KĽÚČE

Úžasný Boh

LEKCIA

Úžasný Boh
Za kým ideš, keď sa cítiš nepochopený?
Vypočujme si rozhovor, ktorý mohol
prebehnúť medzi jedným z Jóbových vnukov
a Jóbovou manželkou. Možno sa mu snažila
vysvetliť, ako sa naučila dôverovať Bohu.
Kľúčový text Jób 38-41

Príbeh
„Ako sa darí môjmu
milému vnukovi?“
spýtala sa Hiramova
babka.
„Babka,“ usmial
sa Hiram, „len
pred chvíľou som
počul, že si to isté
povedala môjmu
bratrancovi.“
„Nachytal si
ma,“ odpovedala
s úsmevom.

1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Úžasný Boh“.
Nauč sa Začni sa učiť
kľúčový verš.
Modli sa Poďakuj
Bohu za to, že vieš
čítať.
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„Všetkých vás mám rada. Som taká
vďačná, že mám opäť rodinu. Čo môžem
pre teba urobiť, Hiram?“
„Vlastne nič. Len som chcel vypadnúť
z domu. Mame sa nepáčia niektorí moji
kamaráti. Hovorí, že sú ako dedkovi starí
priatelia. Keď som sa chcel spýtať niečo
viac, povedala mi, že mám ísť za dedkom.“
„Tá Jemima,“ povedala babka a pokrútila
hlavou pri pomyslení na svoju dcéru,
Hiramovu mamu. „Dedko tu teraz nie je, ale
možno ti pomôžem ja. Už ten príbeh dobre
poznáš, však?“
„Áno,“ povedal Hiram. „Dedko prišiel
o všetko a potom ešte aj ochorel.“
„Správne. Keď ochorel,
prišli za ním jeho traja
priatelia a potom ešte jeden
človek, ktorého sme ani
poriadne nepoznali.
Namiesto slov útechy
povedali, že tvoj dedko
musel urobiť niečo zlé,
keď sa k nemu Boh
tak zachoval.
Pravdaže, Jób
trval na tom,
že neurobil nič
proti Bohu.
Jeho priatelia mu
však stále
pripomínali, že musí
vyznať svoj hriech.
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2. úloha
Čítaj Jób 38,4-18
Premýšľaj Hneval sa Boh
na Jóba? Čo si asi myslel Boh
o Jóbovi? Čo si myslel Jób
o Bohu? A o sebe?
Nakresli Do zošita si nakresli
obrázok o tom, ako Boh kladie
Jóbovi ťažké otázky.
Modli sa Chváľ Boha
za úžasné veci
v prírode.
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3. úloha
Čítaj Jób 38,19-38
Premýšľaj Čo sa Boh pýtal Jóba
o nebi?
Urob Z papiera alebo plastelíny vyrob
predmety, ktoré budú predstavovať Božie
stvorenie opísané v týchto veršoch a zaves ich
na ramienko na šaty.
Modli sa Poďakuj Bohu za jeho moc,
ktorou všetko stvoril a udržuje.

LEKCIA

Nakoniec sa vzdali, pretože videli,
že si za svojím slovom stojí.“
„Boh im dovolil hovoriť dosť dlho,
ale potom sa rozhodol, že sa tiež
zapojí do ich rozhovoru,“ povedala
babka. „Priatelia videli a počuli, že
prichádza veľká búrka. Tvoj dedko počul
hlas, ktorý nepatril ani jednému z jeho
priateľov. Boh sa rozhodol, že On je
na rade, aby prehovoril, a tak hovoril
– ale len s Jóbom.“
Babka pokračovala: „Boh sa spýtal:
´Kto sú títo muži, ktorí hovoria o mne, ale
nevedia, kto som?´ Pripomenul dedkovi,
že On stvoril tento svet a celý vesmír. Boh
sa spýtal dedka: ´Dal si niekedy rozkaz,
aby vyšlo slnko alebo aby sa pohli hviezdy
na nebi? Môžeš dať život alebo vzkriesiť
niekoho mŕtveho?´“
„Boh bol voči nemu trochu pritvrdý,
však?“ protestoval Hiram.
„Možno. Ale chcel tým povedať len to,
že On je Boh, my nie.“
„Čo ešte povedal?“
Babka pokračovala: „Boh kládol ďalšie
otázky, napríklad: ´Aký veľký je vesmír? Kde
je zdroj, z ktorého pochádza svetlo? Dokedy
sa ma ešte budeš pýtať?´ A nakoniec:
´Čo musíš povedať sám sebe, Jób?´“
„Vypytuje sa ako moja mama!“ zvolal
Hiram.
„Jemima možno nesúhlasí, Hiram,“
odpovedala babka a nebadane sa usmiala.
„Mal dedko možnosť niečo povedať?“
spýtal sa Hiram.

