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Zdroje : 
1 Mojžišova 24; 

Patriarchovia 
a proroci, str. 

171-176 
 

Veršík na 
zapamätanie 
„Hospodin.... 
pošle s tebou 

svojho anjela, aby 
si mal na ceste 

úspech.“ 
1 Mojžišova 

24,40 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť, že Boh 
chce, aby sa 

všetci ľudia stali 
členmi jeho 

rodiny. 
Cítiť radosť 

z toho, že Boh 
ich hľadá a má 
o nich záujem. 

Reagovať  tým, 
že povedia Bohu 

aký pocit to  
v nich vyvoláva 

Jeho láska a Jeho 
pozvanie. 

 
Hlavná 

myšlienka 
„Boh chce, aby sa 

každý človek 
pripojil k jeho 

rodine.“ 

 
 
 
 

MANŽELKA PRE IZÁKA  
 
Téma na tento mesiac 
Patríme do Božej rodiny.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Keď Abrahám zostarol, posiela sluhu, ktorému dôveruje, aby 
našiel manželku pre Izáka. Sluha dôveruje Božiemu vedeniu a je 
vedený k Rebeke, ktorá s ochotou ponúka, že napojí sluhove ťavy. 
Sluha vysvetľuje svoje poslanie v rodine Rebeky. Nasledujúci deň 
rebeka súhlasí s tým, že sa vráti so sluhom, aby sa stretla a vydala 
za Izáka. 
        
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Abrahám pochopil dôležitosť výberu partnerky pre svojho syna zo 
svojej „rodiny“, boli to ľudia, ktorí zdieľali jeho náboženstvo 
a jeho svetonázor. Rebekina rodina tiež pochopila dôležitosť 
zväzku ich dcéry a Izáka. Rebekinu zdvorilosť, vystriedala 
štedrosť a dávanie darov rodine. Tieto hodnoty nám vyzdvihujú  
láskavosť a vľúdnosť, ktoré existovali medzi členmi širšej rodiny 
a pripomínajú nám aj dnes to, že láskavosť máme prejavovať 
členom Božej rodiny aj dnes.  
 
Obohatenie učiteľa 
„Abrahám zostarol a vedel, že čoskoro zomrie. Ak mal 
zabezpečiť, aby sa jeho potomstvo splnilo Božie zasľúbenie, 
musel ešte niečo urobiť. Boh vyvolil Izáka za jediného 
bezprostredného nástupcu a strážcu Božieho zákona. Tento ďalší 
otec vyvoleného  národa bol však dosiaľ slobodný. Keďže 
Kanaánci slúžili modlám, Boh svojmu ľudu prísne zakázal 
uzatvárať s nimi manželské zväzky, lebo vedel, že také 
manželstvá vedú k odpadnutiu od Boha. Patriarcha sa obával, že 
zhubné vplyvy, ktorým bol jeho syn vystavený, môžu naňho 
nepriaznivo pôsobiť. B Izákovej povahe sa odzrkadľovala 
Abrahámova neochvejná viera v Boha a odovzdanosť do Božej 
vôle. No napriek svojej živej povahe bol mäkký, povoľný 
a ochotný. Ak by nedostal bohabojnú ženu, hrozilo  
nebezpečenstvo,  že v záujme domáceho pokoja obetuje svoje 
zásady. Abrahám vedel, že správna voľba ženy pre jeho syna je 
záležitosť krajne dôležitá. Šlo mu predovšetkým o to, aby synovi 
našiel ženu, ktorá ho neodvedie od Boha.“ (Patriarchovia 
a proroci, str. 171 – orig.) 
„Boh vysoko poctil Izáka, keď si ho vybral za dediča zasľúbenia, 
ktorý svetu sprostredkuje Božie požehnanie. Izák sa vo svojich 
štyridsiatich rokoch podriadil rozhodnutiu svojho otca.“ 
(Patriarchovia a proroci, str. 175 – orig.) 
„Po súhlase rodiny sa Eliezér spýtal Rebeky, či chce odísť tak 
ďaleko od otcovského domu a vydať sa za Abrahámovho syna. Po 
tom všetkom, čo sa stalo, Rebeka uverila, že Boh ju vybral  za 
ženu Izákovi, a povedala: „Pôjdem“ (Patriarchovia a proroci, str. 
173).   



