
9. LEKCE

BůH SLYší TVÉ MODLITBY

Nauč se o Bohu toto:

Hospodin je jiné jméno pro Boha.
Někteří lidé si dělají své vlastní bohy.
Hospodin je všakjediný a pravý Bůh.
Bůh chce, aby ses modlil k Němu.

Přečti si z Bible tyto verše.
Cti je nahlas S-krát

Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.
Budeš milovat Hospodina, svého Boha,
celým svým srdcem a celou svou duší a ce-
lou svou silou.

Deuteronomium (5. Mojžíšova) 6:4,5

Dokážeš udělat tohle?

Podtrhni správné odpovědi.

1. Ke komu Bůh chce abychom se modlili?
k bohům, které si udělali lidé k Hospodinu

2. Co máme cítit k Bohu? lásku strach lhostejnost

3. Jaké je jiné jméno Boha? Paní Hospodin Neznámý Princip
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1. k Hospodinu
Odpovědi:

2. lásku 3. Hospodin

Někteří lidé si dělají své vlastní bohy.

Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Po potopě měli synové Noema hodně dětí,
vnoučat a pravnoučat.
Na zemi bylo zanedlouho znovu mnoho lidí.

Noe a jeho synové vyprávěli lidem o Bohu.
* Ale lidé nemilovali Boha tak, jako Jej miloval Noe. *
* Chtěli dělat všechno po svém. *
Nechtěli naslouchat ani svým otcům,
ani praotcům, ani Bohu.

Muž, který se jmenoval Nimrod,
se sám ustanovil králem.

Chtěl, aby lidé poslouchali jeho a ne Boha.
* Nimrod odvedl lidí od Boha.*

* Učil je modlit se ke slunci
a k měsíci a nabádal je k tomu,

aby si udělali své vlastní bohy. *

Lidé si nadělali cihly a začali stavět
město a vysokou věž.-----.........
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'-<....--'1- • ~ ~ Bůh viděl, co lidé dělají.
~ Viděl, že je to špatné.

I' ----r;---~ ~ * Bůh nějakou dobu lidi nechal
~ , dělat to, co chtějí. *

-y--.-~. I I * Ale pak je Bůh zastavil."
~ ~~ Bůh neposlal další potopu.
I • ,~...J j ~~~ '==-- Způsobil jenom to,
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- --.t~ že lidé začali mluvit různými jazyky,
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Lidé opustili Nimroda i Bábel.
Rozešli se do všech stran.
Nejprve spolu lidé žili v rodinách,
potom se vytvářely skupiny rodin.
Postavili svá vlastní města.
* Zapomněli na jediného pravého Boha. *

\ <"f._t.-?

Lidé spolu už nemohli hovořit.
Nerozuměli jeden druhému.
Nemohli společně pracovat.

A tak přestali stavět věž.
Místo, kde měla stát, nazvali Bábel.

Bábel znamená zmatek.

* Všude, kde lidé žili,
si dělali své vlastní bohy: *

veliké sochy, malé bůžky,
bohy ze dřeva i z kamene,
bohy ze zlata i ze stříbra,

* Modlili se k bohům, které si sami udělali. *
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Hospodin je jediný pravý Bůh.

Bohové, které si udělali lidé, neslyší,
nemluví,

nevidí,
nedokáží milovat lidi tak, jako pravý Bůh.

Nebyli to skuteční, praví bohové.

* Hospodin je ten jediný a pravý Bůh. *
Bůh, který slyší, mluví, vidí.

Lidé zapomněli na pravého Boha.
Ale Bůh nezapomněl na ně.

Bůh lidi stále miloval a chtěl jim pomoci.

Bůh slyší tvé modlitby.

Hospodina, jediného pravého Boha, sice nevidíš svýma očima,
ale On je neustále s tebou.

Když hovoříš s jediným pravým Bohem, On tě slyší.
Bůh chce, abys s Ním mluvil.

Bůh tě miluje a chce ti pomáhat.
Pros Boha o to, co potřebuješ.

* Bůh tě vyslyší a odpoví na tvé modlitby. *

Nauč se tuto modlitbu

Drahý Bože, Ty mne vidíš, slyšíš a miluješ, protože
ty jsi ten jediný pravý Bůh. Ty jsi vždycky blízko.
Já se chci modlit k tobě Pane, a ne k bohům, kteří mne
nikdy nemohou milovat, kteří mne nevidí a neslyší.

Vypracuj nyní úkoly pro 9. lekci v Sešitě pro studenta.
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