Datum:

6. lekce

PRVNÍ HŘÍCH
Genesis 3

Nauč se zpaměti:

„Odplata za hřích je smrt,
ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši,
Pánu našem.“
(Římanům 6,23 )

Obsah 6. lekce
1. Vše, co Bůh stvořil, bylo velmi dobré. Adam a Eva
byli šťastní, se svým Bohem byli přátelé. Měli vše, co k
naplněnému životu potřebovali. Bůh je miloval a oni
milovali jeho. Nic jim nechybělo. Žili v ráji a nic lepšího
si nemohli přát.
2. Bůh jim dovolil jíst ovoce ze všech stromů. Dostali
jen jeden zákaz, nesměli jíst ze stromu poznání
dobrého a zlého. Byla to zkouška a nebylo to nic těžkého. Bůh si je jenom chtěl
vyzkoušet, jestli ho dokážou poslechnout. Byla to prostě zkouška poslušnosti a důvěry.
3. Svoji lásku k němu měli dokázat tím, že ho poslechnou. Bůh jim řekl, co se stane, když
neposlechnou. Budou potrestáni smrtí.
4. U stromu poznání dobrého a zlého se objevil had. Byl to vlastně satan. Satan je zlý,
prolhaný a zákeřný. On chce všechno zkazit, všechno dobré co Bůh stvořil. Chtěl Evu
podvést a přemlouval ji, aby jedla ze zakázaného stromu. Přemlouval ji, aby Boha
neposlechla. Satan chtěl, aby Eva začala pochybovat
o tom, co Bůh řekl.
5. Eva ale začala pochybovat o
Božím přikázání. Začala váhat
víc a víc. Zdálo se jí, že had
mluví pravdu a dostala na
zakázané ovoce velikou chuť. Eva zapomněla na Boží zákaz a
chce ochutnat. Zakázané ovoce je tak krásné na pohled. Dostane
chuť a v puse se jí sbíhají sliny. Podlehne Satanovu přemlouvání a
ochutná. Pak pozve Adama, aby také ochutnal ze zakázaného
ovoce.
6. Bůh musel Adama a Evu potrestat. On dodržuje své slovo.
Adam s Evou museli odejít z ráje a nemohli více být s Bohem
přátelé. Bůh je vyhnal z ráje a už se tam nikdy nesměli vrátit.
Jejich hřích všechno zkazil. Už nikdy nemohli být osobně s Bohem.
7. Je jen jeden způsob, jak Bůh obnoví vztah člověka s ním.
Člověk musí litovat svých hříchů a uvěřit tomu, že Pán Ježíš Kristus zemřel za jeho
hříchy, byl pohřben a vstal z mrtvých třetího dne podle Písem (1. Korintským 15,4).

Úkol
1. Vymaluj obrázek na přední straně.
2. Jak se jmenoval strom se zakázaným ovocem?
3. Kdo je největším nepřítelem Božím?
4. Jak ti je, když neposloucháš nebo se něco pokazí?
5. Dinosauři vpravo ztratili své kamarády a jsou smutní.
Pomoz jim je najít spoj každý pár stejných dinosaurů jinou
barvou a touž barvou je vymaluj.
6. Jaká je ta jediná cesta, která vede do nebe?

Pomodli se
Pane Bože, je mi smutno, jak se ráj pokazil.
Adam s Evou tě neposlechli.
Neposlušnost je hřích!
I já někdy neposlouchám.
Odpusť mi moje hříchy.
Pane Bože, pomoz mi poslouchat
tatínka a maminku.
Chci jim dělat radost a tobě také.
Amen.

