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Milý studente,
vítej v naší velké rodině studentů ICI! Chlapci a dívky
v mnoha zemích studují stejné lekce. A nejen oni,
ale také jejich rodiče a starší sourozenci. Proč?
Protože rádi čtou o skutcích velkých mužů a žen,
kteří žili v dávné minulosti. A také proto,
že si rádi prohlížejí hezké obrázky a dělají
zajímavé úkoly, které jsou v každé lekci.

BůH
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Většině z vás se tyto lekce budou líbit kvůli tomu,
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co se v nich dozvíte o Bohu. Budete číst o tom, že
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Bůh miloval lidi. Udělal pro ně mnoho
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uzasnych veci. UVIdíš, Jak Bůh miluje

•

1 tebe

jaké úžasné věci pro tebe udě~
a stále dělá.

_-;;.::=_

Naše lekce nejsou těžké. Mluví o lidech,
o kterých se můžeš dočíst v Bibli.
Verše, které citujeme z Bible,
jsou

2:

překladu,

který je jednoduchý k pochopení.

Společně s touto učebnicí jsi dostal také Sešit pro studenta: Bůh tě miluje. Jestliže jsi tuto brožurku
neobdržel, napiš si o ni na adresu ICI, která je na
druhé straně kursu.
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Po prostudování jednotlivých lekcí kursu
Bůh tě miluje vezmi svůj Sešit pro studenta a vypracuj všechny úkoly, které jsou v něm uvedeny pro
danou lekci. V Sešitě pro studenta je také napsáno,
jakým způsobem můžeš obdržet krásné vysvědčení.
Jestliže studuješ ve třídě, tvůj instruktor ti řekne
přesně, co máš dělat.
Možná, že tuto učebnici bude chtít studovat
celá tvoje rodina. V Sešitě pro studenta je část,
která je označena jako Zábavný úkol. Tento
úkol obsahuje pro každého něco.
Je tam něco pro děti, pro mladé i pro dospělé.
Můžeš si z něj vybrat to, co se ti líbí.

Jestliže tuto učebníci budou kromě tebe používat ještě
další lidé, bylo by dobré, kdybys své odpovědi nepsal přímo do ní, ale na zvláštní papír. Požádej však
o další Sešity pro studenta, aby každý z vás mohl
vyplnit svůj vlastní sešit
a dostat vysvědčení na své jméno.

Máš-li nějaké otázky, týkající se jednotlivých lekcí, zapiš si je. Pak je můžeš
poslat společně se stránkami ze svého Sešitu pro studenta na adresu kanceláře
lel. Rád ti pomohu.

S pozdravem

Tvůj instruktor
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1. LEKCE

Nauč se o Bohu toto:
Bůh má knihu, která se jmenuje Bible nebo Svatá Bible.
V Bibli ti Bůh říká pravdu o Sobě.
Bůh vždy byl a vždy bude.
Bůh může udělat cokoliv. On stvořil svět.
Bůh je všude a má všechno.
Bůh ti~stvořil. Zná tě a miluje tě.
Bůh je dobrý. Když Ho poznáš, budeš Ho milovat.

Tato slova jsou z Bible.

Přečti je nahlas S-krát.
Bůh je láska. My milujeme (Doba), protof.e
Bůh napřed miloval nás. 1. Jan. 4:16,19

Dokážeš udělat tohle?
V každé odpovědi doplň chybějící slova:
1. Proč milujeme Boha:

Protože On n

m

nás.

2. Která kniha ti říká pravdu o Bohu?
Svatá B

.
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Správné odpovědi
1. napřed miloval

2. Bible

Jsou to slova, která jsi napsal do vyznačených míst?
Bible hovoří o tom, jaký je Bůh
Podtrhni slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Příklad:
* Bůh vždy byl a vždy bude. *
Předtím, než byl svět,
předtím, než byla obloha a hvězdy,
* předtím, než bylo slunce, měsíc a hvězdy,
předtím byl Bůh.*

Bůh může udělat cokoliv.
Bůh stvořil svět.
Bůh stvořil hory a skály.
Bůh stvořil jezera a řeky.
Bůh stvořil stromy a květiny.
Bůh stvořil zvířata a lidi.
* Bůh stvořil tebe. *
8

Bible ti říká, že Bůhje všudypřítomný.

~

ť(

Bůh ie všude kolem tebe - tak jako vzduch, který dýcháš.
Nemůžeš vidět vzduch.

Nemůžeš vidět Boha.
Ale Bůh může vidět tebe.

---

~

Bůh tě může slyšet.
Bůh k tobě může hovořit.
Bůh tě zná a miluje tě.

Bible ti říká, že Bůh zná všechno.
Bůh vidí všechno, co děláš.
Bůh slyší všechno, co říkáš.

* Bůh

zná všechno, co si myslíš a co cítíš.

*

Bůh ví, co je pro tebe to nejlepší.
Bůh zná pravdu o všem.
Bůh ti v Bibli říká pravdu.

Bů

U miluje právě takového,
jakým U stvořil.
Nekteří lidé jsou pihovatí.
Někteří mají kudrnaté vlasy.
Někteří mají rovné vlasy.

l"leKlt:n uoe JSou man a tlustí.

Někteří jsou vysocí a hubení.
Na tom nezáleží.

* Bůh

tě miluje právě takového,

jaký jsi.

*

Do prázdného místa napiš své jméno
lve 4. pádě/o

/

Bůh miluje

: .
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Bible říká, že Bůh je dobrý.
Bůh ti chce pomoci.
Bůh chce, aby ses měl dobře a byl šťastný.
Bůh chce, abys byl moudrý a silný.

* Bůh

tě chce učinit dobrým a užitečným.

*

Když poznáš Boha, budeš Ho milovat.
Bůh chce, abys jej miloval stejně, jako On miluje tebe.

* Tyto

lekce ti mají pomoci poznat Boha a milovat jej.

*

Chceš mát Boha?

..

Chceš být dobrý a šťastný?

.

Chceš být moudrý a silný?

.

Chceš být dobrý a užitečný?

.

* Můžeš

o tom hovořit s Bohem.

*

Bůh je právě zde a uslyší tě.
Rozmluva s Bohem je modlitbou.
Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu.

Modlitba
Chtěl bych Tě pomat, můj Bože,
a milovat Tě tak, jak Ty miluješ mne.
Prosím Tě o to, abys mi pomohl naučit se tyto lekce
a učiň mne takovým, jakým bych měl být.

Nyní si vezmi svůj Sešit pro studenta

a vypracuj všechny úkoly pro 1. lekci.
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2.LE,KCE

BŮH STVOŘIL SVĚT,
VE ][(TERÉM

žneš

Nauč se o Bohu toto:
Bůh dlokáže udělat to, co nikdo jiný nedokáže.
Bůh dokáže stvořit - udělat něco z ničeho.
Bůh stvořil svět v šesti dnech.
Bůh stvořil dobrý svět, abys v něm mohl žít.
Bůh určil šest dní pro práci a jeden den pro odpočinek.
V knize Genesis (1. kniha Mojžíšova) ti Bůh vypráví o tom, jak stvořil svět.
Genesis je první částí Bible.