                                                                                          SPOLOČENSTVO 
 
 
Dekorácia miestnosti 
Vytvor scénu, kde bude stan, prípadne nakresli vchod do stanu a pripevni kresbu na stenu. 
Umiestni na scéne aj niekoľko suchých palíc, ktoré budú reprezentovať ohnisko. V jednom 
rohu umiestni kartónovú škatuľu namaľovanú na šedo, ktorá bude predstavovať studňu. 
Vedľa studne umiestni hračkársku ovcu.  
 
 
 
Nápady na výrobu nástenky 
Informácie o ťavách; Eliezérova cesta; Rebrík zasľúbení – tvar rebríka, na každom stupienku 
zasľúbenie.   
 

 
 
 
 
 
 

 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Hľadanie 
pokladu 

B. B. Hádaj čo sem 
nepatrí 

Truhlica prekvapení  s rôznymi 
malými pokladmi, súpravy 
náradia v domácnosti (nôž, 
vidlička, lyžička, rôzne veľkosti 
a tvary lyžičiek, skrutkovače, 
atď., taška alebo škatuľa 

     
     
* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 

Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Vyrobená studňa 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
džbán alebo krčah, loď, siete 

   Veršík na zapamätanie Žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Rodinný kruh 

 
Spevník  
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min A. Rodokmeň Božej 
rodiny 

Hnedý papier na pečenie, náčrt 
rodinného stromu – rodokmeňa, 
farebný papier, farbičky, 
zoznam členov zboru, nožnice, 
lepiace tyčinky, lepidlo 

     
*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 



         VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú radosť, 
aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa podelili so 
skúsenosťami z minulotýždňovej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  
Potrebuješ: 
- truhlicu, škatuľu s malými pokladmi 
 
A. Hľadanie pokladu 
Vopred schovaj  v triede truhlicu s pokladom. Ak je to potrebné, daj deťom indície a pošli ich 
hľadať poklad. Napríklad: „Väčšina ľudí chodí cezo mňa, len niektorí sa zastavia a navštívia 
ma“ (pošli ich do zborovej predsiene). „Všetci tí, ktorí sú smädní ma prídu navštíviť“ (pošli 
ich napiť sa do kuchyne). „Keď ma obsadia, som plné“ (pošli ich na parkovisko).  Nakoniec 
ich priveď späť do triedy a povieš im, „Poklad, ktorý hľadáte je ukrytý na mieste, kde ste 
začali.“  
Ak je nepraktické a nevhodné vodiť deti po celom zbore, povedz im, aby hľadali poklad 
v miestnosti. Ak majú deti problém nájsť truhlicu s pokladom, pomôž im tým, že budeš 
hovoriť „teplo“ (keď sú blízko) a „zima“, keď sa vzďaľujú od pokladu.  

 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Čo vás napadlo, keď ste hľadali poklad? (Bola to zábava, bol som frustrovaný, bolo 
to ľahké, príliš ťažké.) Ako ste sa cítili, keď ste našli poklad? (šťastní, spokojní) Biblia hovorí 
o poklade, ktorý má väčšiu hodnotu ako perla. Pozrime sa do Prísloví 31:10.  Prečítajte verš 
nahlas. („Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.) Dnes sa dozvieme 
o mužovi, ktorý bol poslaný, aby hľadal a našiel poklad. Hľadal človeka, ktorý sa mal pripojiť 
ku Abrahámovej rodine. Dnešná hlavná myšlienka nám hovorí, že   

 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  
 Povedzte to spolu so mnou.  
                
