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Slová hodné kráľa

LEKCIA

Slová hodné kráľa
Čítal si už nejaký návod na použitie a vôbec si mu nerozumel?
Potreboval si pomoc, keď si niečo skladal, pretože návod bol príliš
zložitý? Mám pre teba dobrú správu. Biblia nám dáva rady do života,
ktoré pochopíš veľmi ľahko. Predstav si, že počúvaš rozhovor múdreho
otca s jeho synom.
Kľúčový text Prísl 22,1-5.9.22

Príbeh
„Vaša Výsosť,“ povedal
Šalamúnov sluha princovi
Rechabeámovi, „kone sú
pripravené. Kráľ si želá, aby
ste prišli za ním.“
„Už sa teším!“ vykríkol
Rechabeám celý šťastný.
Odkedy sa jeho otec
Šalamún stal kráľom,
Rechabeám s ním
nemohol tráviť veľa
času.

1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Slová hodné
kráľa“.
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
Modli sa Poďakuj Bohu
za to, ako sa o teba po
celý minulý týždeň
staral.
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Ale keď sa vybrali na koňoch, vždy to
bolo niekde ďaleko a strávili spolu
pomerne dlhý čas.
Keď Rechabeám pozdravil otca,
VERŠ
v bruchu mu zaškvŕkalo. „Dúfam, že nám
sluha nabalil poriadnu desiatu,“ povedal.
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stáli tri kone. Na jednom boli doplna
(Prísl 2,6
naložené dva obrovské koše.
Rechabeámovi zažiarili oči. „To všetko je pre nás?“
„Hádam si len nemyslíš, že svojho dediča nechám hladovať,“
povedal kráľ.
Šalamún s Rechabeámom vyšli von a nasadli
2. úloha
na kone. Sluha musel už druhýkrát za mesiac napraviť
Čítaj
Prísl 22,1-5
Rechabeámovi strmene.

Nájdi Vyhľadaj
v slovníku slová „opatrný“,
„rozvážny“, „bystrý“.
Napíš Napíš si definície
týchto slov do svojho zošita.
Slová použi vo vetách. Potom
popros rodičov, aby sa
pozreli, či si im správne
porozumel.
Modli sa Popros Boha,
aby ti pomohol správne
pochopiť a robiť to, čo
si sa tento týždeň
naučil.
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Keď vyšli z kráľovského paláca, popchli kone do cvalu. Sluhu
nechali za sebou. Rechabeámovi sa páčilo, ako mu vietor ovieval
tvár. Otočil sa a zavýskal. Po niekoľkých hodinách rýchlej jazdy prišli
na svoje obľúbené miesto – k potoku, kde bolo aj niekoľko stromov.
Obidvaja zoskočili z koní a dovolili im napiť sa.
„Si hladný?“ spýtal sa Šalamún svojho syna.
„Teraz som asi viac smädný,“ odpovedal Rechabeám.
„Sluha nám dal aj vodu do kožíc,“ povedal kráľ.
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„Hádam len pamätal na to, že pôjdeme
prašnou cestou,“ usmial sa Rechabeám.
Otvoril kožicu a napil sa.
3. úloha
Šalamún so synom šli popri potoku,
Čítaj
Opäť Prísl 22,1-5
každý zahĺbený do svojich myšlienok.
Napíš Do zošita vypíš štyri skupiny
ľudí, ktorým sú adresované Šalamúnove
Napokon sa Šalamún spýtal: „Vieš,
príslovia. Napíš, aká odmena ich čaká, ak
ako ma ľudia volajú?“
budú dbať na tieto rady.
Premýšľaj Čo myslíš, do ktorej skupiny
„Najmúdrejší človek na svete,“
alebo skupín patríš?
povedal Rechabeám.
Modli sa
Povedz Bohu, do ktorej
zo skupín chceš patriť.
„A vieš prečo?“
„Pretože si prosil Boha o múdrosť
a On ti ju dal,“ zarecitoval Rechabeám.
„Dal mi múdrosť, aby som vedel, ako sa
zachovať v mnohých ťažkých situáciách,“
povedal Šalamún prikyvujúc. „Čím viac Boha
počúvam, tým viac sa učím, ako koná. Zistil
som, ako veľmi si želá, aby som pomáhal tým,
ktorí sú v ťažkej situácii.“
„Ale veď to už robíš,“ povedal Rechabeám.
„Môžeš urobiť niečo viac?“
„Chcem sa o to podeliť s tebou,“ povedal
Šalamún a otočil sa k synovi. „Jedného dňa
sa staneš kráľom,“ povedal. „Zdedíš veľké
bohatstvo, ale dobré meno má väčšiu
4. úloha
Čítaj
Prísl 22,1-5
hodnotu. Musíš sa správať k bohatým
Premýšľaj Spýtaj sa
a chudobným rovnako a svoje bohatstvo
niekoho z dospelých, či
použiť na pomoc chudobným. Nikdy sa
nemá nejakú skúsenosť
tým, o čom hovoria tieto
neodvracaj od tých, ktorým môžeš pomôcť. sverše.
Mnohí ti budú lichotiť a predstierať, že sú
Modli sa Ďakuj Bohu
za príležitosť podeliť
tvojimi priateľmi. Nehľaď však na ich slová,
sa o to.
ale na ich činy.“
„Môžem teda vôbec niekomu veriť?“ spýtal
sa Rechabeám a čupol si k stromu.
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„Pravdaže. Určite budeš mať priateľov,“ odpovedal
Šalamún. „Váž si ich a dobre stráž. Buď vždy pripravený
pomôcť im, dokonca aj vtedy, keď ti to nebude vhod. Ak vidíš,
že robia niečo zlé, napomeň ich.“
„A čo keď sa na mňa nahnevajú?“
„Prejde ich to, keď si uvedomia, od koľkých
problémov si ich ušetril. A dvorných radcov
máš na to, aby ušetrili od ťažkostí teba. Raď sa
s nimi. Pomôžu ti plánovať veci dopredu
a vyhnúť sa problémom.“
„Akým problémom?“ spýtal
sa Rechabeám a opäť vstal.
„O tom sa porozprávame
zase niekedy inokedy,“
povedal Šalamún, vstal
a objal syna okolo pliec.
„To najdôležitejšie, čo
môžeš urobiť, je stále
uctievať nášho Pána.
Nezačni byť pyšný
na svoje bohatstvo
a moc.