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas S-krát.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Genesis 1:1

Dokážeš udělat tohle?
Doplň chybějící slova:
1. Co dokáže udělat jenom Bůh a nikdo jiný?
Bůh dokáže s

, to znamená učinit něco z ničeho.

2. Kde: Bůh píše o tom, jak stvořil svět?
V G

, první části Bible.
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Odpovědi
1. stvořit

2. Genesis

Bůh stvořil svět

V

šesti dnech.

Bůh naplánoval pro lidi nádherný svět.
Na začátku byla země beztvará.
Byla tmavá jako nejtemnější noc.
Pak zasáhl Bůh a země dostala tvar.
Bůh řekl a bylo světlo.
Pokaždé, když Bůh hovořil, bylo něco stvořeno.
Představ si, že jsi svědkem toho, jak Bůh tvoří svět.
Podtrhni všechna slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Tato slova jsou z knihy Genesis, první části Bible.

První den

* Bůh řekl: "Buď světlo". *

BClhstvořil den a noc.

* Bůh řekl: "Buď klenba uprostřed vod
a odděluj vody od vod." *

BClhoddělil nebe od vody.

12

Třetí den

* Bůh

řekl: "Nahromaďte se vody
pod nebem na jedno místo
a ukaž se souš."

~,

*

-~.----"
BOh stvořil suchou zemi, moře, stromy a květy.

Čtvrtj den

* Bůh

řekl: "Buďte světla

na nebeské klenbě."

*

BOh stvořil slunce, měsíc a hvězdy.
* Bůh

řekl: "Hemžete se vody
živočišnou havětí

a létavci létejte nad zemí."

*

BOh stvořil všechny ryby a ptáky.
* Bůh

řekl: "Vydej země

různé druhy živočichů."

*

BOh stvořil všechna zvířata.

* Bůh

řekl:" Učiňme

člověka podle naší podoby".

*

BOh stvořil prvního muže a ženu.

13

Bůh stvořil dobrý svět, abys v něm mohl žít.
Bůh se podíval na všechno, co stvořil.
Všechno bylo velmi dobré. Svět byl nádherný.
Bůh byl velice šťastný.
Bůh určil šest dní pro práci a jeden den pro odpočinek.
Sedmého dne Bůh odpočíval.
Bůh učinil sedmý den
dnem odpočinku pro nás.
Šest dní v týdnu pracujeme
a sedmý den odpočíváme.

* V den našeho

odpočinku

chodíme do Božího domu.

*

Chodíš taky do Božího domu?

* V Božím

domě hovoříme s Bohem a učíme se o Něm.

*

S Bohem hovoříme rovněž doma, když se modlíme.

Jsi rád, že Bůh stvořil tento krásný svět?
Děkovaljsijiž

Bohu za to, že stvořil tebe?

Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu.

Modlitba
Děkuji Ti, Bože, za celý svět,
za to, že jsi stvořil všechny věci, které vidím.
Za dny práce i za den odpočinku.

Děkuji Ti, Bože, za to, že jsi mě stvořil.

Nyní vypracuj

úkoly, které jsou uvedené v Sešitě pro studenta pro 2. lekci.
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3.LE,KCE

BŮIJl STVOŘIL TEBE

Nauč se o Bohu toto:
Bůh stvořil prvního muže
a první ženu na svůj obraz.
Bůh chtěl, aby byli Jeho dětmi.
Bůh miluje své děti a pečuje o ně.
Bůh stvořil i tebe a chce, abys byl Jeho dítětem.
Budeš šťastný, když budeš dělat to, co chce Bůh.

Přečti si z Bible

Cti je

tyto verše.

nahlas S-krát

I vytvořil Hospodin Bůh člověka z prachu
země a vdechl mu v cbňpí

dech života.

Tak se stal člověk živým tvorem.
Genesis 2:7

Dokážeš udělat tohle?
Doplň chybějící slova:
1. Z čeho stvořil Bůh tělo prvního člověka?

Zp

z

.

2. Čím chce Bůh, abys byl?
Jeho d

..
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Odpovědi

1. prachu země

2. dítětem

Bůh stvořil prvního člověka na svůj obraz.
Podtrhrů všechna slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Bůh stvořil prvního člověka z prachu země.
Bůh vdechl do člověka svůj život.
Bůh dal prvnímu člověku jméno Adam.

* Adam

~

Adam

~l!)

viděla

'~

Adam dokázal

*

byl podobný Bohu v mnoha věcech.

slyšel,

chodit a

~

Adam uměl

~

mluvit.

pracovat a hrát si.

Adam dokázal přemýšlet a cítit.
Adam mohl milovat Boha tak, jak Bůh miloval jej.

* Adam

byl Božím dítětem,

Bůh miloval Adama a staral se o něj.
Bůh stvořil pro Adama nádhernou

zahradu,

která byla Adamovým domovem.
Tuto zahradu pojmenoval Eden.
Byly tam košaté stromy a pestré květiny.
Zelené louky a chladivé řeky.
Nádherní ptáci a přátelská zvířata.
Bylo tam dobré ovoce, které Adam mohl jíst,

* Všechno,

co Bůh stvořil, bylo dobré.

*

Adam žil v dokonalém světě.
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*

* Bůh

dal Adamovi práci,

kterou měl konat.

*

Bůh mu dal práci pro jeho ruce.
Adam se staralo nádhernou zahradu.
Bůh dal Adamovi práci i pro jeho mysl.
Adam pojmenoval všechna zvířata a ptáky.
Bůh pomáhal Adamovi, aby svou práci dokázal udělat dobře.

* Adam

byl velmi šťastný, když dělal to, co mu Bůh řekl.

*

Adam se chtěl líbit Bohu a skutečně se Mu líbil.

Bůh přicházel každý den do zahrady Eden.
Bůh a Adam spolu rozmlouvali.
Bůh miloval Adama
a Adam miloval Boha.

Adam měl rád přátelská zvířata.
Měl rád i krásné ptáky.
Adam rád rozmlouval s Bohem.
Ale Adam potřeboval ještě něco jiného.
Bůh věděl, co Adam potřeboval.

* Bůh

vždycky ví, co potřebují Jeho děti.

Bůh Adama uspal.
Pak z jeho boku vyňal žebro.
Z žebra stvořil ženu,
která měla Adamovi pomáhat
a učinit jej šťastným.
Bůh p:robudil Adama a ukázal mu ženu.
Adam miloval ženu, kterou mu Bůh dal
Adam ji pojmenoval Eva.
-"'lL-.:;l-_~~;;:;
Eva se stala Adamovou ženou.
Adam a Eva byli prvními lidmi na světě.
17

•

*

Adam a Eva byli spolu v Edenu šťastni.
Milovali svůj nádherný domov.
Milovali jeden druhého.
Milovali Boha.

* Chodili

s Bohem a rozmlouvali s Bohem.

