LEKCE 32: POŽEHNÁNÍ NEBO TREST
Biblický text k lekci: Leviticus 26. kapitola
Cíle lekce:
- Dítě si uvědomí, že poslouchat Boha v životě se vyplatí
- Dítě chápe význam slova požehnání a prokletí
- Dítě si uvědomí, jaké následky má život bez Boha, zejména v kontextu věčnosti
- Dítě umí vyjmenovat příklady Božího požehnání v životě Izraelců
- Dítě umí vyjmenovat příklady trestů za neposlušnost v životě Izraelců
Klíčové verše:
Leviticus 26,1: „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný
sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Leviticus 26,12-13: „Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Já jsem
Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna
vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.“
Zjevení 21,3: „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat
mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“
Biblická fakta:
Požehnání – život s Bohem
Déšť pro zavlažení pole
Úroda na poli
Úroda na stromech (ovoce)
Dostatek potravy
Život v bezpečí bez útoku nepřátel
Pokoj od škodlivé zvěře
Úspěchy v boji
Vysoká porodnost (mnoho potomků)

Prokletí – život bez Boha
Nemoci, mor
Neúroda a sucho
Porážka od nepřátel
Život v otroctví
Zničení země
Útoky divoké zvěře
Zničení země a rozptýlení mezi národy
Hlad a kanibalismus z hladu

Myšlenky k 32. lekci (aplikace):
 Bůh povolal Izraelský lid do vztahu – chtěl přebývat uprostřed nich a dát jim kvalitní život
 Bůh nám i dnes nabízí kvalitní (to neznamená lehký) život, povolává nás z otroctví naší
přirozeně špatné lidskosti
 Pána Boha se vyplatí poslouchat – těm, kdo ho poslouchají, dává do života pokoj, požehnání
(tzn. dobré věci), ale nemusíme se mít jenom dobře
 Izraelci měli před vstupem do zaslíbené země dvě volby – požehnaný život, život v hojnosti
nebo život ve strachu a prokletí – vše se bude odvíjet od toho, jak ve svém životě vezmou vážně
to, co Bůh říká
 Rozdíl mezi tím, kdo Boha poslouchá a kdo ne však nemusí být patrný již zde na zemi, protože
tu vládne zlo, ale jednou (nejpozději po smrti) se to jasně uvidí
 Bůh má člověka rád, a proto ho dopředu varuje před nebezpečím, která ho potkají, když se
vydá vlastní cestou bez Boha
 Život v Boží přítomnosti znamená život, život mimo Boží přítomnost vede ke smrti
 Bůh udělal maximum pro to, aby každý člověk mohl žít v jeho blízkosti, sám se za nás obětoval

Souvislosti s Novým zákonem: ŽIVOT S BOHEM A BEZ BOHA (Zjevení 21,8)
V knize Zjevení vidíme v nádherném obraze, co zaslibuje Bůh těm, kdo mu věří a poslouchají ho. Je to
mnohem krásnější požehnání než to, co zaslíbil Izraelcům na této zemi. Ti, kdo Pánu Bohu svěřil svůj
život a poslouchají ho, budou žít v jeho bezprostřední blízkosti (Bůh bude bydlet uprostřed svého lidu),
již nebude smutek ani pláč (sám Bůh otře naše slzy), vše tam bude zdarma, podobně jako po stvoření
v ráji. Jsou to krásné vyhlídky, pro které stojí za to žít, i když se třeba s námi život nemazlí, ale cíl pro
Ježíšovy následovníky je jasný. Na druhou stranu (Zj 21,8) ti, kdo Bohu nevěří, žijí si podle sebe, ty čeká
strašné prokletí, obrazně ohnivé jezero – určitě nepůjde o nic příjemného, nebo to žádné peklo, kde si
lze opékat buřty nad ohníčkem. Tak jako Izraelci měli na výběr – požehnání nebo trest (prokletí) i ty
máš dnes na výběr – Ježíšova milost a jeho následování nebo si žít podle sebe a minout cíl, kterým je
nebe a přítomnost Boha mezi lidmi.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Pexeso „požehnání“/prokletí – na kartičky napíšeme (nebo nakreslíme) požehnané stavy (např.
déšť) a prokleté stavy (např. sucho) a cílem je najít vždy protiklady. Dítě si tak uvědomí rozdíly.
2. Rozvazování uzlů – motiv povolání ke svobodě. Na provázku bude navázáno cca 10 jednoduchých
Uzlů, které musí dítě co nejrychleji rozvázat.
3. Ruční „boj“ – motiv útoku nepřátel. Hráči budou mít natažené ruce proti sobě dlaněmi dolů a
jeden se bude snažit druhého plácnout, druhý musí uhnout. Vystřídáme se, hrajeme formou turnaje
„každý s každým“.
4. Centrum kruhu – motiv přebývání Boha uprostřed svého lidu. Vyznačíme kruh (průměr cca 2m) a
jeho střed. Pak děti koulejí míček (např. tenisový, plastový) tak, aby se zastavil co nejblíže středu.
Postupně obodujeme.
5. Dravá zvěř – motiv škodné zvěře jako jedno z prokletí. Úkolem je za časový limit cca 2 minuty
Napsat co nejvíce dravé/škodné zvěře, co může být pro člověka nebezpečná a může mu způsobit
smrt nebo nemoc.

