Možná toho už
víš o Bohu a o Bibli
docela dost,
umíš dokonce některé
verše zpaměti
a pravidelně
se modlíš.
Jak ale můžeš
vědět, jestli opravdu
patříš k Bohu?
Jak se můžeš stát
Božím dítětem?

Přečti si o tom
sedm dobrých
zpráv:

SEDM
SMS



BŮH TĚ MÁ RÁD!

To je super, viď!
Ten velký Bůh, stvořitel vš eho živého, zná a miluje
osobně TEBE!
Ví, co tě těš í a co rád(a) děláš a umíš (napiš sem
tři příklady - něco, co ti opravdu dobře jde...):

a) __________________________________
b) _______________________________
c) _______________________________

Zná i tvoje chyby a slabosti (napiš tři příklady - něco,
s čím máš opravdu potíže, z čeho u sebe nemáš radost...):
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________

Čti k tomu
Žalm 139,2 (1-10)

BOŽÍM DÍTĚTEM SE ČLOVĚK NESTÁVÁ PROTO, ŽE „JE HODNÝ“!



Očísluj následující věty podle obrázků, ke kterým patří:


Čtu si Bibli.



Modlím se.



Pomáhám druhým a dělám jim radost.



Moji rodiče jsou věřící.



Chodím do sboru (do besídky, školky...).



Znám všechna přikázání a žiji podle nich.



Vyprávím druhým o Bohu.

Je skvělé, jestli to všechno o tobě platí,
ale to z tebe neudělá Boží dítě...
Čti k tomu
Římanům 3,20 a 23



BŮH SE PRO TEBE ROZHODL
UŽ DÁVNO!

Životní cesta, na které se nacházíš od narození, končí daleko
od Boha - odděluje nás od něj hřích.
Ale protože tě Bůh tolik miluje, připravil možnost, jak se
k němu můžeš vrátit - doplň si sem své jméno:
Neboť Bůh tak miloval _____________,
že dal svého jediného Syna, aby _____________,
když v něho věří, nezahynul(a),
ale měl(a) život věčný.
(Jan 3,16)
Bůh sám přišel na svět v Ježíši Kristu,
aby místo tebe vytrpěl trest za tvůj hřích
- zemřel místo tebe na kříži.
To je Boží dar pro TEBE!

I TY SE MŮŽEŠ ROZHODNOUT
PRO BOHA!

Máš teď dvě možnosti:
a) „Neprojít dveřmi“ a Boží dar
„Ježíš zemřel za mne“ odmítnout.
b) „Projít dveřmi“ a Boží dar
„Ježíš zemřel za mne“ přijmout.
„Projít dveřmi“ můžeš modlitbou, např.:

„Díky, Pane Ježíši, že mě znáš a miluješ
a zemřel jsi na kříži místo mne.
Prosím, odpusť mi moje hříchy
(zde můžeš jmenovat konkrétní věci).
Chci patřit k tobě
a jít celý život s tebou...“





SMÍŠ BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM
A BYDLET S NÍM JEDNOU V NEBI!
Jsi teď Božím dítětem? - Jak můžeš mít tu jistotu?
Podívej se znovu na verš Jan 3,16.
„...když v něho věří...“
se dá říct jinými slovy „ prošel dveřmi“.
Bůh sám ve svém slově slíbil, že kdo „projde dveřmi“,
má věčný život. Patří k Pánu Ježíši a po skončení pozemského života s ním bude bydlet v nebi.
Prošel jsi těmi dveřmi a řekl Pánu Ježíši,
že chceš žít s ním?
Jestli ano, pak jsi Boží dítě.
Boží slovo platí
- můžeš se na ně spolehnout.
Na památku si sem zapiš dnešní datum
a místo pečeti otiskni svůj palec:

Už jsi Ježíši řekl(a) DĚKUJI za to,
že teď smíš patřit k němu?

BEZ POTRAVY
NEPOROSTEŠ!



Jako potřebuješ každý den jíst a nemůžeš se najíst do zásoby
na týden dopředu, potřebuješ každý den i spojení s Ježíšem.
Tím získáš:
a) potravu - abys mohl(a) růst ve víře
a Ježíše poznávat čím dál dokonaleji,
b) sílu a odvahu - abys mohl(a) překonat
všechny překážky.

Když se modlíš,
mluvíš s Bohem!
Když čteš Bibli,
mluví Bůh s tebou!

Obojí k sobě patří a obojí je pro tebe důležité!
Můžeš to dělat:
 o samotě doma,
 s kamarádem/kamarádkou
nebo s _____________,
 ve sboru/v církvi.



NEJSI SÁM!

Jako Boží děti patříme do Boží rodiny - to jsou vš ichni,
kdo žijí s Pánem Ježíšem. Bůh chce, abychom drželi pohromadě
a byli tu jeden pro druhého.
Nikdo nemůže jít životem jako Boží dítě úplně sám.
Proto je důležité patřit k nějaké skupině křesťanů.
Tam můžeš...
společně přemýšlet o tom,
co čteš v Bibli;
modlit se s ostatními;
zeptat se na radu;
svěřit se se svými problémy;
radovat se s ostatními;
...
A ještě něco důležitého na závěr - Ježíš totiž slíbil:
JSEM VŠECKY PO VÁMI JÁ S DNY!!!
(Matouš 28,20)

_____________________________
_____________________________
(srovnej si slova do správného pořadí)
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