*

Bůh stvořil i tebe a chce, aby jsi byl Jeho dítětem.
Bůh tě nestvořil dospělého jako Adama.
Bůh tě stvořil jako dítě.
Dal ti otce a matku, aby se o tebe starali.

* Bůh

tě miluje tak, jako miloval Adama. Bůh chce být i tvým Otcem.

*

Bůh chce, aby jsi byl také šťastný.
I ty máš práci, kterou bys měl dělat,
práci pro tvé ruce i pro tvou mysl.
Snaž se dělat svou práci dobře.
Snaž se líbit Bohu tak, jak to dělal Adam.

* Když

budeš dělat to, co Bůh chce,
budeš šťastný.

*

Chceš, aby ti Bůh pomáhal ve tvé práci?
Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu každé ráno.

Modlitba
Děkuji Ti, Bože, za to, že mohu pracovat,
i za to, že si můžu hrát. Prosím Tě, pomoz mi v mé práci.
Bože, pomoz mi dnes, prosím,
ve všem, co budu dělat a co budu mluvit.

Nyní vypracuj

v Sešitě pro studenta všechny úkoly pro 3. lekci.
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4. LEKCE

BŮH TI POMŮŽE,

ABYSBYL
DOlJ,RÝ

Nauč :seo Bohu toto:
Bůh učí svoje děti dělat to, co je správné.
Boží nepřítel se snaží způsobit, aby lidé hřešili.
Hřích oddělil Adama a Evu od Boha.
Bůh nepřestává milovat ty, kteří udělali něco špatného.
Bůh ti v Bibli říká, co máš dělat.

Přečti si tyto verše z Bible.
Čti je nahlas 5-krát.
A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu
poznání dobrého a zlého však nejez. V den,
kdy bys z něho pojedl, propadneš

smrti."

Genesis 2:16,17.

Dokážeš udělat tohle?
Zakroužkuj správnou odpověď:
1. Jaké chce Bůh, aby byly Jeho děti?

~obrD

2. Co oddělilo Adama od Boha?
3. Miluje Bůh i ty lidi, kteří udělali něco špatného?
19

špatné

láska

hřích

ano

ne

Odpovědi
1. dobré

Nauč se, co znamenají

2. hřích

3. ano

tato slova.

Hřešit znamená neposlouchat Boha anebo dělat to, co je špatné.
Hříchy jsou špatné věci, které lidi dělají anebo říkají.
Zlo znamená něco špatného.
Ďábel je Boží nepřítel, který se snaží přimět lidi k tomu, aby hřešili.
Satan je jiné jméno pro ďábla.
Bůh učí své děti dělat to, co je správné.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Adama a Eva žili v dokonalém světě.
Všechno, co Bůh stvořil, bylo dobré.
Adam a Eva byli dobří.
Bůh je stvořil dobrými, takovými, jako byl On sám.

* Bůh řekl Adamovi a Evě, co mají dělat.
Řekl jim i to, co nemají dělat.*
Bůh jim řekl, aby nejedli ovoce
z jednoho stromu.
* Varoval je, že jestli je budou jíst,
zemřou. *

Bůh miloval Adama a Evu.
Chtěl, aby dělali to, co je dobré.
Bůh nechtěl, aby zemřeli.
20

Boží nepřítel se snaží způsobit, aby lídé hřešiti.
Bůh má nepřítele, který se jmenuje ďábel anebo satan.
Bůh je dobrý, ale ďábel je zlý.
.
"
Bůh po,máhá lidem aby byli dobří a aby dělali., to, co Je spravne.
Ďábel se snaží způsobit, aby lidé dělali to, co Je špatne.

Jednoho dne přišel ďábel do zahrady Eden.
Ďábel použil hada, aby hovořil s Evou místo ~ěj.
Had ukázal Evě ovoce, které jí Bůh zakázal JISt.
Ďábel Evu oklamal.
"Jez to ovoce," řekl satan, na nezemřeš.
Budeš tak moudrá jako Bůh."

* Eva věděla,
že by měla poslouchat Boha.

*

Ale naslouchala satanovým lžím.
Snědla ovoce,
které ji Bůh zakázal jíst.
Eva dala i Adamovi a ten také jedl.
Adam i. Eva zhřešili.
• hr ozneěho!
Pak se stalo neco
o.

Hřích I~dělil Adama a Evu od Boha
Adam

II Eva

stále milovali Boha,

ale teď se Ho začali bát.

* Věděli,

že udělali něco špatného.

*

Snažili se skrýt před Bohem.
Byli nazí a styděli se. Udělali si šaty z listí.
Tyto šaty však nebyly dobré.
21

...
Bůh nepřestává

milovat ty,

kteří udělali něco špatného.

* Nikdo

se nemůže skrýt před Bohem.

*

Bůh viděl, co udělali Adam a Eva.
Ale Bůh je stále miloval.
Udělal jim šaty ze zvířecí kůže.
Bůh hovořil s Adamem a Evou o jejich hříchu.
Bůh je musel potrestat za to, co udělali.
Rotrestal je proto, aby je naučil dělat to, co je správné.
Museli opustit svůj nádherný domov v Edenu.

* Jejich

hřích přinesl na svět nemoci a smrt.

*

Ale Bůh řekl Adamovi a Evě, že přijde Spasitel.
Spasitel, který to všechno dá opět do pořádku.

Bůh ti v Bibli říká, co máš dělat.
Bůh ti říká, co je správné a co je špatné.
Stalo se ti už někdy, že jsi udělal něco, o čem jsi věděl, že je špatné?

* Bůh

tě nepřestal milovat a chce ti pomoci.
Řekni Bohu, že toho lituješ.

*

Popros jej, aby ti pomohl být dobrým.
Pak dělej to, co Bůh říká, a budeš šťastný.
Řekni tuto modlitbu Bohu ještě předtím, než půjdeš spát.

Modlitba
Drahý Bože, je mi líto všech situací,
kdy jsem udělal něco špatného.
Prosím Tě, pomoz mi dělat to, co mi říkáš.
A postarej se o mně dnes v noci.

Nyní si vezmi svůj Sešit pro studenta

a vypracuj všechny úkoly pro 4. lekci.
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S.LEKCE

BOHU zÁLEží NA TOM,
JAK SE CHOV Aš
KEJ>RUHÝM.

Nauč se- BoIiu toto:
Bůh pomáhá rodičům starat se o jejich děti.
Bůh ví, co cítíš ke druhým.
Bůh trestá ty, kteří se chovají ke druhým špatně.
Bůh chce, abys byl ke druhým dobrý.

Přečti si z Bible tyto verše.
Přečti je nahlas S-krát.

I řekl Kain ke svému bratnJ
Když byli na poli, povstal Kain
mu bratru Ábelovi a zabil jej.
řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr
Gen. 4:8,9

Ábelovi•.•
proti svéHospodin
Ábel?"

Dokážeš udělat tohle?
Zakroužkuj správnou odpověď.

