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Nauč se o Bohu toto:

--

Bůh se stará o ty, kteří Ho poslouchají.
Bůh je šťastný, když říkáme: "Děkuji Ti."
Svoji vděčnost Bohu vyjadřujeme tím, že Mu dáváme dary.

Přečti si z Bible tyto verše.

Cti je

nahlas S-krát

Nad zemí se strblliják a trval čtyňcet dní
a čtyňcet nocí. Vody na zemi převelice
zmohutněly, až přikryly všechny vysoké
hory, které jsou pod nebesy ••••Zachován
byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. Genesís 7: 12,19,23
. Položil jsem na oblohu duhu, aby byla znamením smlouvy
mezi mnou a zemí ... a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke
zkáze všeho tvorstva. Genesis 9:13,15

Dokážeš udělat tohle?
Zakroužkuj správné odpovědi.
1. Kolik dní pršelo?

2. Kolik lidí zůstalo naživu mimo archu?
3. Jaké znamení dal Noemu Bůh?
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hvězdy

Odpovědi:
1.40

3. duhu

2. nikdo

Bůh se stará o ty, kteří Ho poslouchají.
Podtrhni všechna slova,
která jsou napsána mezi hvězdičkami.
Když se zvedly vody potopy,
zvedl se i koráb.
Plavil se po vodách,
které pokrývaly zemi.

* Noe,

jeho žena a jeho tři synové

se svými ženami byli v bezpečí v arše.

*

Zvířata byla také v bezpečí.
Měla potravu.
Trávu a seno.
Semena a oříšky.
Zrní a bobule.

* Bůh

a Noe se starali

o zvířata,
která byla v arše.

*

Pršelo 40 dní.
Potom Bůh poslal silný vítr,
aby vysušil povrch země.
Vody začaly ustupovat.
Archa se usadila na vrcholu hory
a zůstala
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tam

stát.

Noe a jeho rodina zůstali v arše,
dokud zem úplně neoschla.
Zůstali v arše po celý rok.

* Po celou

tuto dobu

se o ně staral Bůh.

*

Konečně zem oschla.
Noe otevřel dveře.
Všichni vystoupili ven z archy
do slunečního světla,
Noe a jeho rodina,
všechna zvířata a ptáci.

SIOlŮ zatroubili radostí.
Opice vřískaly ještě hlasitěji než dříve.

c:.-:::-)o~

Lvi řvali a oháněli se ocasy.
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Všichni by" rádi, že jsou zachráněni
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a jsou venku z archy.

~~ijlr~.L~

-~~~J),~

~I

t,o...

Přemýiilej
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o těchto otázkácb:
Už ses někdy bál bouřky?
Kdo byl s tebou, aby se o tebe postaral?
Kdo pomohl Noemu zachránit jeho rodinu a zvířata?
Kdo pomůže tvým rodičům starat se o tebe?
Kdo způsobuje to, že na polích rostou různé plodiny, které můžeme jíst?
Děkuješ Bohu za jídlo?
Děkuješ Mu za to, že se o tebe stará i v bouřce?
A také za to, že tě ochraňuje každý den?
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Bůh je šťastný, když říkáme:

"Děkuji Ti."

První věc, kterou Noe udělal,
bylo to, že řekl Bohu: "Děkuji TL"

* Noe děkoval Bohu za to, že se staral o něj
o jeho rodinu a o všechna zvířata a ptáky. *

:..--~:::::::::~~~==~

Noe děkoval Bohu za nový čistý svět, ve kterém mohl žít.
Noe projevil svoji vděčnost Bohu tím, že Mu obětoval oběť.

* Bůh

byl šťastný, protože Mu Noe řekl: "Děkuji TL"

Bůh zaslíbil Noemu:

* "Už

nikdy nezničím zemi potopou."

*
*

Znamením Božího zaslíbení je duha.
Když uvidíš duhu, vzpomeň si:

* Bůh

I my přínášíme

se o tebe postará.

Bohu dary, abychom Mu projevili svoji vděčnost.
Přinášíme naše dary do Božího domu.
Přečti si tuto modlitbu a řekni ji Bohu,

když Mu budeš chtít dát "dar vděčnosti".
Modlitba
Děkuji ti Bože za všechnu tvoji péči, za domov,
za pokrm, za oblečení, které mohu nosit.
Přijmi tento malý dar, který Ti přináším,
jako výraz vděčnosti za všechno.

Nyní vypracuj

úkoly pro 8. lekci v Sešitě pro studenta.
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