KĽÚČE

Nikto ťa nechápe

LEKCIA

Nikto ťa nechápe
Mal si niekedy pocit, že sa ti zrútil celý svet a že
dokonca aj tí najbližší sú proti tebe? A čo je ešte
horšie, cítil si, že ťa každý pozoruje? Vitaj
v Jóbovom svete!
Kľúčový text Jób 3-37

Príbeh
Keď Jób stratil všetko – domov,
majetok, dobytok, deti a napokon aj
zdravie – satan prestal naňho útočiť.
Celé telo mal pokryté hnisajúcimi,
bolestivými a zapáchajúcimi vredmi.
Jedného dňa prišli za ním
na mestské smetisko, kde celé dni
sedával, jeho traja priatelia –
Elifaz, Bildad a Cófar.

1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Nikto ťa
nechápe“.
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
Modli sa Poďakuj Bohu za
to, že ti rozumie a miluje ťa,
aj keď ty máš o ňom
niekedy pochybnosti.
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Týždeň s ním mlčky sedeli. Títo traja
priatelia sa riadili vtedajšími zvykmi a zo
slušnosti čakali, že Jób prehovorí ako prvý.
Napokon Jób povedal: „Dúfam, že
každý – aj Pán Boh – zabudne na deň, keď
som sa narodil! Bolo by oveľa lepšie, keby
som sa nebol narodil.“
Elifaz sa neovládol a vyhŕkol:
„Pravdepodobne sa na mňa budeš hnevať,
ale niečo ti musím povedať. Vo svojom živote
si urobil toľko dobrých vecí. Tým, ktorí boli
chorí alebo im niekto ublížil, si vždy vedel
povedať múdre slovo. Aj keď sa snažíš a chceš
vyriešiť problémy vo vlastnom živote,
nedokážeš to. Podľa môjho názoru si musel
urobiť niečo, čím si Boha nahneval. Mal by
si ho preto prosiť o odpustenie a odovzdať
mu všetky svoje problémy.“
„Čo si to za priateľ?“ vykríkol Jób.
„Nepotrebujem, aby si mi hovoril,
že som urobil niečo, čím som urazil
Boha. Vidíš, že zomieram. Prišiel si
sem, aby si mi vyčítal niečo, o čom
ani nevieš, či je pravda?“

VERŠ
koby
e len a ,
ím
id
v
z
hade
Tera
le, v zá
d
.
a
k
r
z
v
u v tvár
m tváro časti,
o
t
o
p
ale
ms
oznáva
vať
Teraz p udem pozná
b
om
ale pot ako som bol
tak ,
ný.
spozna 2)
,1
(1 Kor 13

2. úloha
Čítaj Ž 23,4
Urob Vyber sa na prechádzku
s palicou (ako pastier).
Premýšľaj Premýšľaj o veciach,
ktorým vo svojom živote nerozumieš.
Modli sa Popros Boha, aby ťa
viedol a potešoval, aj keď
nevieš, kam ťa vedie.
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3. úloha

