
Môže sa ti niekedy zdať, že v živote stojíš pred 
rebríkom do neba ako Jakub. A premýšľaš: Ako 
sa dostanem hore? Čo keď sa zošmyknem na 
tvrdú zem? Budem mať silu šplhať sa znova? Aj 
dolámaný? A zase hore? 
Ako vysoko dokážem 
vystúpať? Neza
krúti sa mi hlava? 
A nájdem tam hore, 
po čom túžim?

Ale ten rebrík 
máš pred sebou 
nielen na to, aby 
si stúpal hore do 
neba, ale aj na to, 
aby Boh zostúpil 
dolu k tebe. 

A on už tak 
urobil. Pred 
2000 rokmi 
zostúpil z ne
ba, vzal si telo 
z lona Panny 
Márie a narodil 
sa sám Boh 
v tele malého 
človiečika. Ježiš 
Kristus zostúpil ako 
po rebríku úplne na zem. Aby 
ťa našiel, keď spadneš zo 
svojho rebríka, a napravil 
ti zlomeniny, vyliečil 
ťa – lebo on je Mesiáš 
– Vykupiteľ.  

Aj my by 
sme takto 
mohli zvo
lať s nadše
ným Jaku
bom, ktorý 
sa prebudil 
zo sna s dô
ležitým obja

vom pre celý 
svoj život.

Čo radostné by si chcel spolu 
s Jakubom zvolať dnes do 
sveta? Čo si ob  javil ako dar 

od dobrotivého Boha? 
Zapíš si to do svojho 

bib lického zápisníka. 
A čím hlasnejšie to 
chceš zakričať, tým 
viac výkričníkov tam 

daj .

V Jakubovom sne je ukryté nejedno tajomstvo 
a mnoho významov, o ktorých možno netu

„I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý 
o zem a jeho vrchný koniec siahal až 
do neba a Boží anjeli vystupovali a zo-

stupovali po ňom. A hľa, nad ním 
stál Pán a hovoril: ,Ja som Pán, Boh 
tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, 
na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvoj-
mu potomstvu. A potomstva tvojho 
bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš 
na západ i na východ, na sever i na 

juh; v tebe a v tvojich potomkoch bu-
dú požehnané všetky pokolenia zeme. 
Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť 

všade, kam pôjdeš, a privediem ťa 
späť do tejto krajiny, lebo ja ťa 
neopustím, kým nesplním, čo 
som ti sľúbil.‘ Vtedy sa Jakub 
prebudil zo spánku a povedal: 
,Ozaj, Pán je na tomto mieste 
a ja som to nevedel!‘“

Jeden z  významov zvláštneho 
Jakubovho sna nám vysvetľuje 

sám Pán Ježiš v  Evanjeliu podľa 
Jána – kapitola 1, verš 51. 

Nájdi a  napíš si ho do zápisníka. 
O čom tento verš hovorí? Porozmýšľaj 
spolu s rodičmi.
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Ahoj, kamaráti!
– Poďte rátať so mnou, či to 
naozaj tak vychádza. V prvých 
úlohách letnej hry sme zisťo
vali, prečo je Biblia Kniha 
kníh. 
– Dobromilka, potom 
sme si mojou bater
kou posvietili na 
po čiatok stvorenia 
i Biblie v Knihe Genezis. 
– V tretej časti sme 
zisťovali, kto bol 
Adam a prečo Boh 
poslal na svet „nového 
Adama“ – Spasiteľa Je
žiša Krista. A čo štvrtá 
časť, Svetlúšik?
– To sme sa zoznámili 
s vierou praotca Ab
raháma. Teraz sme 
už v polovici Leta s Bib  liou 
a šplháme sa čoraz vyššie ako po rebríku.
– Aké chutné plody biblického leta si 
s nami oberiete, kamaráti? 