1. Co Bůh udělá s těmi, kteří se chovají ke druhým špatně?

2. Ví Bůh, když se na někoho zlobíš?
3. Kdo zabil svého bratra?

zapomene

požehná jim

potrestá je

ano

ne

někdy

Adam

Kain

Ábel
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Odpovědi
1. potrestá je

2. ano

3. Kain

Nauě se, co znamenají následující slova:

I

Dar je něco, co lidé dávají Bohu.

I

Oběť je živá věc, která se dává Bohu jako dar.
Žehnat znamená dělat něco dobrého pro jiného člověka.
Bůh pomáhá rodičům, aby se starali o své děti.
Podtrhni všechna slova, která jsou

~

napsána mezi hvězdičkami.

O

Adam a Eva měli hodně dětí.
Jejich první syn byl Kain.
Jejich druhý syn byl Ábel.
Kain a Ábel byli prvními dětmi,
prvními bratry na světě.
Adam a Eva museli těžce pracovat,
aby se mohli postarat o své děti.

* Bůh jim

v jejich práci pomáhal.

*

Měli vysadit zahradu.
Starali se o ni a pěstovali na ní všechno,
co potřebovali k životu.
Chovali ovce a kozy, aby měli mléko,
sýr a oblečení.

* Všechny

své děti učili pracovat

a vyprávěli jim o Bohu. *
24

Bůh ví, co cítíš k ostatním.
Kain přinesl Bohu svůj dar - plodiny, které vypěstoval.
Ábel také přinesl Bohu dar,
beránka, aby zemřel za Ábelovy hříchy.

* Bůh miloval

Kaina i Ábela.

*

Bůh jim ukázal cestu, jak k Němu mohou přijít.
Měli mu přinést oběť za hřích tak, jak to udělal Ábel.
Bůh požehnal Ábelovi a odpustil mu jeho hříchy.

----..
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Kain nechtěl naslouchat

Bohu.

Kain chtěl dělat všechno
podle svých vlastních představ.
Rozhněval se na Boha za to,
že požehnal Ábelovi.
Kain se rozhněval i na Ábela.
Bůh věděl, co Kain cítí.

* Bůh věděl, že pokud Kain zůstane
rozhněvaný, udělá něco špatného.

*

Bůh hovořil s Kainem a zeptal se ho:
"Proč se zlobíš?"
Ale Kain neposlouchal Boha.
Nenáviděl svého bratra Ábela.
Bůh trestá ty,
kteří se!k jiným chovají špatně.
Jednoho dne Kain na poli
zabil svého bratra Ábela.
Byl to hrozný hřích.
Bůh viděl, co Kain udělal.

* Bůh

musel Kaina potrestat.

*

Bůh nemohl dovolit, aby Kain zůstal doma
se svou rodinou.
Kain se svou ženou museli jít pryč a žít sami.
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Bůh chce, abys byl k ostatním dobrý.
Nenávidět druhé je hřích.
Tento hřích způsobuje, že si lidé navzájem ubližují, hádají se, bojují proti
sobě a zabíjejí se. Hřích odděluje lidi. Hřích rozbíjí domovy.
I
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/
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Bůh nám chce odpustit naše hříchy a chce nás učinit dobrými.

* Bůh
kou. *

chce z našeho nitra odstranit vše špatné a naplnit nás vzájemnou lás-

Pak budeme již navždy šťastní.
Už jsi se někdy zlobil na jiné lidi?
Už jsi prosil Boha, aby tě zbavil hněvu?
Chceš, abys vycházel lépe s ostatními?
Nauč se tuto modlitbu:
Modlitba
Ó Pane, dej, ať nejsem jako Kain.
Pomoz mi, abych se choval
k lidem tak, jak bych se k nim měl chovat.
Odpusť mi mé zlostné myšlenky a slova.
A učiň, abych dokázal jiné milovat
a být dobrý a laskavý.

Nyní vypracuj

úkoly pro 5. lekci v Sešitě pro studenta.
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6. LEKCE

BÚHTĚVEZME
DO NEBE

Nauč se o Bohu toto:
Bůh vzal Enocha do nebe, aniž by zemřel.
Bůh má pro tebe nádherný domov v nebi.
ChOĎ s Bohem. On tě vezme do nebe.

Přečti si z Bible tyto verše.
Cti je nahlas S-krát.

I cbodil Enocb s Bobem. A nebylo bo, nebot bo Bůb vzaL
Gen. 5:24

Dokážeš udělat toble?
Spoj čárou slova z levé strany s větami na straně pravé, podle toho, jak spolu
souvisí,

Enoch

-,

Nebe

*

*

můžeš chodit s Bohem a jít do nebe.

Ty

*

*

šel do nebe, aniž by zemřel.

Bůh

je Boží nádherný domov.
chce, abys chodil s Ním.
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Odpovědi:
Bůh chce, abys chodil s Ním.
Enoch šel do nebe, aniž by zemřel.
Nebe je Boží nádherný domov.
Ty můžeš chodit s Bohem a jít do nebe.

Bůh vzal Enocha do nebe,
aniž by zemřel.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.

Adam měl mnoho synů a dcer.
Ti měli rovněž mnoho synů a dcer.
Bylo to mnoho a mnoho lidí.

* Bůh

miloval všechny lidi. *
Bůh s nimi chtěl chodit a hovořit.
Bůh je chtěl všechny vzít do nebe.

Ale mnoho lidí nemilovalo Boha.
Nemodlili se a nehovořili s Bohem.
Byli jako Kain.
Chtěli jít svou vlastní cestou.
Nechtěli dělat to, co jim Bůh řekl.
Nechodili s Bohem.

* Jejich
28

hřích je oddělil od Boha.

*

Ale Enoch Boha miloval.
Enoch přišel k Bohu stejným způsobem,
jako Ábel, s beránkem,
který měl zemřít za jeho hříchy.
Bůh mu odpustil všechny špatné věci, které udělal.
Bůh odňal od Enocha hříchy a učinil jej dobrým.

* Enoch

hovořil s Bohem každý den,
když se modlil.

* Enoch

*

chodil s Bohem každý den,

když dělal to, co mu Bůh řekl. *
Když Enoch chodil s Bohem,

::

BůH

byl na své cestě do nebe.

Bůh a Enoch milovali jeden druhého.
Bůh dovolil Enochovi, aby Mu
pomáhal v Jeho práci.
Enoch vyprávěl svým márným o Bohu.
Bůh říkal Enochovi, co má hovořit.
Enoch se snažil získat jiné, aby chodili s Bohem.
Ale většina z nich neposlouchala.
Byli velkými hříšníky - stejně jako Kain.

* Lidé,

kteří chodí s Bohem,

jdou po své smrti do nebe.

*

Ale Bůh vzal Enocha do nebe,
aniž by zemřel.
Bůh vzal Enocha domů k sobě,
do svého nádherného a úžasného domova,
kde je všechno dokonalé
a kde jl~ každý šťastný.
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Bůh má pro tebe nádherný domov v nebi.
Tam nebude nic, co by ti ublížilo.
Budeš se mít stále dobře a budeš dokonale šťastný.
Už nikdy neonemocníš žádnou nemocí,
nebudeš mít hlad a nebude ti zima.
V nebi bude mít každý všechno, co potřebuje.
V nebi budeš mít mnoho úžasných přátel.