   B. Hádaj, čo sem nepatrí  
Potrebuješ:  
- Sady rôznych náradí do domácnosti (pozri aktivity) 
- tašku alebo škatuľu 
 
Vyber najmenej tri sady rôznych predmetov ako napríklad: nôž, vidlička, lyžička; rôzne 
veľkosti a tvary lyžičiek;  malé náradia ako napríklad: skrutkovač, kliešte, kladivo, veľký 
uterák, malý uterák na ruky, utierku, atď. Schovaj predmety do škatule. Vyber jednu 
kompletnú sadu a jeden predmet z inej sady a povedz deťom, aby hádali, čo tam nepatrí. 
Napríklad: vyber tri rôzne veľkosti lyžičiek a vidličku. Alebo príbor a čajovú lyžičku. Spýtaj 
sa: Ktorý predmet sem nepatrí? Opakuj túto aktivitu niekoľkokrát s rôznymi predmetmi. 
Potom vyber štyri predmety, ktoré patria do kuchyne alebo do dielne a spýtaj sa: Prečo tieto 
predmety patria spolu?  
 
 



Zhrnutie 
Spýtaj sa: Do akých skupín patríte? (Medzi Pathfinderov, do detskej sobotnej školy, 
do športových tímov, do triedy v škole) Ako dôležitá je pre vás skutočnosť, že niekam 
patríte? (Veľmi dôležité, je to dobrý pocit, je to príjemné byť s kamarátmi, atď.)  
V čom sú podobné predmety, na ktoré sme sa pozerali s Božou rodinou?   (všetci 
sme iní, ale všetci patríme Bohu.) Božia rodina sa nachádza na celom svete. 
Hovoríme rôznymi jazykmi a nie vždy si navzájom rozumieme. Boh nám však 
rozumie. Môžeme mať odlišnú farbu kože, očí a vlasov, môžeme sa rôzne 
obliekať, napriek tomu sme Božími deťmi. Všetci patríme do Božej rodiny. 
Hlavná myšlienka na dnes hovorí:  
 

 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  
 Povedzte to spolu so mnou.  
                

 
 

 
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). 
Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík 
z predchádzajúcej lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne 
privítaj návštevu. 
 
Misia 
Porozprávaj príbeh z detských misijných príbehov. Spýtaj sa: Pripojil sa v tomto príbehu niekto 
do Božej rodiny?  Aký máte z toho pocit?  
Zbierka 
Na výrobu studne použi veľkú kartónovú škatuľu namaľovanú na šedo s 
„kameňmi“ namaľovanými na čierno. Prípadne nakresli studňu na veľký 
papier alebo kartón, prípadne posteľnú plachtu. Povedz: Naše dary sa 
používajú k tomu, aby iní ľudia bolí pozvaní do Božej rodiny. Vložme 
naše dary do studne. Poznámka: Studňa môže byť použitý pri hraní 
príbehu.   
Modlitba 
Postavte sa do kruhu. Povedz deťom, aby porozmýšľali nad niekým 
z rodiny alebo zo zboru, za koho by sa chceli modliť. Popros deti stojace 
v kruhu, aby povedali meno človeka z ich rodiny, za ktorého sa chcú 
modliť nahlas. Popros, aby povedali meno niekoho zo zboru. Nechaj deti, 
aby vyjadrili krátke modlitby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- napodobeninu 
studne 
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Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
Postavy: Abrahám, Eliezér, Rebeka, Lában, dav ľudí pri studni, 
Rebekina rodina   
Rekvizity: stan so zeleňou okolo neho, Studňa z biblických čias (pozri 
sa do časti Modlitby a chvály); krčah na vodu 
Scéna:  
Abrahám sedí spolu s Eliezérom na zemi pred stanom a rozprávajú sa. 
Potom sa rozídu. Abrahám ide spať do stanu. Eliezér spí na zemi pred 
stanom. Lábana nie je vidieť, sedí v stane.  
 
