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,

-
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* 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
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Bůh poslal svého Beránka Ježíše,
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aby zemřel za tvé hříchy .
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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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