5. úloha
Čítaj Prísl 22,9
Premýšľaj Kedy a kde
môžeš prejaviť svojim priateľom
štedrosť a šľachetnosť?
Urob Porozprávaj sa s niektorým
dospelým o tom, ako sa dá takýmto
spôsobom slúžiť iným.
Modli sa Pros Boha, aby ti dal
nápady, ako môžeš iným pravidelne
slúžiť.
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Pamätaj si, že to všetko ti dal On. Ak budeš dôverovať
Bohu, poctivo pracovať a správať sa k ľuďom čestne, tvoja
vláda bude požehnaná.“
Rechabeám sa zamračil. „Ako si mám toto všetko
zapamätať?“
„Napíšem ti to,“ povedal Šalamún.
„Páni!“ povedal Rechabeám a utrel si pritom čelo,
„zdá sa, že sa to budem musieť naučiť naspamäť.“
7. úloha
„Ale nie skôr, ako sa najeme,“ povedal Šalamún
Vyrieš hlavolam.
a usmial sa. „Už prichádza za nami sluha s jedlom.“
Vystrihni obrázok
6. úloha

a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.

Čítaj
Prísl 22,22
Premýšľaj Čo znamená
„zdierať“ niekoho? Uveď príklady.
Urob Porozprávaj sa s niekým
z dospelých o tom, kde vo svete sú
vykorisťovaní mladí ľudia. Spýtaj sa,
ako môžu v tomto prípade kresťania
pomôcť.
Modli sa Chváľ Boha za to, že nás
chráni a pomáha utláčaným.
Popros ho, aby nám pomohol
konať podobne.
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HLAVOLAMY
PRIPRAV SA!
Návod
Do riešenia si zapíš verš, ktorý hovorí o hodnote Božieho slova. Začni správnym
slovom s veľkým písmenom na začiatku. Slová spájaj šípkami. Pohybuj sa vždy na
susedné políčko vpravo, vľavo, hore alebo dole, ale nie krížom.
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