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Boží společenství s lidmi, rozbité a zase obnovené

1

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Představ si, Bůh tu vždycky byl a stále tady bude.
Vlastě si to nedovedeme vůbec představit, ale je to přesto pravda, protože nám to říká
Bible. (Gn 1; Ef 1,10)

2

V Božím slově čteme, že všechno, co existuje, stvořil Bůh: světlo, rostliny, zvířata,
a nakonec to nejcennější - člověka. Bůh pro člověka udělal krásnou zahradu, lidé tam
měli všechno, co potřebovali. Bůh a člověk byli přátelé, patřili dohromady. Ale jednoho
dne se vše změnilo.

3

Adam a Eva Pána Boha neposlechli, nepříteli Božímu se podařilo převést lidi na svou
stranu. Od té doby jsou všichni lidé od Boha oddělení. Je tu strach, smutek, hádky spojení s Bohem je zničeno. Bůh je svatý a zlo se k němu nehodí. Trest za hřích je smrt,
a to znamená být daleko od Boha. (Iz 59,2; Ř 3,23)

4

Jsem ráda, že Boží příběh s námi lidmi zde nekončí. Bůh nás tak miluje, že se stal
člověkem a sám vzal můj trest na sebe. (J 3,16)
Ale jenom když přijmu Boží dar odpuštění a Pán Ježíš se stane pánem mého života,
mohu opět patřit Pánu Bohu. Spojení se obnoví, můj Pán mě povede a bude mým nejlepším
přítelem, a já s ním budu jednou žít v nebi.

S Pánem Ježíšem nežijeme ve svatém světě, ale on nám pomáhá a my s ním můžeme
mluvit. Mám takovou radost, že nevěříme mrtvému Bohu: Ježíš žije, on vstal z mrtvých!
Materiál: 1 = žlutý/zlatý papír, 2 = bílý papír, 3 = šedivý papír, 4 = červený papír (pro
připevnění na flanelovou tabuli zdrsnit na rubu brusným papírem).

Jak připravit k lekci vizuální pomůcky
a) prezentace dataprojektorem: připravenou prezentaci najdeš na www.timdvadva.net
b) pro meotar: všechny čtyři díly vytisknout na fólie a vystřihnout.
c) pro flanelovou tabuli: všechny čtyři díly vytisknout na čtvrtky, vystřihnout a zadní stranu
zdrsnit brusným papírem (aby to na tabuli drželo ).
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