7
4. úloha
Čítaj
Jób 38,39-41; 39
Zisti Zisti viac informácií
o jednom vtákovi alebo zvierati,
ktoré tu Boh spomína.
Urob O svoje nové poznatky sa
podeľ s kamarátom alebo členom
vašej rodiny.
Modli sa Chváľ Boha za to,
že vládne a stará sa
o všetky zvieratá.
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5. úloha
Babka vysvetľovala ďalej: „Áno,
Čítaj Jób 40,15-24; 41
dedko napokon pripustil, že nevie
Zisti Spýtaj sa niekoho z dospelých,
toho až tak veľa, ako si myslel. Boh
čo je to behemót a leviatán.
však nebol spokojný s jeho
Premýšľaj Čo je pre teba v živote takou
odpoveďou. Povedal mu: ´Predstúp, „príšerou“?
Povedz Povedz o tejto „príšere“ Bohu.
Jób, a zachovaj sa ako statočný
Modli sa Poďakuj Bohu za to, že všetky
„príšery“ má pod kontrolou.
muž. Položím ti ešte niekoľko otázok
Nakresli Nakresli obrázok, ako Boh
a čakám, že mi na ne odpovieš.´“
zvíťazil nad tvojou „príšerou“.
„Presne ako moja mama!“
Poďakuj mu za to.
povedal Hiram a prikývol.
„Boh chcel vedieť, či Jób pochybuje o jeho múdrosti
a spravodlivosti,“ povedala babka a ďalej citovala Boha: „´Si taký
mocný ako ja? Môžeš urobiť koniec hriechu na zemi tak, že
od každého vezmeš dych života? Ak áno, tak sa o seba postaraj!´“
Hiram sa zachvel. „Mama musí mať naozaj blízky vzťah s Bohom.
Tie posledné slová mi tiež pred chvíľou povedala.“
„Nuž, Hiram,“ rozmýšľala babka, „to je dôvod, prečo Boh stvoril
mamy. Nemôžu vidieť všetko ako Boh, ale vidia veľa. Mama ti chce
to najlepšie. Niekedy možno chce od teba niečo, čo ti nedáva
nijaký zmysel. No ak si trpezlivý a veríš, že ťa má rada, všetko bude
v poriadku. A práve to chcel Boh naučiť tvojho dedka. Chcel mu
vštepiť do mysle istotu, že On ako Stvoriteľ je tiež ten, kto všetko
udržuje. Akoby mu hovoril: ´Azda si nemyslíš, že ak som ťa priviedol
na tento svet, teraz sa o teba nepostarám?´“
„Babka,“ spýtal sa Hiram,
„povieš to mame?“
„Veru nie. Nemusím jej to
6. úloha
vravieť,“ usmiala sa
Čítaj Na rodinnej
pobožnosti si prečítajte
7. úloha
babka. „Už sme sa
uvedené verše o tom, že Boh
Vyrieš hlavolam.
o tom rozprávali
nás podopiera a posilňuje:
Vystrihni obrázok
Ž 3,5.6; Ž 89,21; Ž 119,175
niekoľkokrát, keď
a nalep ho
Povedz Spamäti povedz kľúčový
na správne miesto
bola
ako
ty.“
verš.
na časovej osi.

Spýtaj sa Spýtaj sa, či niekto
pozná iné verše o Božej stvoriteľskej
moci, ktorou zároveň všetko
udržuje.
Modli sa Ďakuj Bohu za to,
že nás nikdy neopustí.
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HLAVOLAMY
BOŽIA RUKA
Návod
Do biblického textu doplň samohlásky z tabuľky. Každú môžeš použiť iba raz.
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