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
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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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