  

 
 
Čítaj alebo povedz príbeh. 

(Eliezér sa zobúdza a náhle vstáva.) Eliezér sa zobudil skoro ráno. Obloha bola ešte 
úplne tmavá. Hviezdy ešte žiarili. Bol však čas ísť. Mal splniť dôležitú prácu.  

(Abrahám vychádza zo stanu.) Abrahám sa zrazu objavil v tme. Usmial sa na svojho 
starého a verného sluhu. „Pán pošle svojho anjela, ktorý pôjde pred tebou, môj priateľ 
Eliezér,“ povedal. „On dohliadne na to, aby si našiel tú správnu ženu, ktorú On vybral pre 
Izáka za manželku. Bude to žena z mojej rodnej zeme – z môjho príbuzenstva. Nemôžme 
dovoliť Izákovi, aby sa oženil s jednou z pohanských žien, ktoré tu žijú.“  

(Eliezér súhlasne prikyvuje hlavou a odchádza zo scény.) Eliezér prikývol. Pochopil, 
čo od neho Abrahám chcel. Pomalý stúpal do hôr. Ťavy sa stratili v tme.  

 (Eliezér sa pohybuje po miestnosti, zdá sa, že cestuje už dlho.) Počas cesty Eliezér 
uvažoval nad svojím poslaním. Deň  za dňom ubiehal po prašnej ceste. Ako spozná v cudzine 
ženu, ktorú Pán vybral?  S určitosťou vedel, že sa nechce pomýliť!  

Nakoniec prišiel Eliezér do mesta Náchor, kde žili Abrahámovi príbuzní. (Eliezér 
stojí pri studni.) Bol už takmer večer. Bol vyčerpaný z cesty a bol  rovnako aj smädný. 
Rovnako sa cítili aj jeho ťavy. (Eliezér si sadá ku studni.)  

Zrazu Eliezér prišiel na nápad! (Modlí sa a pozerá hore do neba.) Pozdvihol svoju 
hlavu k nebu a modlil sa, „Hospodine, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné 
stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi, Abrahámovi. Pozri stojím tu pri prameni 
a dcéry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. Deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby 
som sa napil, nech odpovie: Napi sa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si 
prichystal svojmu služobníkovi Izákovi.“ 

Ešte skôr ako Eliezér dokončil svoju modlitbu, pri studni sa objavila mladá deva, 
ktorá napĺňala svoj džbán. (Rebeka prichádza ku studni, na pleciach nesie džbány na vodu.) 
Mohla by to byť táto dievčina? Eliezér premýšľal. (Eliezér vstáva, aby sa s ňou stretol.) 
Eliezér pobehol, aby sa s ňou stretol. Povedal jej, „Prosím daj sa mi napiť z krčahu.“  

Dievča rýchlo zložilo džbán zo svojich pliec a podržala ho, aby sa mohol napiť. 
Potom s očarujúcim úsmevom, vyslovila presne tie isté slová, za ktoré sa Eliezér modlil! 
„Napi sa a ja napojím aj tvoje ťavy.“ Dievča vyprázdnilo svoj džbán do válova, z ktorého pili 
zvieratá a bežala ku studni, aby priniesla ďalšiu vodu. (Rebeka chodí ku studni a naspäť.)  

Eliezér sa s radosťou usmial. Boh vypočul jeho modlitbu neskutočne rýchlo! „Prosím 
povedz mi, kto je tvoj otec. Keď mu povedala, Eliezér si kľakol a chválil Boha. „Nech je 

Potrebuješ: 
- kostýmy      
  biblických  
  postáv 
- „zlaté“ 
náramky 
- „zlatý“ prsteň 
- krčah alebo 
džbán na vodu 
 



zvelebený Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť 
môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána.“  

(Rebeka beží do stanu a rozpráva sa s Lábanom, ktorý vychádza von zo stanu.) 
Rebeka sa ponáhľala domov, aby o všetkom porozprávala svojmu bratovi Lábanovi. (Lában 
prichádza ku studni, aby sa stretol s Eliezérom.) Lában hneď odchádza ku studni a pozýva 
Eliezéra na návštevu ku ním domov.  

