
14.U:KCE

Mů~tEŠ ZNÁT BOHA LÉPE

Nauč se o Bohu toto:

Bible ti pomůže lépe poznat Boha.
JeŽÍš ti pomůže lépe poznat Boha.
Duch svatý ti pomůže poznat Boha lépe.
Boží lid ti Ho pomůže poznat lépe.
Boha poznáš ještě lépe v nebi.

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas 5 - krát.

Vím, že syn Boží přišel a dal nám schop-
nost rozeznávat, abychom poznali, kdo je
pravý Bůh. 1. Jan 5:20
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

Dokážeš udělat tohle?

Spoj pravý sloupec s levým, jak k sobě patří.

1. Boží Syn * * ti pomůže mát Ho lépe.

2. Bůh miluje * * bude mít věčný život.

3. Každý, kdo věří v Ježíše, * * je Ježíš Kristus.

4. BožíDuch * * celý svět.
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Odpovědi:
1. Boží Syn je Ježíš Kristus.

2. Bůh miluje celý svět.
3. Každý, kdo věří v Ježíše, bude mit věčný život.

4. Boží Duch ti pomůže mát Ho lépe.

Bible ti pomůže znát Boha lépe.

Bible tě učí mnoha věcem o Bohu.
Čti Bibli každý den, abys poznal Boha lépe.
* Bůh bude s tebou mluvit skrze svou knihu. *

Ježíš ti pomůže lépe Boha poznat.

* Bůh je trojjediný - Bůh Otec, Ježíš Syn
a Duch svatý. *

* Jestli je jeden s tebou, jsou s tebou všichni tři. *
* Ježíš se stal člověkem,

aby nám pomohl poznat Boha. *
Ježíšovou matkou

byla bohabojná žena Marie.
Její manžel se jmenoval Josef.
Ale Josef nebyl otcem Ježíše.

Otcem Ježíše byl Bůh.

* Když se Ježíš narodil, andělé zpívali chvalozpěvy Bohu. *
Řekli pastýřům, že se narodil Spasitel.
Pastýři byli šťastní, když nalezli Ježíše.
Bůh poslal svého Syna, aby se stal jejich Spasitelem.
* Bůh přišel, aby byl s lidmi ve svém Synu. *
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* Když Ježíš vyrostl, vyprávěl lidem o Bohu.
Ukázal jim, co Bůh chce udělat pro lidi. *

Dotýkal se slepých a ti uviděli.
Uzdravoval nemocné, chromé a hluché.

Učinil smutné lidi šťastnými a zlé lidi dobrými.
Učinil všechno,

co Mu Bůh přikázal.

* Ježíš zemřel na kříži,
aby mís zachránil od hříchů. *
Byl pohřben, ale On vstal z mrtvých.
Později Ho Jeho přátelé viděli, jakjde do nebe.
* On přijde znovu pro ty, kteří jej milují,
pro všechny,
kteří jej přijali jako svého Spasitele. *
Ti, kteří zemřeli, budou znovu žít.
* Ježíš nás vezme s sebou do nebe.

Boží Duch ti pomůže znát Jej lépe.
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Bůh poslal svého Ducha, aby žil v Jeho lidech.
Bůh je s tebou v Duchu svatém.

Ježíš je s tebou v Duchu svatém.
* Boží Duch ti pomáhá hovořit s Bohem v modlitbě. *

Když budeš s Bohem hovořit, budeš Ho lépe poznávat.
* Pros Ducha svatého, aby přišel a přebýval v tobě. *

On ti pomůže žít pro Boha a lépe Ho poznat.
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Boží lid ti pomůže lépe Boha poznat.

Bůh chce, aby Jeho lid pomáhal jiným Jej poznávat.
Ti, kteří znají Ježíše, o Něm vypráví dalším. Scházejí
se ke studiu Božího Slova a modlitbě. Vyprávějí lidem
o tom, co pro ně Bůh udělal. * Scházej se s Božím lidem,
aby ses více dozvědělo Bohu. *
* Řekni svým přátelům, co víš o Bohu,
aby i oni mohli být spaseni a jít do nebe. *
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V nebi poznáš Boha ještě lépe.

Když přijdeš do nebe, uvidíš Boha.
Uslyšíš Jej, jak s tebou hovoří.

* Porozumíš mnoha věcem,
které dnes ještě nechápeš. *

Uvidíš, jak úžasný je náš Bůh.
Poznáš Boha lépe a budeš Ho více milovat.

A budeš s Ním žít navěky.

Modlitba

Děkuji ti, Bože, že mne miluješ
a že jednoho dne uvidím Tvoji tvář.
Otče, Synu i Duchu svatý,
přijď a přebývej ve mně.
Pomoz mi vyprávět mým přátelům o Tobě.
Pomoz jim, aby Tě mohli poznat
a aby mohli přijít do nebe,
až pro nás jednoho dne přijdeš.

Nyní si vezmi svůj Sešit pro studenta
a vypracuj všechny úkoly pro 14. lekci.
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