HLAVNÍ SILNICE
Ahoj Petro,
nevím, jestli
jsem ti už říkal,
ale přihlásil
jsem se do
autoškoly.

Život je jako putování.

AUTOŠKOLA

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky
věčnosti: „Kde je ta dobrá cesta?“ vydejte se po ní
a vaše duše naleznou klid.“
Jeremjáš 6, 16

Cože? Do
autoškoly?
Vždyť ještě
nemáš 18 let!

Do
Boží autoškoly
- tam berou každého.
Věřila bys, že i dopravní
značky
Petra mohou
a Vítekmluvit
o tom, jaký je Pán Bůh
a jak máme žít? Boží
pravidla pro život jsou ty
nejlepší, tak pojďme je
spolu zkoumat …

Život je dar. To, že
tady jsi, není náhoda.
Bůh tě miluje, chtěl
tě tady mít a má pro
tvůj život plán. Jsi
tedy plánovaný a
chtěný! ☺ Bůh tě
stvořil dokonale!

Namaluj svůj vlastní
portrét, nebo někoho
popros, aby tě
namaloval.

Každý člověk, když se narodí, se vydává na svou životní pouť. Život je jako
putování, ocitáme se na cestě, ale - která je ta správná cesta? První otázku,
kterou si musíme položit je, kde vlastně chceme dojít. Co je cíl naší cesty? Bible
mluví pouze o dvou možnostech – nebe nebo peklo. Pokud chceme dojít do
nebe, nechme si poradit samotným Bohem. On ví, jak tam dojít. Pán Ježíš
o sobě říká:
„Já jsem ta cesta, pravda i život.
Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“
Jan 14, 6

AUTOŠKOLA

K vyluštění tajenky
použij nápovědu.

NÁVĚST PŘED KŘIŽOVATKOU
Vyber si správnou cestu.

Život je jako labyrint různých cest. Jednoho dne dojdeš na rozcestí a musíš se
rozhodnout, kudy půjdeš dál. Úzká cesta vede do nebe, široká do pekla. Úzká
cesta znamená: miluji
Pána Boha, poslouchám
ho, můj život patří jemu.
Široká cesta znamená: Žiji
si po svém, Pán Bůh mě
nezajímá, nemám na
něho čas, nemluvím s ním
a neposlouchám ho.
Kterou cestu si vybereš?
Rozhodni se dobře. Pán
Ježíš dal za tebe svůj
život! Zemřel, abys ty
mohl žít věčně!

Pokud máš vše vyplněno, můžeš pracovní list oskenovat nebo vyfotit mobilem
a zaslat na email zamboch@seznam.cz nebo SMS na telefon 604209924.
Úspěšní luštitelé budou odměněni, nezapomeň proto vyplnit svoje jméno,
příjmení a sbor:
______________________________________________
Věk:

do 6 let

7-10 let

11-13 let

