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Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět
PŘEČTI SI:
Genesis 1,1-19

Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.
Co je v něm cihel, oken a dveří! Ke stavbě domu je zapotřebí mnoha
různých věcí a spousta pilné práce.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 1,1

Požádej někoho, aby Ti pomohl
verš najít

A1

Když Bůh tvořil svět, bylo to úplně jiné!

V Bibli je napsáno:
„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
To znamená, že Bůh udělal zemi a nebe z ničeho. Než Bůh stvořil svět,
existovala jen temnota. Bůh je tak mocný, že mu ke stvoření světa
stačilo jen promluvit.

Prvního dne Bůh řekl: „Ať je světlo!“ Okamžitě bylo světlo.
Bůh nazval světlo „dnem“ a tmu „nocí“. Místo trvalé tmy
nastalo střídání dne a noci.

2. den
Druhého dne Bůh opět promluvil a stvořil nebe a vzduch,
který je kolem Země. Opět přišla noc a druhý den skončil.

O:

Co stvořil Bůh druhého dne? ___________________________ a _________________________________ .

1.
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1. den
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3. den
Do této chvíle byla země pokrytá vodou, ale teď nastal čas vytvořit souš. Bůh promluvil, voda ustoupila a objevila se
souš.
Voda kolem pevniny se stala mořem. Bůh opět promluvil: „Ať se země zaplní různými druhy rostlin a stromů.“ Bůh si
prohlédl vše, co učinil, a řekl, že je to dobré.

4. den
Čtvrtého dne Bůh stvořil zvláštní světlo na obloze – Slunce, aby svítilo ve dne, a Měsíc a hvězdy, aby svítily v noci. Bůh si
ta světla prohlédl a řekl, že jsou dobrá.

O:

Podívej se zpět na to, co Bůh stvořil, a napiš, který den stvořil:

pevnou zem, rostliny, stromy		

DEN

světla na nebi				

DEN

O:

/4

Doplň chybějící písmena a nakresli světla na nebi, která Bůh učinil:

/6
S __ __ __ __ __
O:

M __ __ __ __

H __ __ __ __ __

Doplň chybějící slova z prvního verše Bible:

„Na počátku __ __ __ stvořil __ __ __ __ a __ __ __ __.“
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Genesis 1,1
CELKEM:
2.
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2. PŘÍBĚH:

Bůh tvoří svět a člověka
PŘEČTI SI:
Genesis 1,20-2,3

5. den

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 1,31

Pátého dne stvořil Bůh tisíce a tisíce různých druhů ptáků a ryb. Když Bůh viděl největší
rybu a nejmenšího ptáčka, co řekl?

O:

Vyškrtni špatné odpovědi:

Je to špatné.

Je to dobré.

Není to správné.

/4

6. den
V ZOO už byl každý z nás. Dokážeš vyjmenovat všechna zvířata, která jsi tam viděl/a? Jen Bůh může stvořit takový počet
nádherných a zajímavých tvorů. Šestého dne stvořil zvířata. Žirafu s dlouhým krkem, lva a tygra s ostrými zuby ...
všechna je stvořil Bůh.

O:

Co dokáže jen Bůh a nikdo jiný?

S __ V __ Ř __ T

Ž __ V __

/4

Z __ Í __ A __ A

3.
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Bůh už vytvořil mnoho krásných věcí, ale jedna ještě zbývala. Udělal ji zvláštním způsobem.
Sebral ze země prach a stvořil prvního člověka! Člověk oživl, když do něj Bůh vdechl. Jmenoval se Adam.

O:

Zakroužkuj správnou odpověď:

Z čeho vytvořil Bůh prvního člověka?

PRACH VODA OPICE
Jak se jmenoval první člověk?

ÁBEL

ADAM ANTONÍN

/6

Muži a ženy se velmi liší od všeho, co Bůh stvořil. Bible nám říká, že jsme utvořeni podle Boha. To znamená, že můžeme tvořit
různé věci a přemýšlet o nich. Také to však znamená, že dokážeme rozeznat, co je dobré a co špatné.

7. den
Bůh stvořil svět a všechno v něm během šesti dnů. Sedmého dne si odpočinul a obdivoval svou práci. Bůh nejenže svět
stvořil, ale i dnes ho udržuje v chodu!
Člověk dokáže vyrobit chytré věci jako auta, lodě a
počítače. To jsou však neživé věci. Jen Bůh může stvořit
život - a ten nám také dal! Chce, abychom žili způsobem,
který mu dělá radost.

O:

Vybarvi slova z Bible a nauč se je nazpaměť:

														

Jan 1,3
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3. PŘÍBĚH:

A4
A1

První muž a první žena
PŘEČTI SI:
Genesis 2,4-25

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 2,18

Adam žil v překrásné zahradě Eden. Tady mu Bůh dával vše, co potřeboval – vodu a jídlo.
Adamovým úkolem bylo se o zahradu starat.
Bůh ukázal Adamovi všechna živá stvoření – celé své dílo. Adam jim všem dal jména.

O:

Jak se jmenovalo místo, kde žil Adam?

