Datum:

5. lekce

JAKÉ TO BYLO V RÁJI ?
Genesis 2

Adam dává zvířatům jména

Nauč se zpaměti:

„Oslavovati tě budu, Pane,
celým srdcem svým.“
(Žalm 138)

Obsah 5. lekce
1. Bůh stvořil všechno, úplně všechno, co je. Kolik dní potřeboval?
Svět, který Bůh stvořil, byl veliká, krásná zahrada. Krásnější,
než všechny zahrady, které znáš. Byl to prostě opravdový ráj.
2. Adam se tam vůbec nenudil. Musel se o ráj starat. A navíc dostal důležitý úkol. Bůh k
němu přivedl všechna zvířata a Adam pro ně vymýšlel jména. Adam byl velmi chytrý.
On byl nejchytřejší člověk ze všech lidí, když to dokázal. Adam dal všem zvířatům
vhodné jméno.
3. Bůh viděl, že není dobré, aby byl člověk sám. Nikdo nechce být sám. Proto se Bůh
rozhodl, dát Adamovi manželku. Když Adam usnul, vyndal mu Bůh žebro a
z žebra udělal ženu. Bůh ji přivedl k Adamovi, aby byla jeho manželkou a nejlepším
přítelem a pomocníkem. Tak žili Adam s Evou v ráji jako manželé.
4. Jejich domovem byl ráj. Každý den se radovali z nových věcí. Vždyť tam bylo tolik
zvířat a rostlin. A všechno bylo tak krásné a zajímavé. Ale co bylo ještě důležitější. Bůh
jim byl nablízku. Bůh byl často s nimi. Oni s ním mohli rozmlouvat a nechat si ve všem
poradit. Bůh byl jejich nejdražší přítel. Oni ho ve všem poslouchali. Bůh jim dával dobré
rady, a proto mohli pořád radovat.
5. Sedmý den Bůh odpočíval po své práci. Víš, proč má týden 7 dní? Víš, jak se sedmý
den jmenuje? Neděle jako ne-dě-lej! To znamená, že v neděli nebudeme pracovat a
nebudeme dohánět domácí úkoly do školy. To vše musíme stihnout už v sobotu. Ale
v neděli nebudeme ani lenošit. Budeme se starat o věci Boží.
V neděli máme jít do nedělní školy. V neděli si musíme udělat čas pro Boha. Máme
se o něm učit, zpívat mu a modlit se k němu.
To je dobrá nedělní činnost. Takhle uděláme Bohu radost a on nám požehná.

Úkol
1. Vymaluj obrázek ráje na přední straně.
2. Znáš jméno toho muže?
Podtrhni jméno Adam pod obrázkem.
3. Co dělá Adam?
4. Vyber si své oblíbené zvíře na šabloně,
obkresli ho a vymaluj nebo vystříkej
foukacím sprejem.
Jak ho Adam pojmenoval?
5. Dokážeš vyjmenovat dny v týdnu?
Kolik dní má jeden týden?
6. Napiš nebo nalep číslo 7.

Pomodli se
Pane Bože, chválím tě, že jsi stvořil všechno krásně.
Ty jsi všemohoucí Stvořitel.
Děkuji ti také za maminku a tatínka.
Chci o tobě vědět víc, protože jsi dobrý.
Pomáhej mi a povídej mi o sobě.
Amen.

