Datum:

4. lekce

KDO STVOŘIL TEBE A MĚ ?
Genesis 1,26-27

Nauč se zpaměti:

„I stvořil Bůh člověka k obrazu svému.“
(Genesis 1, 27)

Obsah 4. lekce
1. V Bibli čteme, že Bůh stvořil člověka 6. den. Vzpomeneš si, co ještě stvořil tento den?
Ano, všechna zemská zvířata (krávy, koně, dinosaury, hady, ...) Co myslíš, viděli lidé
živé dinosaury na vlastní oči? Žili lidé a dinosauři ve stejné době? Bůh stvořil dinosaury
a lidi ve stejný den. Ten den měl, stejně jako dnes, jenom 24 hodin. Od počátku žila
všechna zvířata společně s lidmi.
2. Člověk ale není zvíře. Ty jsi malý kluk nebo holka a nejsi opičák nebo opička. Když si
někteří lidé myslí, že vznikli ze zvířat, tak se může brzy stát, že se také jako zvířata
začnou chovat. Bůh ale stvořil člověka, aby se choval slušně a žil jako člověk.
3. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Člověk není lepší zvíře, člověk je víc.
Například:
 Člověk má duši, která je věčná. To zvířata nemají.
 Má také dar řeči. Zvířata mluvit neumí.
 Umí poznat, co je dobré a co je zlé. To také zvířata neumí.
 A co je nejkrásnější? Bůh tě stvořil k tomu, aby jsi ho poznal a chválil ho.
Chápeš teď, jak krásně jsi stvořený?
4. První člověk, kterého Bůh stvořil, se jmenoval Adam. Bůh mu dal za ženu Evu.
Bůh chtěl, aby mu Adam a Eva věřili a byli spolu šťastní.

Úkol
1. Kolik číslic 6 dokážeš najít?

6 51636602646
Napiš odpověď do rámečku:
2. Nalep svoji fotku vpravo.
Přemýšlej o tom, že nikdo
na celém světě není
stejný jako ty.

FOTO

3. Bůh stvořil zvířátka 6. den.
Který den stvořil Bůh člověka?
Také šestý?
Podtrhni správnou odpověď:
ANO
NE
4. Podívej se na obrázek na 1.straně.
Ukaž Adama a ukaž Evu.

Pomodli se
Pane Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil.
Vím, že někdy neposlouchám rodiče. Odpusť mi.
Nechci zlobit ani rodiče, ani Tebe.
Proto Tě prosím o pomoc.
Vím, že jen Ty mě můžeš změnit.
Amen.

Chválím tě, Bože,
jedinečně jsi mě stvořil.