Z __ H R __ D __
O:

E __ __ __

Co Adam pojmenoval?

/4

Ž __ __ __ S __ V __ __ __ __ __
Už jsi byl/a někdy někde úplně sám/a? Není to vždycky příjemné. Ani Bůh si nepřál, aby byl Adam sám.

Byl sice obklopen krásnými zvířaty, ptáky, stromy a květinami, ale Bůh věděl, že potřebuje někoho zvláštního, s kým by
mohl sdílet svůj život v zahradě.
Proto Bůh uvedl Adama do hlubokého spánku, a zatímco spal, stvořil z jeho žebra ženu.

O:

Vypiš první písmena obrázků a zjistíš, jak se jmenovala:

/3
Adam už nebyl sám. Teď měl někoho, kdo bude jeho ženou a společnicí v péči o zahradu, do které ho postavil Bůh.

5.
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A4

Zakroužkuj správné slovo:

Eva byla Adamova		

/3

protivnice / otrokyně / žena.

V zahradě bylo mnoho stromů. Uprostřed zahrady rostly dva stromy. Jeden se nazýval „strom života“ a druhý „strom
poznání dobra i zla“. Bůh řekl Adamovi a Evě, že mohou jíst ovoce z každého stromu v zahradě, kromě jednoho – stromu
poznání dobra i zla.

O:

Zakroužkuj strom, ze kterého Adam s Evou nesměli jíst:

											
											

pomerančovník

poznání dobra i zla

třešeň

		

/4

kokosová palma

A tak Bůh stvořil nádherný svět. První muž a žena, Adam a Eva, se o něj starali. Ačkoliv se věci pokazily, jak se dozvíme
v dalším příběhu, přesto je na světě mnoho krásných věcí i dnes. Bůh očekává, že se budeme o vše, co stvořil, pečlivě
starat.

O:

Vybarvi a nauč se tento verš:

je země se

, co je na ní. “

													

Žalm 24,1

Děkuješ Bohu za to, co stvořil? Můžeš mu v modlitbě poděkovat za stromy, zvířata a ptáky,
za své kamarády a rodinu.
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CELKEM:
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4. PŘÍBĚH:

A1

Porušení dokonalého Božího světa
PŘEČTI SI:
Genesis 3,1-24

KLÍČOVÝ VERŠ:
Římanům 5,12

Když byl svět stvořen, všechno bylo dokonalé. Nebyly žádné nemoci, smutek nebo smrt. Jednoho dne však Boží nepřítel,
Satan, proměněný v hada, přišel do zahrady. Mluvil s Evou. Řekl jí, že když sní ovoce ze stromu poznání dobra i zla, bude
moudrá jako Bůh!

O:

Kdo je Boží nepřítel? __ __ __ __ __ .
S kým mluvil?

S __ __ __ __ .

Eva vyslechla Božího nepřítele. Pak se rozhodla neposlechnout Boha a vzala
si ovoce. Dala také Adamovi a oba ho snědli.

O:

Zakroužkuj, co Eva udělala:

/4

EVA SATANA ANI NA CHVÍLI NEPOSLOUCHALA.
			

EVA NEPOSLECHLA BOHA.

			

EVA DALA OVOCE I ADAMOVI.

/4

Neposlechnout Boha je hřích!

I my si musíme vybírat mezi správným a špatným. Stejně jako Adam a Eva však děláme často špatná rozhodnutí!
Toho večera s nimi chtěl Bůh mluvit. První lidé však věděli, že Boha neposlechli, a proto se před ním schovali.
Bůh zavolal: „Kde jsi?“ Věděl, že ho neposlechli, a ačkoliv je stále miloval, musel je za jejich neposlušnost potrestat. A tak
Bůh vyhnal Adama a Evu ze zahrady.

7.

mladší žáci

Jejich hřích pokazil Boží stvoření a zničil jejich přátelství s Bohem.
Hřích vždycky všechno zkazí. Přivodí nám smutek a ničí Boží svět.
Kvůli hříchu Adama a Evy začaly růst trny a bodláky. Zvířata a lidé
onemocněli a co bylo nejhorší – do světa vstoupila smrt.

O:

Dokonči následující věty:

Hřích vždycky V ___ ___ ___ ___ ___

Z ___ ___ ___ ___.

/6

Hřích přináší do světa S ___ ___ T.
Bůh se musel na Adama a Evu velmi zlobit, přesto na ně nezapomněl. Slíbil, že jednoho dne bude Satan
zničen a cesta zpátky k Bohu bude otevřena.
To všechno se splnilo, když na svět přišel Pán Ježíš. Žil dokonalý život, stále poslouchal Boha. Když ale
umíral na kříži, byl potrestán za hříchy celého světa.
Naše hříchy mohou být odpuštěny, když věříme v Pána Ježíše, který vzal náš trest na sebe. Pokud v něj
věříš, můžeš mu za to poděkovat a poznávat Boha jako svého Otce a Přítele.

O:

Vybarvi a nauč se tento verš:

„... máme

s Bohem

našeho Pána,

.“ Římanům 5,1

A1
			
					
Body (Vyplní vedoucí skupiny)
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