
S.LEKCE

BOHU zÁLEží NA TOM,
JAK SE CHOVAš
KEJ>RUHÝM.

Nauč se- BoIiu toto:

Bůh pomáhá rodičům starat se o jejich děti.
Bůh ví, co cítíš ke druhým.
Bůh trestá ty, kteří se chovají ke druhým špatně.
Bůh chce, abys byl ke druhým dobrý.

Přečti si z Bible tyto verše.
Přečti je nahlas S-krát.

I řekl Kain ke svému bratnJ Ábelovi•.•
Když byli na poli, povstal Kain proti své-
mu bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin
řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?"
Gen. 4:8,9

1. Co Bůh udělá s těmi, kteří se chovají ke druhým špatně?
zapomene požehná jim potrestá je

Dokážeš udělat tohle?

Zakroužkuj správnou odpověď.

2. Ví Bůh, když se na někoho zlobíš? ano ne

3. Kdo zabil svého bratra? Adam Kain
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Odpovědi
1. potrestá je 2. ano 3. Kain

Nauě se, co znamenají následující slova:

I

I
O

Dar je něco, co lidé dávají Bohu.
Oběť je živá věc, která se dává Bohu jako dar.
Žehnat znamená dělat něco dobrého pro jiného člověka.

Bůh pomáhá rodičům, aby se starali o své děti.

Podtrhni všechna slova, která jsou ~
napsána mezi hvězdičkami.

Adam a Eva měli hodně dětí.
Jejich první syn byl Kain.
Jejich druhý syn byl Ábel.
Kain a Ábel byli prvními dětmi,
prvními bratry na světě.
Adam a Eva museli těžce pracovat,
aby se mohli postarat o své děti.
* Bůh jim v jejich práci pomáhal. *

Měli vysadit zahradu.
Starali se o ni a pěstovali na ní všechno,

co potřebovali k životu.
Chovali ovce a kozy, aby měli mléko,

sýr a oblečení.
* Všechny své děti učili pracovat

a vyprávěli jim o Bohu. *
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Bůh ví, co cítíš k ostatním.

Kain přinesl Bohu svůj dar -
- plodiny, které vypěstoval.
Ábel také přinesl Bohu dar,
beránka, aby zemřel za Ábelovy hříchy.
* Bůh miloval Kaina i Ábela. * ----..
Bůh jim ukázal cestu, jak k Němu mohou přijít. /~
Měli mu přinést oběť za hřích tak, jak to udělal Ábel.p.....~ "

." ~
Bůh požehnal Ábelovi a odpustil mu jeho hříchy. . ,..,

Bůh trestá ty,
kteří se!k jiným chovají špatně.

Kain nechtěl naslouchat Bohu.
Kain chtěl dělat všechno

podle svých vlastních představ.
Rozhněval se na Boha za to,

že požehnal Ábelovi.
Kain se rozhněval i na Ábela.

Bůh věděl, co Kain cítí.
* Bůh věděl, že pokud Kain zůstane
rozhněvaný, udělá něco špatného. *

Bůh hovořil s Kainem a zeptal se ho:
"Proč se zlobíš?"

Ale Kain neposlouchal Boha.
Nenáviděl svého bratra Ábela.

Jednoho dne Kain na poli
zabil svého bratra Ábela.
Byl to hrozný hřích.
Bůh viděl, co Kain udělal.
* Bůh musel Kaina potrestat. *
Bůh nemohl dovolit, aby Kain zůstal doma
se svou rodinou.
Kain se svou ženou museli jít pryč a žít sami.
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Bůh chce, abys byl k ostatním dobrý.

Nenávidět druhé je hřích.
Tento hřích způsobuje, že si lidé navzájem ubližují, hádají se, bojují proti
sobě a zabíjejí se. Hřích odděluje lidi. Hřích rozbíjí domovy.
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Bůh nám chce odpustit naše hříchy a chce nás učinit dobrými.
* Bůh chce z našeho nitra odstranit vše špatné a naplnit nás vzájemnou lás-
kou. *
Pak budeme již navždy šťastní.

Už jsi se někdy zlobil na jiné lidi?
Už jsi prosil Boha, aby tě zbavil hněvu?
Chceš, abys vycházel lépe s ostatními?

Nauč se tuto modlitbu:

Modlitba

Ó Pane, dej, ať nejsem jako Kain.
Pomoz mi, abych se choval
k lidem tak, jak bych se k nim měl chovat.
Odpusť mi mé zlostné myšlenky a slova.
A učiň, abych dokázal jiné milovat
a být dobrý a laskavý.

Nyní vypracuj úkoly pro 5. lekci v Sešitě pro studenta.
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