Datum:

3. lekce

BŮH STVOŘIL ZVÍŘATA,
KTERÁ ŽIJÍ NA SOUŠI
Genesis 1

Vyplň okénko obrázky zvířat žijících na souši (můžeš je nakreslit nebo lepit výstřižky)
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Vybarvi políčka s číslem
protože
suchozemská zvířata ( chodící i plazící)
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stvořil Bůh 6.den.

Nauč se zpaměti:

„I učinil Bůh zvěř zemskou ....
A viděl Bůh, že to bylo dobré.“
(Genesis 1, 25)
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Obsah 3. lekce

1. V Bibli čteme, že Bůh stvořil všechna suchozemská zvířata (chodí a plazí se po zemi)

6. den.

Tak to také bylo. Bůh u toho byl a Bůh nám o tom řekl v Bibli. To není žádná
pohádka, kterou si vymysleli lidé. Ať ti nikdo neříká, že to bylo jinak. Pravda je jenom
jedna. Bůh nikdy nelže a Bohu můžeš všechno věřit. Bůh je pravdomluvný.
2. Jak mohl Bůh stvořit všechna zvířata? Jak to Bůh dokázal? On má sílu a moc to udělat.
Člověk je naopak slabý, ale Bůh je silný. Člověk má jen malou moc, Bůh má ale velikou
moc. Bůh je přece všemohoucí. Podívej se, jak jsou zvířátka krásně stvořena.
3. Příroda nemá žádnou moudrost, aby se zdokonalovala. Příroda nemá žádnou moc, aby
se ovládala. Příroda není dílo náhody a dlouhé doby.
Příroda je dílo Stvořitele, který vše stvořil za krátkou dobu a to za 6 dní.
Bůh stvořil všechno dobře. Bůh neudělá nikdy chybu. Nemusí to zkoušet znovu a znovu,
jako my. Když my něco děláme, tak se nám to často nepovede. Tak to musíme zkusit
znovu. Bůh je jiný, než my. Všechno, co dělá je dobré. Jeho stvoření je dokonalé, protože
on je také dokonalý.
4. Zvířata, která Bůh na počátku stvořil, si neubližovala a nezabíjela se. Žádné zvíře
nesežralo jiné zvíře. Kočky nechytaly myši a lišky nehonily zajíce. Bůh udělal všechno
dobré. To znamená, že všechna zvířata si spolu mohla hrát. Jedno zvíře se nemuselo bát
jiného zvířete. Nebylo žádné umírání ani bolest. Celý svět byl krásný a šťastný. Bůh viděl,
že všechno, co udělal, bylo dobré.
Úkol

1. Bůh stvořil suchozemská zvířátka 6.
den.Udělej kroužek kolem čísla 6
a vymaluj ho.
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2. Spoj čísla od 1 do 10 na zádech
tyranosaura a vybarvi ho.
3. Který den stvořil Bůh dinosaury?
Nalep číslo dne do kroužku.
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