Datum:

2. lekce

BŮH STVOŘIL PTÁKY A RYBY
Genesis 1

I stvořil Bůh ptáky, kteří létali nad zemí. I stvořil Bůh ryby a byl den pátý.
A viděl Bůh, že to bylo dobré.

5. den
vybarvi políčka s číslem 5
5 4 1 2 5 3 5 6 5
Nauč se zpaměti verš z Bible:

Bůh řekl:
„Já jsem Bůh silný, všemohoucí.“
(Genesis 17,1)

Obsah 2. lekce
1. Bůh je všemohoucí. On může udělat všechno. Bůh stvořil všechno – nebe i zemi,
slunce, měsíc i hvězdy. Na zeměkouli stvořil vodu i suchou zem, kytičky i stromy, ve
vzduchu ptáky a ve vodě ryby. Také vymyslel a udělal všechna zvířátka na zemi, stvořil
člověka a také tebe. On k tomu nepotřeboval kostky, modelínu ani pastelky. On stvořil
všechno z ničeho. Prostě řekl slovo a bylo to hotové. Jak je to možné? Možné to je,
protože Bůh je silný a všemohoucí.
2. A netrvalo to dlouho. Jak něco řekl, tak se to hned stalo. Bůh stvořil všechno za 6 dní.
To není dlouhá doba. Bůh to mohl udělat tak rychle, protože je všemohoucí.
3. Jak víme, že Bůh stvořil úplně všechno a že to trvalo jen 6 dní? Víme to přímo od něho.
Bůh u toho byl, když všechno udělal. Jemu můžeme opravdu věřit. Bůh si nikdy nic
nevymýšlí a nikdy nelže. Bůh vždycky mluví pravdu.
Bůh nám o svém díle říká v Bibli. Bible je Boží slovo.

Úkol
1. Bůh všechno udělal za 6 dní. Umíš počítat do 6? 1 2 3 4 5 6
2. Bůh stvořil ptáky a ryby 5. den.
Udělej kroužek kolem čísla 5, vybarvi ho.
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3. Polož ruku na papír a obkresli ji. Kolik máš prstů na ruce?

4. Udělej čáru pod slovem Bůh v následující větě.

Bůh je silný všemohoucí.
5. Řekni slovo všemohoucí. Jsi také všemohoucí? Určitě ne. Jen Bůh
může všechno!
6. Vymaluj žraloka vodovými barvami. Který den stvořil Bůh ryby?

