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BŮIJl STVOŘIL TEBE

Nauč se o Bohu toto:
Bůh stvořil prvního muže
a první ženu na svůj obraz.
Bůh chtěl, aby byli Jeho dětmi.
Bůh miluje své děti a pečuje o ně.
Bůh stvořil i tebe a chce, abys byl Jeho dítětem.
Budeš šťastný, když budeš dělat to, co chce Bůh.

Přečti si z Bible

Cti je

tyto verše.

nahlas S-krát

I vytvořil Hospodin Bůh člověka z prachu
země a vdechl mu v cbňpí

dech života.

Tak se stal člověk živým tvorem.
Genesis 2:7

Dokážeš udělat tohle?
Doplň chybějící slova:
1. Z čeho stvořil Bůh tělo prvního člověka?

Zp

z

.

2. Čím chce Bůh, abys byl?
Jeho d

..
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Odpovědi

1. prachu země

2. dítětem

Bůh stvořil prvního člověka na svůj obraz.
Podtrhrů všechna slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Bůh stvořil prvního člověka z prachu země.
Bůh vdechl do člověka svůj život.
Bůh dal prvnímu člověku jméno Adam.

* Adam

~

Adam

~l!)

viděla

'~

Adam dokázal

*

byl podobný Bohu v mnoha věcech.

slyšel,

chodit a

~

Adam uměl

~

mluvit.

pracovat a hrát si.

Adam dokázal přemýšlet a cítit.
Adam mohl milovat Boha tak, jak Bůh miloval jej.

* Adam

byl Božím dítětem,

Bůh miloval Adama a staral se o něj.
Bůh stvořil pro Adama nádhernou

zahradu,

která byla Adamovým domovem.
Tuto zahradu pojmenoval Eden.
Byly tam košaté stromy a pestré květiny.
Zelené louky a chladivé řeky.
Nádherní ptáci a přátelská zvířata.
Bylo tam dobré ovoce, které Adam mohl jíst,

* Všechno,

co Bůh stvořil, bylo dobré.

*

Adam žil v dokonalém světě.
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*

* Bůh

dal Adamovi práci,

kterou měl konat.

*

Bůh mu dal práci pro jeho ruce.
Adam se staralo nádhernou zahradu.
Bůh dal Adamovi práci i pro jeho mysl.
Adam pojmenoval všechna zvířata a ptáky.
Bůh pomáhal Adamovi, aby svou práci dokázal udělat dobře.

* Adam

byl velmi šťastný, když dělal to, co mu Bůh řekl.

*

Adam se chtěl líbit Bohu a skutečně se Mu líbil.

Bůh přicházel každý den do zahrady Eden.
Bůh a Adam spolu rozmlouvali.
Bůh miloval Adama
a Adam miloval Boha.

Adam měl rád přátelská zvířata.
Měl rád i krásné ptáky.
Adam rád rozmlouval s Bohem.
Ale Adam potřeboval ještě něco jiného.
Bůh věděl, co Adam potřeboval.

* Bůh

vždycky ví, co potřebují Jeho děti.

Bůh Adama uspal.
Pak z jeho boku vyňal žebro.
Z žebra stvořil ženu,
která měla Adamovi pomáhat
a učinit jej šťastným.
Bůh p:robudil Adama a ukázal mu ženu.
Adam miloval ženu, kterou mu Bůh dal
Adam ji pojmenoval Eva.
-"'lL-.:;l-_~~;;:;
Eva se stala Adamovou ženou.
Adam a Eva byli prvními lidmi na světě.
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*

Adam a Eva byli spolu v Edenu šťastni.
Milovali svůj nádherný domov.
Milovali jeden druhého.
Milovali Boha.

* Chodili

s Bohem a rozmlouvali s Bohem.

*

Bůh stvořil i tebe a chce, aby jsi byl Jeho dítětem.
Bůh tě nestvořil dospělého jako Adama.
Bůh tě stvořil jako dítě.
Dal ti otce a matku, aby se o tebe starali.

* Bůh

tě miluje tak, jako miloval Adama. Bůh chce být i tvým Otcem.

*

Bůh chce, aby jsi byl také šťastný.
I ty máš práci, kterou bys měl dělat,
práci pro tvé ruce i pro tvou mysl.
Snaž se dělat svou práci dobře.
Snaž se líbit Bohu tak, jak to dělal Adam.

* Když

budeš dělat to, co Bůh chce,
budeš šťastný.

*

Chceš, aby ti Bůh pomáhal ve tvé práci?
Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu každé ráno.

Modlitba
Děkuji Ti, Bože, za to, že mohu pracovat,
i za to, že si můžu hrát. Prosím Tě, pomoz mi v mé práci.
Bože, pomoz mi dnes, prosím,
ve všem, co budu dělat a co budu mluvit.

Nyní vypracuj

v Sešitě pro studenta všechny úkoly pro 3. lekci.
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