(Lában a Eliezér kráčajú ku stanu.) Eliezér im porozprával o poslaní, ktorým ho 
poveril Abrahám, o modlitbe, ktorú sa modlil a o tom, ako Boh odpovedal na jeho modlitbu. 
(Eliezér rozpráva a Rebeka s Lábanom prikyvujú.) Keď si Rebeka všetko vypočula, súhlasila 
s tým, že pôjde s Eliezérom a stane sa Izákovou manželkou.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Prečo poslal Abrahám svojho sluhu, aby hľadal nevestu? (nechcel, aby si Izák 
zobral za manželku pohanku.) O aké znamenie prosil Eliezér? (Chcel, aby dievča, ktoré 
poprosí o vodu, mu ju dalo a rovnako napojilo aj jeho ťavy.) Ako reagovali Rebeka so 
svojim bratom, keď Eliezér porozprával o tom, ako sa modlil? (Rebeka súhlasila, že 
opustí svoj domov, odcestuje s Eliezérom a stane sa Izákovou manželkou.) Rebeka súhlasila 
s tým, že sa pripojí k Abrahámovej rodine a stane sa Izákovou manželkou.  Opustila 
svoj domov a vydala sa na ďalekú cestu, pretože verila, že to bola Božia vôľa. Boh nás 
všetkých pozýva, aby sme sa stali členmi jeho rodiny. Povedzme spoločne našu hlavnú 
myšlienku:  
  

 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  
 Povedzte to spolu so mnou.  
 

 
Verš na zapamätanie 
Použi nasledovné k učeniu verša. Opakujte, pokiaľ sa deti verš naučia.  
Hospodin...  Ukáž hore   
pošle s tebou  Prekríž si ruky v zápästiach  
svojho anjela,  A mávaj akoby krídlami 
aby si mal  Ukáž na niekoho 
na ceste   Kráčaj prstami po ruke 
úspech.  Podrž palce hore.  
1 Mojžišova 24,40    Dlane spolu, potom ich otvor. 
 

 
Štúdium Biblie 

Potrebuješ: 
Biblie 

 Povedz: Boh chce, aby sa všetci ľudia pripojili k jeho rodine. 
Prečítajme si o niektorých ľuďoch, ktorí boli pozvaní do Božej 
rodiny. Napíš nasledujúce texty na viditeľné miesto a popros 
dobrovoľníkov, aby ich prečítali. Po prečítaní každého textu sa spýtaj deti. 
Kto bol pozvaný, aby sa stal členom Božej rodiny?  
Jonáš 3,10 (Boh pozýva ľudí z Ninive.) 
Matúš 8,1-4 (Ježiš pozýva malomocného muža.) 
Skutky 10,19-23 (Peter pozýva poslov od Kornélia a samotného Kornélia) 
Skutky 16,23-34 (Pavol a Sílas pozývajú žalárnika vo Filipách.) 
 



 
 
 
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Ako sa asi cítili títo ľudia, keď boli pozvaní do Božej rodiny? (šťastní, 
radostní, prežívali pokoj, boli radi) Je niekto vylúčený z Božej rodiny? (Nie, Boh 
nevylučuje nikoho z Božej rodiny.) Ako Boh pozýva ľudí, aby sa stali súčasťou Jeho 
rodiny? (My sme jeho poslami. Našou úlohou je rozprávať iným ľuďom o Bohu.) Dnešná 
hlavná myšlienka nám hovorí, čo očakáva Boh od nás, aby sme povedali iným ľuďom. 
Povedzme ju spolu:  