* Ze všeho nejlepší bude, že budeš s Bohem, který tě miluje
a chce tě tam vzít. *
Chod' s Bohem. On tě vezme do nebe.
Bůh poslal Spasitele, aby tě
osvobodil od tvých hříchů.

* Tím Spasitelem je Ježíš - Boží Syn. *
Ježíše nemůžeš vidět, ale On je zde.

* Ježíš přišel, aby ti pomohl
chodit s Bohem. *
Pros Ho o to, aby ti odpustil tvoje hříchy.
Přijmi Ježíše jako svého Spasitele.
Mluv s Bohem každý den v modlitbě.
Dělej to, co ti říká Bůh v Bibli.
Takto můžeš chodit s Bohem.
On tě vezme do nebe.

Nauč se tuto modlitbu:
Ježíši, přijď a staň se mým Spasitelem.
Prosím tě, odpusť mi mé hříchy, abych mohl
jít do nebe. Pomoz mi chodit s Bohem každý den.

Nyni vypracuj úkoly pro 6. lekci v Sešitě pro studenta.
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. 7. LEKCE

BůH TĚ SPASÍ

Nauč se o Bohu toto:
Bůh zbavuje všeho zlého.
Bůh chce spasit lidi.
Bůh spasí všechny ty,
kteří jej poslouchají.
Bůh spasí i tebe.

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

I řekl Bůh Noemu:" _.Udělej si arehu.; Hle,
já uvedu potopu, vody na zemi.... S tebou
však učiním smlouvu: Vejdeš do archy ...
a zachovám vás při životě" •
Gen. 6:12-14,17-18

Dokážeš udělat tohle?
Doplň chybějící slova.
1. Bůh spasí všechny ty, kteří jej p

.

2. Bůh řekl Noemu, aby postavil a

.

3. Bůh osvobozuje ode všeho z

..
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Odpovědi:
1. poslouchají

Nauč se, co znamenají

2. archu

3. zlého

tato slova:

Archa je loď, kterou postavil Noe.
Poslouchat znamená dělat to, co ti někdo řekne abys udělal.
Potopa znamená to, že voda pokryla zemi.

Bůh zbavuje všeho zlého.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Co bys dělal, kdybys našel
špatné brambory mezi dobrými?
Vyhodil bys ty špatné
a takto zachránil dobré brambory.
Kdybys to neudělal, zkažené brambory
by nakazily také dobré brambory.

Bůh jednou musel udělat něco podobného.
* Bůh musel vyčistit svůj svět dříve, než se celý zkazil.*
Musel se oddělit od bojů a zabíjení.
Také od lhaní, posměchu, ošklivých slova jiných hříchů.
* Bůh se chystal udělat nový a čistý svět. *
Všechno na něm mělo být dobré.
32

Bůh chce spasit lidi.

Když Noe stavěl koráb, lidé se smáli.
Říkali: "Jsi blázen, když posloucháš Boha!"
Noe jim však říkal, že by měli také poslouchat
Boha. Ale lidé se jen znova smáli a smáli.

Když byla archa postavena,
Bůh řekl Noemu, aby do ní nanosil
potraviny pro lidi a potravu pro zvířata.
Bůh hodlal zachránit také zvířata.
Noe a jeho rodina udělali všechno, co jim Bůh řekl.
33