Pripojil sa aj Bildad: „Možno to boli
Čítaj Ž 31,8
Premýšľaj
Jóbovi
tvoje deti, ktoré neposlúchli Pána Boha.
priatelia vlastne nechápali
Keby si neurobil nič zlé, určite by sa ti
Jóba ani Pána Boha.
Napíš Do zošita napíš, čo
to nebolo stalo! Čo vravievali naši starí
prežívaš, keď ti iní nerozumejú.
rodičia? Hovorili nám, že rastliny
Modli sa Popros Boha, aby ti
pomohol netrápiť sa, keď ti
nevyhnutne potrebujú pre život vodu.
Ďakuj mu
Pre nás platí to isté. Bez Boha vysycháme inízanerozumejú.
jeho lásku.
a nemáme nijakú nádej. Keby si vyznal
svoje hriechy, Boh by do tvojho života vrátil
šťastie.“
„Rozumiem, čo chceš povedať,“ odpovedal Jób. „Jednu vec
však stále nechápeš. Nech urobím čokoľvek, nepresvedčím ťa.
Stále budeš hovoriť, že Boh dovolil, aby sa
mi stali tieto strašné veci preto, že som zlý.
Ja však tomu neverím. Neurobil som nič,
čím by som si zapríčinil túto chorobu.“
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4. úloha
Zopakuj si
Trikrát si zopakuj
„Jób, nemôžem to ďalej počúvať.
kľúčový verš.
Musím ti niečo povedať,“ ozval sa
Urob Urob na zrkadlo v kúpeľni odtlačok
svojej tváre a ruky. Pozoruj, ako sa zmenil tvoj
Cófar. „Nevieš azda, že ak
obraz v zrkadle. Teraz na to nastriekaj čistiaci
nežijeme tak, ako by sme mali,
prostriedok a zrkadlo poumývaj.
Aký rozdiel vidíš?
dlho nebudeme šťastní? Keď
Čítaj 1 Ján 5,20
teraz trpíš, môže to znamenať len
Modli sa Poďakuj Bohu za to, že poslal
jedno – musí byť niečo, za čo
Ježiša, aby nám pomohol
rozumieť mu.
potrebuješ prosiť Boha o odpustenie.“
Jób odpovedal: „Všetko, čo od vás
chcem, je, aby ste ma vypočuli. Pozrite sa na mňa.
Vyzerám tak strašne, že ľudia pri pohľade na mňa
strácajú slová. Nechápem, prečo to Boh dopustil.
Poznám zlých ľudí, ktorí sú už veľmi starí. Sú bohatí
a zdá sa, že sa im v živote darí. Ja som sa snažil žiť
dobrým životom, preto nerozumiem, prečo Pán Boh
dovolil, aby sa mi toto stalo.“
„Vzdávam sa,“ povedal
Elifaz. „Nepodarí sa nám Jóba
presvedčiť. Nechce počuť, čo
sa mu snažíme vysvetliť!“
A tak títo traja starí priatelia
zmĺkli. Mladý muž menom Elíhu
počúval, ako sa rozprávali.
Pretože bol najmladší, musel
čakať, kým všetci ostatní
dohovoria.
„Počul som všetko, čo ste
povedali. Nikto z vás nedokázal,
že Jób je nespravodlivý,“
povedal. „Chcem povedať
niečo Jóbovi. Chcem, aby
ma vypočul a potom mi
môže odpovedať.“
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5. úloha
Čítaj Ef 1,18-19
Premýšľaj Boh nás miluje
aj vtedy, keď mu nerozumieme.
Chce však, aby sme ho poznali
a stále viac mu dôverovali.
Čítaj V spevníku nájdi pieseň,
ktorá vyjadruje pocity trpiaceho
človeka.
Modli sa Zaspievaj pieseň,
ktorej slová vyznievajú ako
modlitba.
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6. úloha

6

Premýšľaj
V Jób 26,7-14 hovoril
Jób svojim priateľom o Božej moci, ktorú
vidíme v prírode.
Čítaj Na rodinnej pobožnosti si spolu nahlas
prečítajte Žalm 19.
Diskutuj Rozprávajte sa o veciach v prírode, ktoré ti
pomáhajú lepšie poznať Boha. Spomeňte aj veci, ktoré
sotva môžeme pochopiť.
Povedz Povedz svojim rodičom kľúčový verš aj
kľúčovú myšlienku.
Modli sa Spolu sa modlite. Chváľte
Boha za jeho veľkosť
a stálu lásku.

„Jób, ty i ja sme si pred
Bohom rovní. Ty stále
hovoríš, že si nevinný a že
Boh nekonal fér. Tvrdíš,
že Boh nepočuje tvoje
modlitby. Nechápeš, že Boh
niekedy používa takéto
udalosti, aby ťa naučil
poslúchať jeho vôľu?
Nevieme, čo si Boh myslí.
Vieme však, že vždy koná
fér. Nemôžeme predsa
Boha kritizovať.“
Ani jeden z týchto mužov
nepochopil, čo sa udialo
medzi Bohom a satanom. Každý len
sčasti poznal Boha a aj to, čo vedel,
celkom nechápal. Boh ich však poznal
a miloval. Vedel, že keď príde správny
čas, pomôže im to všetko pochopiť.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho
na správne miesto
na časovej osi.
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HLAVOLAMY
DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA
Návod
Prekresli si obdĺžničky na kartičky a prehadzuj ich dovtedy, kým sa nebude dať
po riadkoch čítať zrozumiteľný text.
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