2.LE,KCE

BŮH STVOŘIL SVĚT,
VE ][(TERÉM

žneš

Nauč se o Bohu toto:
Bůh dlokáže udělat to, co nikdo jiný nedokáže.
Bůh dokáže stvořit - udělat něco z ničeho.
Bůh stvořil svět v šesti dnech.
Bůh stvořil dobrý svět, abys v něm mohl žít.
Bůh určil šest dní pro práci a jeden den pro odpočinek.
V knize Genesis (1. kniha Mojžíšova) ti Bůh vypráví o tom, jak stvořil svět.
Genesis je první částí Bible.

Přečti si z Bible tyto verše.
Čti je nahlas S-krát.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Genesis 1:1

Dokážeš udělat tohle?
Doplň chybějící slova:
1. Co dokáže udělat jenom Bůh a nikdo jiný?
Bůh dokáže s

, to znamená učinit něco z ničeho.

2. Kde: Bůh píše o tom, jak stvořil svět?
V G

, první části Bible.
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Odpovědi
1. stvořit

2. Genesis

Bůh stvořil svět

V

šesti dnech.

Bůh naplánoval pro lidi nádherný svět.
Na začátku byla země beztvará.
Byla tmavá jako nejtemnější noc.
Pak zasáhl Bůh a země dostala tvar.
Bůh řekl a bylo světlo.
Pokaždé, když Bůh hovořil, bylo něco stvořeno.
Představ si, že jsi svědkem toho, jak Bůh tvoří svět.
Podtrhni všechna slova, která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Tato slova jsou z knihy Genesis, první části Bible.

První den

* Bůh řekl: "Buď světlo". *

BClhstvořil den a noc.

* Bůh řekl: "Buď klenba uprostřed vod
a odděluj vody od vod." *

BClhoddělil nebe od vody.
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Třetí den

* Bůh

řekl: "Nahromaďte se vody
pod nebem na jedno místo
a ukaž se souš."

~,

*

-~.----"
BOh stvořil suchou zemi, moře, stromy a květy.

Čtvrtj den

* Bůh

řekl: "Buďte světla

na nebeské klenbě."

*

BOh stvořil slunce, měsíc a hvězdy.
* Bůh

řekl: "Hemžete se vody
živočišnou havětí

a létavci létejte nad zemí."

*

BOh stvořil všechny ryby a ptáky.
* Bůh

řekl: "Vydej země

různé druhy živočichů."

*

BOh stvořil všechna zvířata.

* Bůh

řekl:" Učiňme

člověka podle naší podoby".

*

BOh stvořil prvního muže a ženu.
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Bůh stvořil dobrý svět, abys v něm mohl žít.
Bůh se podíval na všechno, co stvořil.
Všechno bylo velmi dobré. Svět byl nádherný.
Bůh byl velice šťastný.
Bůh určil šest dní pro práci a jeden den pro odpočinek.
Sedmého dne Bůh odpočíval.
Bůh učinil sedmý den
dnem odpočinku pro nás.
Šest dní v týdnu pracujeme
a sedmý den odpočíváme.

* V den našeho

odpočinku

chodíme do Božího domu.

*

Chodíš taky do Božího domu?

* V Božím

domě hovoříme s Bohem a učíme se o Něm.

*

S Bohem hovoříme rovněž doma, když se modlíme.

Jsi rád, že Bůh stvořil tento krásný svět?
Děkovaljsijiž

Bohu za to, že stvořil tebe?

Nauč se tuto modlitbu a řekni ji Bohu.

Modlitba
Děkuji Ti, Bože, za celý svět,
za to, že jsi stvořil všechny věci, které vidím.
Za dny práce i za den odpočinku.

Děkuji Ti, Bože, za to, že jsi mě stvořil.

Nyní vypracuj

úkoly, které jsou uvedené v Sešitě pro studenta pro 2. lekci.
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