ll. LEKCE

BÚUPOSLAL
SVltBO BERÁNKA,
ABY TĚ SPASIL
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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
~
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vidět, ale On je skutečně zde.
Ježíš tě miluje a chce ti pomoci.
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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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