10. hodina
BŮH SLIBUJE ZACHRÁNCE
Milé děti, vzpomínáte si ještě na Adama a Evu? Jak neposlechli Boha, udělali první hřích a museli odejít
z ráje? Jejich hřích měl následky. Všechno ve světě se jakoby pokazilo.
Prohlédni si obrázky a přemýšlej, jestli se ti líbí.

Zlomený strom, rozbitá telefonní budka, rvačka, zničený dům, mrtvý pták, výprask, pláč, zlomená noha.
To nejsou radostné obrázky. Toto způsobil hřích. Začalo to Adamem a Evou a ostatní lidé v hříších
pokračovali až dodnes.
Bůh ale lidi neopustil. Slíbil jim, že jednou pošle Zachránce.
Víš, kdo je to zachránce? Zkusíme si to vysvětlit příběhem.
Michal jezdíval s rodiči k babičce na prázdniny do hor. Tentokrát přijel už sám bez rodičů. V horách byla
jeskyně, do které se vždy chtěl podívat. Ale rodiče mu to nikdy nedovolili, protože to bylo nebezpečné.
Umínil si, že když teď bude vhodná příležitost, podívá se tam sám.
Příležitost se brzy naskytla. Babičku rozbolel zub a musela k lékaři do města. Michal si rychle nachystal
lano, baterku a sirky a vydal se k jeskyni. Zpočátku cesta uvnitř jeskyně byla snadná. Ale pak se chodba
snižovala a podlaha byla hrbolatá. Michal zakopl, vypadla mu baterka z ruky a zhasla. Nemohl ji najít.
Vyškrtal sirky, ale nezahlédl ji. Pak si klekl na zem a hledal rukama, ale nic. Rozhodl se, že se bude
muset vrátit. Šel pomaloučku a potmě, jenže opačným směrem. Najednou mu uklouzla noha a spadl
z výšky do nějaké prohlubně. Křuplo mu v noze a pocítil velkou bolest. Nemohl se ani postavit. Myslel si,
že tam umře. Dostal nápad a začal volat o pomoc. Nikdo ho ale neslyšel. Volal, plakal, zoufal si. Kolem
šel s pejskem na procházku Petr. Uslyšel Michala a řekl, že jde pro pomoc. Michal chvíli čekal, ale když
se nic nedělo, myslel si, že na něj Petr zapomněl, začal plakat. Ale nebylo to tak. Petr celou dobu
chystal záchranu. Zaběhl domů s pejskem. Zavolal záchranku a vysvětlil, o co jde. Čekal pak
na křižovatce na zdravotníky, aby jim ukázal cestu k jeskyni. Po dlouhé chvíli přijeli a šli pro Michala. Ten
pak skončil se zlomenou nohou v nemocnici. Měl po prázdninách. Nemuselo se nic stát, kdyby poslechl.
Tak už víš, kdo je to zachránce?
Je to ten, kdo druhému pomůže v situaci, kdy si nedokáže pomoci sám.
V našem příběhu Petr zachránil Michala, protože mu zavolal pomoc.
Adam, Eva i lidé po nich také dlouho čekali na Zachránce. Nemohli se dočkat. Ale Bůh stále připravoval
pro ně záchranu. Posílal lidem proroky, kteří jim připomínali Boží slib a učili je správně žít.

Ne všichni lidé však dokázali správně čekat.
Někteří lidé byli netrpěliví, mysleli si, že na ně Bůh zapomněl.
Některým to bylo úplně jedno, jestli budou zachráněni nebo ne.
Někteří lidé správně čekali, že Bůh splní svůj slib až bude vhodný čas.
Na svém pracovním listě vybarvi červeně bublinu člověka, který uměl správně čekat.

Od čeho nás Bůh zachraňuje?
OD SAMOTY – nemoc je následkem hříchu. Bůh nám posílá
přátele a pomocníky, abychom nebyli osamoceni.

OD ZLOBY – když se hádáme, pereme, nesnášíme se

OD HŘÍCHU – Bůh nám odpouští, abychom měli čisté srdce

Napiš si do pracovního listu, od čeho nás Bůh zachraňuje. List si vybarvi.

Víš, kdo byl Zachránce, na kterého lidé tak dlouho čekali?
Byl to Pán Ježíš.

Opakování této hodiny č. 10
 Co způsobuje hřích? Nemoc, bolest, zlobu, trápení, smrt.
 Kdo udělal první hřích? Adam a Eva.
 Co jim Bůh slíbil? Že jednou pošle Zachránce.
 Koho Bůh posílal lidem, aby jim pomáhali čekat na Zachránce a učili je správnému životu? Proroky.
 Co si lidé myslel, když se nemohli Zachránce dočkat? Že na ně bůh zapomněl.
 Byla to pravda? Ne. Bůh celou dobu chystal pro lidi záchranu.
 Od čeho nás zachraňuje Bůh? Od samoty, od zloby, od hříchu.
 Kdo byl tím Zachráncem, na kterého lidé dlouho čekali? ? Byl to Pán Ježíš.

