
1. LEKCE

Nauč se o Bohu toto:

Bůh má knihu, která se jmenuje Bible nebo Svatá Bible.
V Bibli ti Bůh říká pravdu o Sobě.
Bůh vždy byl a vždy bude.
Bůh může udělat cokoliv. On stvořil svět.
Bůh je všude a má všechno.
Bůh ti~stvořil. Zná tě a miluje tě.
Bůh je dobrý. Když Ho poznáš, budeš Ho milovat.

Tato slova jsou z Bible.
Přečti je nahlas S-krát.

Bůh je láska. My milujeme (Doba), protof.e
Bůh napřed miloval nás. 1. Jan. 4:16,19

Dokážeš udělat tohle?

V každé odpovědi doplň chybějící slova:

1. Proč milujeme Boha:

Protože On n m nás.

2. Která kniha ti říká pravdu o Bohu?

Svatá B .
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Správné odpovědi
1. napřed miloval 2. Bible

Jsou to slova, která jsi napsal do vyznačených míst?

Bible hovoří o tom, jaký je Bůh

Podtrhni slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.

Příklad:
* Bůh vždy byl a vždy bude. *

Předtím, než byl svět,
předtím, než byla obloha a hvězdy,
* předtím, než bylo slunce, měsíc a hvězdy,
předtím byl Bůh.*

Bůh může udělat cokoliv.
Bůh stvořil svět.

Bůh stvořil hory a skály.
Bůh stvořil jezera a řeky.

Bůh stvořil stromy a květiny.
Bůh stvořil zvířata a lidi.

* Bůh stvořil tebe. *

8



Bible ti říká, že Bůhje všudypřítomný.
Bůh ie všude kolem tebe -
- tak jako vzduch, který dýcháš.
Nemůžeš vidět vzduch.
Nemůžeš vidět Boha.
Ale Bůh může vidět tebe.
Bůh tě může slyšet.
Bůh k tobě může hovořit.
Bůh tě zná a miluje tě.
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Bible ti říká, že Bůh zná všechno.
Bůh vidí všechno, co děláš.
Bůh slyší všechno, co říkáš.
* Bůh zná všechno, co si myslíš a co cítíš. *
Bůh ví, co je pro tebe to nejlepší.
Bůh zná pravdu o všem.
Bůh ti v Bibli říká pravdu.

l"leKlt:n uoe JSou man a tlustí.
Někteří jsou vysocí a hubení.
Na tom nezáleží.
* Bůh tě miluje právě takového,
jaký jsi. *

Bů U miluje právě takového,
jakým U stvořil.

Nekteří lidé jsou pihovatí.
Někteří mají kudrnaté vlasy.

Někteří mají rovné vlasy.

Do prázdného místa napiš své jméno
lve 4. pádě/o /

Bůh miluje : .
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Bible říká, že Bůh je dobrý.

Bůh ti chce pomoci.
Bůh chce, aby ses měl dobře a byl šťastný.

Bůh chce, abys byl moudrý a silný.
* Bůh tě chce učinit dobrým a užitečným. *

Když poznáš Boha, budeš Ho milovat.

Bůh chce, abys jej miloval stejně, jako On miluje tebe.
* Tyto lekce ti mají pomoci poznat Boha a milovat jej. *

Chceš mát Boha? ..

Chceš být dobrý a šťastný? .

Chceš být moudrý a silný? .

Chceš být dobrý a užitečný? .

* Můžeš o tom hovořit s Bohem. *
Bůh je právě zde a uslyší tě.

Rozmluva s Bohem je modlitbou.
Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu.

Modlitba

Chtěl bych Tě pomat, můj Bože,
a milovat Tě tak, jak Ty miluješ mne.
Prosím Tě o to, abys mi pomohl naučit se tyto lekce
a učiň mne takovým, jakým bych měl být.
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Nyní si vezmi svůj Sešit pro studenta a vypracuj všechny úkoly pro 1. lekci.