Pred týždňom sme si posvietili na biblického 
muža Abraháma, ktorý dovtedy počítal hviezdy, 
kým nepochopil, že Božie požehnanie a láska 
Boha k nám sa spočítať nedajú. Abrahám si 
mnohokrát v živote vyskúšal, aké dobré je dôve
rovať Bohu a veriť mu. Abrahám mal syna Izáka 
a ten syna Jakuba, ktorý zápasil so životnými 
prekážkami. Jednej noci 
si Jakub una
vený ľahol 
pod noč
nú oblohu 
a sníval sa mu 
zvláštny sen:

Aj Jakub bol mužom viery ako jeho dedo. Ne
zahodil svoj sen ako výmysel – vnímal, že toto 
prisľúbenie je naozaj od Boha a premieňa sa 
v jeho živote na skutočnosť.

šil ani sám Jakub. V Biblii je úžasné aj to, že 
knihy Starého a Nového zákona sú spolu po
prepletané. Neoddeliteľne patria k sebe. Sú to 
Božie odkazy, v ktorých je prepletená tá istá 
vysvetľujúca niť jeho lásky. 

Veľa vecí Starého zákona pochopíme až vtedy, 
keď spoznáme knihy Nového zákona a naopak: 
viac porozumieme Novému zákonu, keď pátra
me po danom tajomstve aj v Starom zákone.

Boh neopúšťa a je verný 

Spájajúci rebrík

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu 
a úlohy nájdete aj na  

www.katolickenoviny.sk.

12. úloha

13. úloha

„Ja som to doteraz nevedel, 
ale už viem. Boh je so mnou 

na tomto mieste. Už viem, 
že ma nikdy neopustí. Viem, 

že ma bude sprevádzať i počas 
prekážok. Moja rodina má 

nádej, má budúcnosť, 
lebo je s ňou Boh!“



V  osemsme
rovke sa dozvieš biblickú 

múdrosť (ukrytú v 22písmenkovej tajničke). 

Zapíš si ju do biblického zápisníka.

„Blahoslavení sú

_ _, _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ ,   

a uskutočňujú ho.“

Možno si aj 
dnes po vydarených 

stupienkoch nahor k Bohu „zletel“ 
s hriechom naspäť dolu. Ale on je aj tu „dolu“ 
s tebou. Dvíha ťa, keď ľutuješ svoj pád.

Dnes večer si pred spaním spy
tuj svedomie, a ak už chodíš na svätú 

spoveď, neodkladaj sviatosť zmierenia. 
Do zápisníčka si nakresli rebrík, ak sa 

ti podarí dobre oľutovať hriechy a prijať 
sviatosť zmierenia.

V osemsmerovke vyškrtni len tie slová ná
zvov biblických kníh, ktoré sú zelené:

Evanjelium podľa MATÚŠA, LUKÁŠA,  
MARKA, JÁNA;
Kniha proroka ABDIÁŠA, AGGEA, AMOSA, 
DANIELA, HABAKUKA, IZAIÁŠA, JONÁŠA, 
NAHUMA, OZEÁŠA;
Kniha GENEZIS, JUDITA, KAZATEĽ,  
NUMERI, ŽALMOV;
Skutky APOŠTOLOV, JÚDOV list, Prvá kni ha 
KRONÍK, LIST KOLOSANOM, LIST EFEZANOM
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V knižnici Nového zákona chýbajú niektoré knihy. Dokážeš vypátrať ktoré? Vyplnenú knižnicu 
si vystrihni a nalep do biblického zápisníka.

14. úloha 16. úloha

15. úloha

L I S T K O L O S A N O M

I U A M O S A T Í A U Z A

S Č K J O P O S K L M E T

T Č R Á Ú I I U J E E Á Ú

E V A N Š Z K Ž U I R Š Š

F A M A E A A A D N I A A

E E A N B I B L I A J Ú Š

Z G E A B Á D M T D O Ž Á

A G H I E Š I O A S L O N

N A H U M A Á V O D Ú J O

O V O A P O Š T O L O V J

M Ľ E T A Z A K R O N Í K

Piaty kupón s Jakubovým rebrí
kom si vystrihni a nalep na hra
ciu kartu do políčka KN 30. 

Žolíka môžeš nalepiť tam, kde 
ti kupón chýba. 
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