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?
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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.
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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.
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...
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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