Bůh spasí všechny ty, kteří Ho poslouchají.
Ze všech stran přicházela po dvojicích zvířata a ptáci.
Těžkými kroky přicházeli velcí sloni. Bylo slyšet
hlasité vřeštění opic. S křikem a skřeho ' ,

~~~~~~~~

přilétali velcí ptáci. Do archy se postupně
začali slétat i malí ptáčci. Společně
přibíhali psi a kočky. za nimi

I

si pyšně vykračovala

malá kuřátka.

Nakonec do korábu
vešel Noe se svou rodinou.
A Bůh zavřel dveře.
začalo pršet. Přišla potopa.

* Všichni,

kdo poslouchali Boha,
byli v bezpečí v arše.

*

Bůh spasí i tebe.
Nyní je svět zase plný hříchu.
Bůh se oddělí ode všeho zlého.

Modlitba
Prosím, pomoz mé rodině a přátelům,
aby uvěřili v Tebe a byli zachráněni od hříchu.
Pomoz nám poslouchat tak,
jako poslouchali ti, kteří viděli archu
a vstoupili do ní.

Nyní vypracuj úkoly pro 7. lekci v Sešitě pro studenta.
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S.LEKCE

BŮBSE
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POSTARÁ
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Nauč se o Bohu toto:

--

Bůh se stará o ty, kteří Ho poslouchají.
Bůh je šťastný, když říkáme: "Děkuji Ti."
Svoji vděčnost Bohu vyjadřujeme tím, že Mu dáváme dary.

Přečti si z Bible tyto verše.

Cti je

nahlas S-krát

Nad zemí se strblliják a trval čtyňcet dní
a čtyňcet nocí. Vody na zemi převelice
zmohutněly, až přikryly všechny vysoké
hory, které jsou pod nebesy ••••Zachován
byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. Genesís 7: 12,19,23
. Položil jsem na oblohu duhu, aby byla znamením smlouvy
mezi mnou a zemí ... a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke
zkáze všeho tvorstva. Genesis 9:13,15

Dokážeš udělat tohle?
Zakroužkuj správné odpovědi.
1. Kolik dní pršelo?

2. Kolik lidí zůstalo naživu mimo archu?
3. Jaké znamení dal Noemu Bůh?

4

10

40

všichni

10

nikdo

duhu
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hvězdy

Odpovědi:
1.40

3. duhu

2. nikdo

Bůh se stará o ty, kteří Ho poslouchají.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Když se zvedly vody potopy,
zvedl se i koráb.
Plavil se po vodách,
které pokrývaly zemi.

* Noe,

jeho žena a jeho tři synové

se svými ženami byli v bezpečí v arše.

*

Zvířata byla také v bezpečí.
Měla potravu.
Trávu a seno.
Semena a oříšky.
Zrní a bobule.

* Bůh

a Noe se starali

o zvířata,
která byla v arše.

*

Pršelo 40 dní.
Potom Bůh poslal silný vítr,
aby vysušil povrch země.
Vody začaly ustupovat.
Archa se usadila na vrcholu hory
a zůstala
36

tam

stát.

Noe a jeho rodina zůstali v arše,
dokud zem úplně neoschla.
Zůstali v arše po celý rok.

* Po celou

tuto dobu

se o ně staral Bůh.

*

Konečně zem oschla.
Noe otevřel dveře.
Všichni vystoupili ven z archy
do slunečního světla,
Noe a jeho rodina,
všechna zvířata a ptáci.

SIOlŮ zatroubili radostí.
Opice vřískaly ještě hlasitěji než dříve.

c:.-:::-)o~

Lvi řvali a oháněli se ocasy.

e... (~t~

Všichni by" rádi, že jsou zachráněni

'ť \"/.1~}sf

a jsou venku z archy.

~~ijlr~.L~
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Přemýiilej

--W

o těchto otázkácb:
Už ses někdy bál bouřky?
Kdo byl s tebou, aby se o tebe postaral?
Kdo pomohl Noemu zachránit jeho rodinu a zvířata?
Kdo pomůže tvým rodičům starat se o tebe?
Kdo způsobuje to, že na polích rostou různé plodiny, které můžeme jíst?
Děkuješ Bohu za jídlo?
Děkuješ Mu za to, že se o tebe stará i v bouřce?
A také za to, že tě ochraňuje každý den?
37

Bůh je šťastný, když říkáme:

"Děkuji Ti."

První věc, kterou Noe udělal,
bylo to, že řekl Bohu: "Děkuji TL"

* Noe děkoval Bohu za to, že se staral o něj
o jeho rodinu a o všechna zvířata a ptáky. *

:..--~:::::::::~~~==~

Noe děkoval Bohu za nový čistý svět, ve kterém mohl žít.
Noe projevil svoji vděčnost Bohu tím, že Mu obětoval oběť.

* Bůh

byl šťastný, protože Mu Noe řekl: "Děkuji TL"

Bůh zaslíbil Noemu:

* "Už

nikdy nezničím zemi potopou."

*
*

Znamením Božího zaslíbení je duha.
Když uvidíš duhu, vzpomeň si:

* Bůh

I my přínášíme

se o tebe postará.

Bohu dary, abychom Mu projevili svoji vděčnost.
Přinášíme naše dary do Božího domu.
Přečti si tuto modlitbu a řekni ji Bohu,

když Mu budeš chtít dát "dar vděčnosti".
Modlitba
Děkuji ti Bože za všechnu tvoji péči, za domov,
za pokrm, za oblečení, které mohu nosit.
Přijmi tento malý dar, který Ti přináším,
jako výraz vděčnosti za všechno.

Nyní vypracuj

úkoly pro 8. lekci v Sešitě pro studenta.
38

*

9. LEKCE

BůH SLYší TVÉ MODLITBY
Nauč se o Bohu toto:

Hospodin je jiné jméno pro Boha.

Někteří lidé si dělají své vlastní bohy.
Hospodin je všakjediný

a pravý Bůh.

Bůh chce, aby ses modlil k Němu.

Přečti si z Bible tyto verše.

Cti je nahlas

S-krát

Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.
Budeš

milovat

Hospodina,

svého Boha,

celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Deuteronomium

(5. Mojžíšova) 6:4,5

Dokážeš udělat tohle?
Podtrhni správné odpovědi.
1. Ke komu Bůh chce abychom se modlili?

k bohům, které si udělali lidé
2. Co máme cítit k Bohu?
3. Jaké je jiné jméno Boha?

Paní
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k Hospodinu

lásku

strach

lhostejnost

Hospodin

Neznámý

Princip

Odpovědi:

2. lásku

1. k Hospodinu

3. Hospodin

Někteří lidé si dělají své vlastní bohy.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Po potopě měli synové Noema hodně dětí,
vnoučat a pravnoučat.
Na zemi bylo zanedlouho znovu mnoho lidí.

Noe a jeho synové vyprávěli lidem o Bohu.
* Ale lidé nemilovali Boha tak, jako Jej miloval Noe. *
* Chtěli dělat všechno po svém. *
Nechtěli naslouchat ani svým otcům,
ani praotcům, ani Bohu.

Muž, který se jmenoval Nimrod,
se sám ustanovil králem.
Chtěl, aby lidé poslouchali jeho a ne Boha.
* Nimrod odvedl lidí od Boha.*
* Učil je modlit se ke slunci
a k měsíci a nabádal je k tomu,
aby si udělali své vlastní bohy. *
Lidé si nadělali cihly a začali stavět

-----.........
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město a vysokou věž.
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* Bůh

nějakou dobu lidi nechal
dělat to, co chtějí.

I

* Ale pak je

I

~~
,~...J

~~~

'1'""

'==-Způsobil jenom to,
že lidé začali mluvit různými jazyky,

--.t~
__ 1

Lidé spolu už nemohli hovořit.

•
---::-::;-----_\
III

*

Bůh zastavil."

Bůh neposlal další potopu.
j

1

~----

,

-y--.-~.
~

Bůh viděl, co lidé dělají.
Viděl, že je to špatné.

"

Nerozuměli jeden druhému.

,

Nemohli společně pracovat.
A tak přestali stavět věž.
Místo, kde měla stát, nazvali Bábel.

"

Bábel znamená zmatek.

fl

Lidé opustili Nimroda i Bábel.
Rozešli se do všech stran.
Nejprve spolu lidé žili v rodinách,
potom se vytvářely skupiny rodin.
Postavili svá vlastní města.

* Zapomněli

na jediného pravého Boha.

*

\ <"f._t.-?

* Všude,

kde lidé žili,

si dělali své vlastní bohy:

*

veliké sochy, malé bůžky,
bohy ze dřeva i z kamene,
bohy ze zlata i ze stříbra,

* Modlili
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se k bohům, které si sami udělali.

*

Hospodin je jediný pravý Bůh.
Bohové, které si udělali lidé, neslyší,
nemluví,
nevidí,
nedokáží milovat lidi tak, jako pravý Bůh.
Nebyli to skuteční, praví bohové.

* Hospodin

je ten jediný a pravý Bůh.

*

Bůh, který slyší, mluví, vidí.
Lidé zapomněli na pravého Boha.
Ale Bůh nezapomněl na ně.
Bůh lidi stále miloval a chtěl jim pomoci.

Bůh slyší tvé modlitby.
Hospodina, jediného pravého Boha, sice nevidíš svýma očima,
ale On je neustále s tebou.
Když hovoříš s jediným pravým Bohem, On tě slyší.
Bůh chce, abys s Ním mluvil.
Bůh tě miluje a chce ti pomáhat.
Pros Boha o to, co potřebuješ.

* Bůh

tě vyslyší a odpoví na tvé modlitby.

*

Nauč se tuto modlitbu
Drahý Bože, Ty mne vidíš, slyšíš a miluješ, protože
ty jsi ten jediný pravý Bůh. Ty jsi vždycky blízko.
Já se chci modlit k tobě Pane, a ne k bohům, kteří mne
nikdy nemohou milovat, kteří mne nevidí a neslyší.

Vypracuj nyní úkoly pro 9. lekci v Sešitě pro studenta.
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10.I,EKCE

BÚllTĚBUDE
VÉST
Nauč: se o Bohu toto:
Bůh povolal Abrama k tomu, aby Ho následoval.
Bůh vede ty, kteří Ho následují a žehná jim.
Bůh tě vede prostřednictvún

Své knihy - Bible.

Přečti si z Bible tyto verše.

