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1. Žalm 51:5 

Školní sešit s domácím úkolem z matematiky, v němţ budou chyby – stránka je zamazaná, červené 
pero označuje chyby apod. Další stránky rovněţ ukazují domácí úkol z matematiky – ale tentokrát je 
stránka krasopisně napsaná a všechny příklady jsou správně. Učiňte srovnání s vaším ţivotem – 
chceme, aby naše ţivoty byly před Bohem čisté a v pořádku, ale není tomu tak. Naše ţivoty jsou 
hříšné – pouţijte verš ze Ţalmu 51:5 (případně jiný vhodný verš, který ukazuje na to, ţe máme 
hříšnou podstatu a děláme hříšné věci.) 

2. Římanům 3:23 – pravítko.  

K čemu pouţíváme pravítko? Abychom změřili, jak je něco dlouhé. Pán Bůh nám dal také pravítko, 
abychom měřili naše ţivoty – tím pravítkem je Bible! Pouţijte verš z Římanům 3:23, abyste ukázali, 
ţe kvůli hříchu nemůţeme dosáhnout Boţího měřítka/standardu. Pro náš ţivot není kromě Bible 
ţádné jiné pravítko, které bychom mohli pouţívat. 

3. 1. Janův 1:7b – guma.  

Gumu pouţíváme k tomu, abychom odstranili chyby v sešitech. Ale můţeme tuhle gumu pouţít 
k tomu, abychom odstranili náš hřích? Pouţijte verš z 1. listu Janova 1:7b – pouze krev Pána Jeţíše 
nás můţe očistit od hříchu.  

4. Zjevení 21:27 – pero.  

Věděl jsi, ţe Pán Bůh má tuţku? Dočteme se o tom v Bibli, v knize Zjevení 21:27. Pán Bůh pouţívá 
pero, aby do Knihy ţivota zapsal jména všech těch, kteří poprosili Pána Jeţíše, aby jim odpustil jejich 
hříchy.  Jednoho dne Pán Bůh tu knihu vezme a otevře – kaţdý, jehoţ jméno tam bude zapsané, 
bude s Pánem Bohem navěky v nebi. Je v té knize zapsané i tvoje jméno? (Výzva, aby děti přijaly 
Pána Jeţíše jako svého Spasitele.) 

5. Strouhátko – čtení Bible a každodenní modlitba.  

Strouhátko se pouţívá k tomu, aby naše tuţky byly ostré a připravené k pouţívání. Kdyţ poprosíš 
Pána Jeţíše, aby ti odpustil tvé hříchy, tak i ty potřebuješ být připravený, aby tě mohl Pán Bůh 
pouţívat k tomu, abys ostatním vyprávěl o Pánu Jeţíši. Můţeš být „naostřený“ a připravený k tomu, 
aby tě Pán Bůh pouţíval, kdyţ s Ním budeš kaţdý den trávil čas, mluvit s Ním v modlitbě 
a naslouchat tomu, co tě chce naučit skrze Bibli.  


