
. 7. LEKCE

BůH TĚ SPASÍ

Nauč se o Bohu toto:

Bůh zbavuje všeho zlého.
Bůh chce spasit lidi.
Bůh spasí všechny ty,
kteří jej poslouchají.
Bůh spasí i tebe.

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas 5 - krát.

I řekl Bůh Noemu:" _.Udělejsi arehu.; Hle,
já uvedu potopu, vody na zemi.... S tebou
však učiním smlouvu: Vejdeš do archy ...
a zachovám vás při životě" •
Gen. 6:12-14,17-18

Dokážeš udělat tohle?

Doplň chybějící slova.

1. Bůh spasí všechny ty, kteří jej p .

2. Bůh řekl Noemu, aby postavil a .

3. Bůh osvobozuje ode všeho z ..
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1. poslouchají
Odpovědi:

2. archu 3. zlého

Nauč se, co znamenají tato slova:

Archa je loď, kterou postavil Noe.
Poslouchat znamená dělat to, co ti někdo řekne abys udělal.
Potopa znamená to, že voda pokryla zemi.

Bůh zbavuje všeho zlého.

Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.

Co bys dělal, kdybys našel
špatné brambory mezi dobrými?

Vyhodil bys ty špatné
a takto zachránil dobré brambory.

Kdybys to neudělal, zkažené brambory
by nakazily také dobré brambory.

Bůh jednou musel udělat něco podobného.
* Bůh musel vyčistit svůj svět dříve, než se celý zkazil.*

Musel se oddělit od bojů a zabíjení.
Také od lhaní, posměchu, ošklivých slova jiných hříchů.

* Bůh se chystal udělat nový a čistý svět. *
Všechno na něm mělo být dobré.
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Bůh chce spasit lidi.

Když Noe stavěl koráb, lidé se smáli.
Říkali: "Jsi blázen, když posloucháš Boha!"

Noe jim však říkal, že by měli také poslouchat
Boha. Ale lidé se jen znova smáli a smáli.

Když byla archa postavena,
Bůh řekl Noemu, aby do ní nanosil

potraviny pro lidi a potravu pro zvířata.
Bůh hodlal zachránit také zvířata.

Noe a jeho rodina udělali všechno, co jim Bůh řekl.
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Bůh spasí všechny ty, kteří Ho poslouchají.

Ze všech stran přicházela po dvojicích zvířata a ptáci.
Těžkými kroky přicházeli velcí sloni. Bylo slyšet
hlasité vřeštění opic. S křikem a skřeho ' ,
přilétali velcí ptáci. Do archy se postupně

začali slétat i malí ptáčci. Společně ~~~~~~~~~~~~!~přibíhali psi a kočky. za nimi I
si pyšně vykračovala
malá kuřátka.

Nakonec do korábu
vešel Noe se svou rodinou.

A Bůh zavřel dveře.
začalo pršet. Přišla potopa.

* Všichni, kdo poslouchali Boha,
byli v bezpečí v arše. *

Bůh spasí i tebe.

Modlitba

Prosím, pomoz mé rodině a přátelům,
aby uvěřili v Tebe a byli zachráněni od hříchu.
Pomoz nám poslouchat tak,
jako poslouchali ti, kteří viděli archu
a vstoupili do ní.

Nyní je svět zase plný hříchu.
Bůh se oddělí ode všeho zlého.
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Nyní vypracuj úkoly pro 7. lekci v Sešitě pro studenta.


