)
Je dobré počuť Jákobovu modlitbu, všakže? (Odstráň Jákoba.)
Jákob potom poslal svojmu bratovi Ézavovi určitý počet zvierat a mimoriadnu zvesť: „Toto je dar od
tvojho služobníka Jákoba.“
Večer Jákob poslal svoje manželky, deti a zvieratá na druhú stranu rieky, ktorá tiekla tadiaľ. On však
zostal. (Umiestni Jákoba P48.) Tej noci sa mu prihodila veľmi zvláštna vec: Nejaký muž zápasil s ním a v boji
vytkol mu bederný kĺb tak, že Jákob kríval. Nebol to však obyčajný muž, bol to nebeský návštevník. Jákob zápasil
s Bohom. Boh mu povedal: „Nebudeš sa už volať Jákob (=úskočný), ale Izrael (=Boží bojovník, alebo: ten, ktorý
bojuje s Bohom), lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si.“ Nové meno - nový človek! Kto by bol kedy
povedal, že z Jákoba bude niečo iné ako podvodník? Boh sa ho však nevzdal. Urobil z Jákoba iného, lepšieho
človeka. Dlho to trvalo, ale Boh je trpezlivý. Aj keď hrešíš, keď sklameš Boha, On nevzdá svoje dielo v tebe.
Biblia hovorí: „Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Filipským 1, 6b). On
vás učiní podobnejšími Pánu Ježišovi, aj keď to bude trvať dlho ako u Jákoba. (Odstráň Jákoba P48.)
Na túto noc Jákob nikdy nezabudne! Na druhý deň, keď vyšiel v ústrety svojmu bratovi, ešte kríval. Dal
pokyny, aby jeho ženy a deti boli v čo najväčšom bezpečí a sám šiel vpred. Ézav sa mu blížil. Čo sa stane? Zabije
Ézav svojho brata? Pokúsi sa Jákob o nejaký úskok? Jákob sa poklonil, nič viac. Ézav sa rozbehol k nemu, objal ho
okolo krku, pobozkal ho a spolu plakali. Boh zariadil všetko Jákobovi! (Umiestni P49 Ézav a Jákob.)
Jákob bol teraz oveľa lepším človekom ako vtedy, keď pred dvadsiatimi rokmi odišiel z domu.
Nezasluhoval si nič dobré od Boha. Boh však miloval Jákoba a zmenil ho rôznymi spôsobmi. Ak si ešte neuveril
v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, nevieš, aké je to, keď ťa Boh pretvára. Ak v Neho uveríš dnes a poprosíš
Ježiša Krista, aby ti odpustil a stal sa tvojím Spasiteľom, Boh začne meniť tvoj život.
Ak si už Božie dieťa, ďakuj Mu za to, čo robí v tvojom živote. S radosťou sa uč lekciám, ktoré ťa Boh učí a
staň sa tak podobnejším Pánu Ježišovi. Keď ťa Boh vezme do Neba, budeš dokonalý/á. Ako hovorí Biblia: „Ten,
ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Filipským 1, 6b). Jedného dňa budeš ako
Ježiš. Na to sa môžeš tešiť.

KONTROLNÉ OTÁZKY PRE 5. LEKCIU
Doplň vety:
1. Keď raz spal Jákob vonku pod šírym nebom, snívalo sa mu, že... (vidí po rebríku anjelov zostupovať a
vystupovať do neba.)
2. Božím dieťaťom sa staneš vtedy, keď... (prijmeš Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.)
3. Keď Jákob došiel k studni blízko Cháránu, opýtal sa pastierov na Lábána a stretol .... (Ráchel).
4. Lábán sa opýtal Jákoba: „Akú mzdu chceš za svoju prácu?“ Jákob odpovedal:.. („Sedem rokov budem
pracovať za Ráchel.“)
5. Keď sa skončilo sedem rokov, bola svadba a Lábán mu dal za ženu... (Leu).
6. Boh pôsobí vo svojich deťoch, aby boli čoraz viac ako... (Pán Ježiš).
7. Boh sa nevzdáva pri svojich deťoch, lebo je... (trpezlivý).
8. Keď sa Jákob so svojou rodinou a svojím majetkom vydal na cestu domov, obával sa... (stretnutia s Ézavom).
9. Keď počul, že Ézav sa blíži so štyrmi stovkami mužov, tak sa... (modlil).
10. Keď sa stretli, Ézav... (sa mu rozbehol v ústrety, objímal ho a bozkával.)
11. Jákob dostal nové meno. Boh mu povedal: Ty sa budeš volať... (Izrael).
12. Kresťania budú dokonalí, keď... (prídu do neba.)
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