Cti je

nahlas S-krát

I řekl Hospodin Abramovi:

"Odejdi ze své

země ••• do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám
ké učiním tvé jméno.
ním!"

tě, vel-

Staň se požehnáGenesis 12:1,2

Dokážeš udělat tohle?
zakroužkuj správnou odpověď.
1. Komu Bůh zaslíbil požehnání?
2. Abram se měl stát otcem

Abramovi

Nimrodovi

malého kmene velkého národa

3. Co Bůh používá k tomu, aby tě vedl?
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hvězdy

Kainovi
rodiny
Bibli

Odpovědi
2. velkého národa

1. Abramovi

Nauč se, co znamenají

3. Bibli

tato slova:

Ur je město, kde žil Abram.
Kenaan je země, do které Bůh vedl Abrama.

II/I

Bůh povolal Abrama,

aby Ho následoval.

Podtrhni všechna slova od

* do *.

Některé rodiny, které opustily Bábel,
vystavěly město Ur.
V Uru se narodil Abram.
Jeho otec se modlil k mnoha bohům.
Abramův lid se modlil k mnoha bohům,
k bohům, kteří nemohli vidět ani slyšet.
Neznali jediného pravého Boha.

* Neměli

Bibli, která by jim řekla

o jediném pravém Bohu.

Abram neznal pravého Boha,
ale Bůh znal Abrama a miloval jej.
Bůh povolal Abrama a řekl mu:
"Opusť svůj domova zemi.
A opusť bohy svého otce.

* Následuj

mne do země,

kterou ti ukážu."

*
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*

Bůh vede ty, kteří Ho následují a žehná jim.
Bůh zaslíbil Abramovi:" Jestli mne budeš
následovat, požehnám ti a udělám tě velkým.
Učiním tě otcem velkého národa.
Požehnám ti a ty sám budeš požehnáním."
Abram věděl, že jej povolal jediný pravý Bůh.

* Abram

věřil tomu, co mu Bůh řekl.

*

I Abramova žena Sáraj věřila Božímu zashbení.
Abra:m a Sáraj opustili město Ur.

* Opustili bohy, které udělali lidé. *
* Následovali jediného pravého Boha. *
-

.,

IP

)~~

•

* Abram

a Bůh byli dobří přátele.

*

Abram hovořil s Bohem.
Bůh hovořil s Abramem.
Bůh šel s Abramem
a ukazoval mu, kterou cestou má jít.

* Bůh

vedl Abrama do země Kenaan.
jl

c!~

Na každém místě, kde Abram
a Sáraj bydleli,

....

postavil Abram oltář Bohu.
Obětoval Bohu oběti,
jako to dělal Ábel, Enoch a Noe.
Abram byl požehnáním
a pomocí mnoha lidem.
Vyprávěl jim o pravém
a živém Bohu.
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*

* Bůh

vždy učiní to, co zaslíbí.

*

Bůh požehnal Abramovi a učinil ho bohatým.
Ale Abram zestárl a pořád neměl žádné děti.
Nepřestal však věřit Božímu zaslíbení.
A Bůh se radoval z toho, že Mu Abram věří.

Bůh změnil Abramovo jméno na Abraham.
Abraham znamená" otec mnohých".
,..

Bůh změnil jméno Sáraj na Sára.

-

Sára znamená "kněžna".
Bůh dal Abrahamovi a Sáře syna jménem Izák

---

a z něho povstal velký národ.

V Bibli tě Bůh vyzývá, aby jsi Ho následoval.
Slibuje ti, že tě povede a že ti požehná.
Říká ti, co máš dělat.

* Následuj

Boha a On tě přivede do nebe.

*

Bez ohledu na to, čeho se musíš vzdát,
následuj Hospodina tak, jak to učinil Abraham.
Bůh ti pomůže a ukáže ti, co máš dělat.

Modlitba
Abraham opustil svou zemi a přátele
a následoval Tě po všechny své dny.
Dej, ať Tě také mohu následovat.
Dovol, abych chodil ve Tvé blízkosti
a abych se Ti líbil na všech svých cestách.

Nyní vypracuj

úkoly pro 10. lekci v Sešitě pro studenta.
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ll. LEKCE

BÚUPOSLAL
SVltBO BERÁNKA,
ABY TĚ SPASIL

r'\--.

-------~

c-I~~"'-~

Nauě se o Bohu toto:

~

Bůh poslal beránka, aby zachránil Izáka.
Bůh poslal Svého Beránka, aby zachránil tebe.
Abys byl spasen, musíš přijmout Božího Beránka.

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

Izák se otázal: "Kde však je beránek k zápalné oběti?" Nato Abraham řekl: "Můj
synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné."
Genesis 22:7,8
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde
k němu a řekl: "Hle, Beránek Boží, který
snímá hřích světa."
Jan 1:29
Dokážeš udělat tohle?
Napiš odpověď na každou otázku.
I. Kdo řekl: "Kde je beránek?" ?

.

2. Kdo řekl: "Bůh si sám vyhlédne beránka." ?
3. Kdo řekl: "Hle, Beránek Boží." ?

..
.
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Odpovědi:

1. Izák řekl: "Kde je beránek?"
2. Abraham řekl: "Bůh si vyhlédne beránka."
3. Jan řekl: "IDe, Beránek Boží."

Slova, která by jsi měl znát.
Oběť za hříchy je zvíře nebo člověk, který přijme trest za osobu,
která udělala něco špatného.
Zápalná oběť je oběť, která byla zabita a potom spálena na oltáři.
Oltář je místo, kde se obětovalo.
Mnoho oltářů bylo uděláno z kamenů.

Bůb poslal beránka,

aby zacbránil

Izáka.

~

Podtrhni všechna slova,

-

která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Jednoho dne Bůh řekl Abrahamovi:

a Izáka něčemu naučit.

* Bůh

chce skrze tuto zkušenost

i nás něčemu naučit o své oběti za hřích.
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*

Abraham kráčel pomalu a smutně na horu.
Abraham miloval Izáka.
Ale Abraham chtěl poslechnout Boha.
Izák mu pomáhal nést dříví.
Izák se zeptal: "Kde je beránek
k zápalné oběti?"
Abraham odpověděl:
"Bůh sám si vyhlédne beránka."
Abraham a Izák postavili oltář.
Abraham položil na oltář Izáka.
Zdálo se, že Izák bude muset zemřít.

Ale Bůh miloval i Izáka.
Nechtěl, aby Izák zemřel.
Bůh měl připravenou jinou oběť,
která měla zemřít místo Izáka.

Abraham zvedl svůj nůž, aby zabil Izáka.
Ale v tom okamžiku Bůh zavolal z nebe na Abrahama:
"Abrahame! Zastav se! Neubližuj svému synovi!
Nyní jsi dokázal, že mne miluješ!"

Pak Búh ukázal Abrahamovi
ovečku, která se zachytila v křoví.
Bůh poslal ovečku,
aby zemřela místo Izáka.
Ovečka zemřela na oltáři.
Izák byl svobodný a mohl žít.
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Bůh poslal svého Syna JeŽÍše, aby tě zachránil.
Lidé, kteří hřeší, nemohou jít do nebe.
Když zemřou, jdou do pekla - na strašné místo.
My všichni jsme zhřešili a byli jsme na cestě do pekla.
Ale Bůh nás miloval a chtěl nás vzít do nebe.

