12.L:EKCE

BÚEI TI ODPUSTÍ

A POMÚŽE TI

Nauč se o Bohu toto:
Boží požehnání je cennější než pokrm.
Bůh odpouští a žehná Jákobovi.
Bůh pro tebe připravil cestu, po které můžeš jít do nebe.
Bůh ti pomůže říci: "Odpusť."

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas S-krát.
Já jsem Hospodin, Bůh. Zemi, na které
ležíš, dám tobě a tvému potomstvu ... Budu tě střežít všude, kam půjdeš.
Genesis 28:13,15
Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta."

Jan 14:6

Dokážeš udělat tohle?
Některé otázky souvisí s předcházejícími

lekcemi.

Odpověz na všechny, které znáš.
I. Kdo šel do nebe, aniž by zemřel?

.

2. Kdo postavil archu?

.

3. Kdo zabil svého bratra?

.

4. Co má větší hodnotu než pokrm?

.
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Odpovědi:
l. Enoch

2.Noe

3. Kain

4. Boží požehnání

Boží požehnání je cennější než pokrm.
Podtrhni všechna slova,
-----:::::::::-..:::

která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Izákova manželka se jmenovala Rebeka.
Izák a Rebeka milovali Boha.
Bůh jim dal dva syny - dvojčata:
Ezaua a Jákoba.

Ezau byl lovec.
Ezau se narodil jako první.
* Měl právo na to,
aby obdržel zvláštní požehnání od Boha. *
Bylo to právo prvorozeného syna.
* Ale Ezau se více zajímalo jídlo
než o zvláštní požehnání od Boha. *
Ezau nemiloval Boha. Miloval jen sám sebe.
Ezau prodal Jákobovi prvorozenství za talíř čočky.
Později Ezau litoval, že prodal Boží požehnání.
Boží požehnání je mnohem cennější
než jakékoliv jídlo.
Bůh odpouští a žehná Jákobovi.
* Jákob se provinil vůči své rodině některými velmi špatnými věcmi.*
Lhal svému otci a podvedl svého bratra.
Koupil prvorozenství od Ezaua a ukradl jeho požehnání.
* Ale Bůh i přesto Jákoba miloval. *
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Ezau ho chtěl zabít.
Jákob musel utéci pryč z domova
a skrývat se před Ezauem
na vzdáleném místě.
Na cestě promluvil k Jákobovi ve snu Bůh.
Jákob viděl žebřík,
který dosahoval až k samému nebi.
Bůh zaslíbil Jákobovi požehnání.

Když se Jákob probudil, byl šťastný. Bůh ho nepřestal milovat.

* Bůh mu odpustil všechny zlé věci,

které udělal.

Bůh šel s ním a pomohl mu dát věci do pořádku.

* Jákob věděl, že když bude následovat Boha,
Bůh ho jednoho dne vezme do nebe. *

* Také pro tebe připravil Bůh cestu do nebe. *
Ježíš je tou cestou do nebe.
Ježíš zemřel, aby tě spasil.

* Následuj Ježíše po celý svůj život
a On tě vezme do nebe. *

* Bůh se postaralo Jákoba. *
Jákob se stal pastýřem.
Měl mnoho ovcí a koz.
Bůh daroval Jákobovi také rodinu.
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*

Bůh pomáhá Jákobovi říci: "Odpusť".
Nakonec Bůh řekl Jákobovi, aby se vrátil domů.
Ale Ezau ho stále chtěl zabít.
Ezau mu šel naproti se 400 muži.
Jákob velmi litoval toho, co udělal Ezauovi.
Chtěl, aby mu jeho bratr odpustil.

* Jákob

se modlil a prosil Boha o pomoc.

*

Bůh mu odpustil a dal mu nové jméno Izrael.

* Bůh

pomohl Jákobovi, aby Ezauovi ukázal,
že lituje toho, co udělal.

*

Bůh pomohl Ezauovi, aby Jákobovi odpustil.
Potom se bratři stali opět dobrými přáteli.

Bůh ti pomůže říci: "Odpusť."
Byl jsi někdy smutný, když jsi udělal něco špatného?
Možná jsi se k někomu špatně zachoval.
Chceš, aby ti Bůh odpustil a požehnal ti?
Musíš říci Bohu, že toho lituješ.
Musíš prosit o odpuštění i člověka, kterému jsi ublížil.

* Bůh

ti odpustí a pomůže ti.

*

Pomůže ti, aby ses znovu mohl stát dobrým kamarádem.

Modlitba
Prosím, Pane, odpusť mi vše špatné,
co jsem udělal jiným.
Pomoz mi, abych je dokázal prosit o odpuštění.
Dej, abychom mohli být opět dobrými přáteli.
/

Nyní vypracuj úkoly pro 12. lekci v Sešitě pro studenta.
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