 
 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  

  
   
 
 

3  
    Aplikácia lekcie 

 
Rodinný kruh 
 Povedz: Abrahám poslal Eliezéra na ďalekú cestu, aby našiel 
manželku pre Izáka a pozval ju, aby sa pripojila k ich rodine. Boh 
rovnako neustále hľadá ľudí, aby sa pripojili k jeho rodine.  
Popros dobrovoľníka, aby prišiel dopredu a pozvi niekoho, koho deti veľmi 
nepoznajú a povedz mu, aby sa pripojil k ním. Deti sa postupne striedajú 
a pozývajú niekoho, aby sa pripojil do ich rodiny. Pokračuj dovtedy, kým 
stoja všetci v kruhu. Keď stoja všetky deti v kruhu, zaspievajte si pieseň  
 

Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Aká veľká je vaša rodina? Božia rodina je skutočne veľká. Tvoria ju ľudia, 
ktorí veria v Ježiša. Boh chce, aby sa  všetci ľudia stali súčasťou jeho rodiny. Chce, aby sme 
s Ním všetci žili v nebi. Čo o tejto skutočnosti povieme iným ľuďom? Naša hlavná myšlienka 
nám o tom hovorí. Povedzme ju spolu:  

 
 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  

 Povedzte to spolu so mnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- zpěvník 
 
  
 



  
 

4       
 Zdieľanie sa 

 
A. Rodokmeň Božej rodiny 
 Vystrihni veľký kmeň stromu s vetvami dostatočne veľkými, 
aby prekryli stenu. Ak je to možné, umiestni strom vo vstupnej 
miestnosti do zboru.  
Ukáž deťom náčrt tvojho rodinného stromu. Vysvetli deťom v akom 
vzťahu sú k tebe ľudia na rodinnom strome.  
Spýtaj sa: Ako sa ľudia stávajú súčasťou rodiny? (narodením, 
adopciou, manželstvom) Všetci sme členmi dvoch rodín – sme 
súčasťou pozemskej rodiny a Božej rodiny. Prečítajme si  Marek 3, 
33-35 a zistime, kto je členom Božej rodiny. Pomôž deťom s čítaním 
ak je to potrebné. (Všetci, ktorí poslúchajú Boha, sú súčasťou jeho 
rodiny.)  
Staňme sa súčasťou Božej rodiny. Rozdaj deťom farebné papiere 
a povedz im, aby vystrihli listy. Na každý list napíš meno niekoho zo 
zborového zoznamu. Choď do vstupnej miestnosti a pripevni listy na 
strom. Pripevni na strom niekoľko prázdnych listov pre nových 
členov. Na kmeň stromu pripevni nápis: „Rodokmeň Božej rodiny v 
(názov vášho zboru).“ 
 
Zhrnutie 
 Povedz: Na našom rodokmeni máme veľa listov, ale Boh chce, aby sa členmi jeho 
rodiny stali všetci ľudia. Poznáš niekoho, kto ešte nevie o Ježišovi? Čo keby sme ich zavolali 
do sobotnej školy budúci týždeň? V Božej rodine je stále dosť miesta pre viac ľudí. Povedzme 
spoločne našu hlavnú myšlienku:  

 BOH CHCE, ABY SA KAŽDÝ ČLOVEK PRIPOJIL K JEHO RODINE.  
 Povedzte to spolu so mnou.  
 
 
 
Ukončenie 
Zhromaždite sa pri rodokmeni Božej rodiny; poproste Boha, aby požehnal každého človeka, 
ktorého meno je na rodokmeni a aby nám pomohol nájsť spôsoby, ako by sme mohli pomôcť 
viacerým ľuďom pripojiť sa do Božej rodiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- hnedý papier na 
pečenie 
- náčrt vášho 
rodinného stromu 
- farebný papier 
- farbičky 
- zoznam členov 
zboru 
- nožnice 
 - lepidlo  
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