* Bůh

poslal svého Syna Ježíše, aby zemřel na našem místě,
stejně jako poslal ovečku, aby zemřela místo Izáka.

*

* Ježíš je Beránkem Božím, který zemřel,
aby sňal hříchy světa.

*

Potom se vrátil, aby žil znovu,
Ježíšeremůžeme
~

~v

/~

•

vidět, ale On je skutečně zde.
Ježíš tě miluje a chce ti pomoci.

r!(J/V;

.'v.'~

~)

(
Když chceš být spasen, musíš přijmout

Božího Syna.

Dnes už nemusíš obětovat oběť na oltáři.
Stačí, když přijmeš Božího Syna jako oběť za sebe.
Ježíš bude tvým Spasitelem. Ježíš vezme všechny tvé hříchy.

* Přijmi

Ježíše jako svého Spasitele a můžeš jít do nebe.

*

Modli se tuto modlitbu.
Potom hovoř s Bohem svými vlastními slovy.

Modlitba
Přijímám nyní tvého Syna, který za mě zemřel
jako oběť za mé hříchy.
S Ježíšem jako svým Spasitelem jsem nyní volný.
Děkuji ti Bože, žes mne dnes spasil.

Nyní vypracuj

úkoly pro ll. lekci v Sešitě pro studenta.
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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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13. LEKCE

BŮH BUDE S TEBOU

Nauč se o Bohu toto:

Někteří lidé se snaží ubližovat těm, kteří milují Boha.
Bůh bude s tebou všude, kdekoliv jsi.
Bůh obrátí vše ke tvému dobru.
Bůh ti pomůže odpustit těm, kteří ti ubližují.

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas S-krát.
Tak se Josef ocitl v pevnosti (vězení). Ale
Hospodin byl s ním.

Genesis 39:20,21

Josef řekl: "Vy zajisté skládali jste proti
mně zlé, Bůh však obrátil to v dobré."
Genesis 50:20
Dokážeš udělat tohle?
Zakroužkuj správné odpovědi.
l. Kdo byl uvězněn?
2. Kdo s ním byl ve vězení?

Izák

Josef

Jákob

Jákob

Izák

Bůh

zranit

je

ty

Bůh

3. Co ti Bůh pomůže udělat lidem, kteří ti ubližují?
odpustit
4. Kdo zařídí věci tak, aby byly ke tvému dobru?
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Odpovědi:

1. Josef

2. Bůh

4. Bůh

3. odpustit

Josefovi bratři se mu snažili ublížit.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Josef byl jedním ze dvanácti Jákobových synů.
Jákob ho miloval.
Dal Josefovi nádherný plášť.
Josefovi bratři na něj proto začali žárlit.
en .vi ěli ho.
Bůh miloval Josefa a mluvil s ním.

::

* Bůh ukázal Josefovi ve snu,

~

že bude jednou velkým vládcem.

*

BŮH
'~ I,

-

J'"''

* Josef věřil tomu, co mu Bůh řekl. *
Řekl o svém snu svým bratřím.
Ti ho kvůli tomu znenáviděli ještě víc.

Josefovi bratři se domluvili, že ho zabijí.
Hodili jej do studny. Pak jej ale
místo toho prodali do otroctví.
Jákobovi řekli,
že Josefa zabila divá zvěř.

Bůh je s Josefem.
Muži, kteří koupili Josefa, jej odvedli velmi daleko.
Prodali jej jako otroka Potífarovi.

* Ale Bůh byl s Josefem i v domě Potífara. *
Bůh mu pomohl udělat každou práci dobře.
Bůh byl s Josefem spokojen. A Potífar také.
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Potífarova žena se snažila svést Josefa ke hříchu.
Ale Josef nezhřešil. Miloval Boha.
Potífarova žena navyprávěla svému muži
o Josefovi lži a Potífar ho vsadil do vězení.

* Ale Bůh

*

byl pořád s Josefem.

Bůh obrací všechno k dobrému.
Jednoho dne poslal král pro Josefa.
Bůh hovořil ke králi ve snu,
ale král nerozuměl svému snu.
Bůh řekl Josefovi, co sen znamená.
Mělo přijít sedm let dobré úrody
a pak sedm let hladu.
Josef řekl králi, co znamená jeho sen.
Král ustanovil Josefa správcem.
Potom přišlo sedm let hojnosti.
Josef připravoval zásoby potravin
na sedm let hladu.
Pak přišlo sedm let hladu.
Lidé přicházeli k Josefovi pro potraviny.
Bůh pomohl Josefovi zachránit mnoho životů.
Bůh pomáhá Josefovi
odpustit svým bratřím.
I Josefovi bratři přišli pro obilí.

* Bůh pomohl Josefovi odpustit
všechno zlé, co mu bratři udělali.

* Josef jim

dal obilí a zajistil místo,

kde mohli bydlet. Miloval je.

* Bůh

obrátil vše k dobrému.

*

Ať se ti stane cokoliv, nepřestaň
milovat Boha a modlit se k Němu.

* Odpusť

lidem, kteří ti ubližují.

*

Bůh obrátí všechno na dobré.
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V těchto lekcích jsi se dozvěděl mnoho věcí.
Dozvěděl ses o tom, že tě Bůh miluje.
Dozvěděl ses, že Bůh je velký a dobrý.
Bůh tě stvořil a chce, abys byl jeho dítětem.
Bůh je dobrý a chce, aby i Jeho děti byly dobré.

__

Bůh chce, abys byl laskavý k ostatním lidem.

__

-II
~o

Bůh poslal svého Beránka Ježíše,

Cf/..

aby zemřel za tvé hříchy .
.... ,~'<::t,

Bůh ti chce odpustit a požehnat.
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Bůh chce, abys s Ním jednou žil v nebi.
Bůh se o tebe bude starat všude,
kdekoliv budeš. Bůh chce,
aby ses modlil k Němu,
a ne k jiným bohům.
Bůh chce, abys Ho následoval.
Bůh vždy hovoří pravdu.
Když budeš Boha milovat a poslouchat,
On sám obrátí všechno ve tvém životě na dobré.
Ať ti Bůh požehná, když s Ním budeš chodit a hovořit každý den.

Modlitba
Já vím, Bože, že ke mně hovoříš skrze Bibli.
Postaral jsi se o Josefa. Požehnal jsi Abrahamovi.
Chodil jsi s Adamem a Noemem a hovořil jsi s nimi.
Miluješ i mne. Ty jsi se mnou všude tam, kde jsem.
Odpustil jsi mi moje hříchy,
tak jako jsi kdysi odpustil i Jákobovi.
Jsem spasený skrze smrt Tvého Beránka jako Izák.
Ty mne vezmeš, abych mohl bydlet v nebi,
jako jsi vzal Enocha.
Jsem tvé dítě. Budu Tě milovat, kdekoliv budu.

Nyní vypracuj

úkoly pro 13. lekci v Sešitě pro studenta.
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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 schopnost 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.

,\\
,
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Boží Duch ti pomůže znát Jej lépe.
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.

~~ ln
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I

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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