Bible

 Přečtěte si následující ukázku z knihy Bible pro děti. Jedná se o jeden
z prvních příběhů psaných v Bibli.
Rajská zahrada a had
Když pak zemi svlažily první deště, stvořil Bůh
člověka. Vzal hlínu a zhnětl ji podle své vlastní podoby.
Potom vdechl hlíně život a dal člověku živou duši. První
člověk se jmenoval Adam. Bůh mu dal přebývat
v překrásné zahradě – zvaná zahrada Rajská – a v ní
zasadil květiny a ovocné stromy všeho druhu. Adamovi
Bůh řekl, že může svobodně jíst ovoce z každého stromu
kromě jediného – stromu poznání a zla. „Pojíš-li z onoho
stromu,“ řekl Bůh Adamovi, „propadneš smrti.“
Adam si v zahradě žil spokojeně, ale Bůh viděl, že
ze všech tvorů, které stvořil, jen člověk nemá žádnou
družku. A tak Hospodin Bůh seslal na Adama tvrdý sen,
ve spánku mu vyňal z boku jedno žebro. Z toho žebra
stvořil Hospodin Bůh ženu, aby byla Adamovi manželkou
a pomocnicí.
Adam a Eva žili v ráji šťastně. V zahradě byl však
jeden tvor, jenž chtěl mezi Bohem a člověkem vyvolat nesvár. Byl to had, nejprohnanější ze
všech živočichů, které Bůh stvořil. Jednoho dne nalezl had Evu v zahradě samotnou a
pošeptal jí: „Nikoli, nezemřete, budete-li jíst ze stromu poznání dobra a zla. Všemu
porozumíte a budete na roveň Bohu.“
Eva hadovi uvěřila a chtěla se stát Bohem. Utrhla tedy ovoce a jedla a dala je jíst i
Adamovi.
Vzápětí se všechno změnilo. Poprvé pocítili vinu a neštěstí. Zastyděli se také za svou
nahotu, sešili tedy fíkové listy a zakryli se jimi jako zástěrkami.
Ten večer slyšeli Adam a Eva, jak Bůh chodí po zahradě, i skryli se do stromoví. „Kde
jsi?“ zavolal Bůh na Adama. A tak musel Adam vyjít z úkrytu. „Slyšel jsem tvůj hlas,“ řekl
Bůh, „ale bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se ukryl.“
„Kdo ti pověděl, že jsi nahý?“ zeptal se ho Bůh. „Snad jsi nejedl ovoce ze
zapovězeného stromu?“
„Žena mě k tomu navedla,“ bránil se Adam.
„Cos to učinila?“ řekl Hospodin Bůh ženě.
„Had mě navedl,“ odvětila.
Bůh se tuze rozhněval a na hada uvalil kletbu. Potom se obrátil k Adamovi a Evě: „Že
jste mě neposlechli, vyženu vás z Rajské zahrady do pustiny. Tam se vám bude těžko žít.
Žena bude rodit v bolestech a muž bude v potu tváře dobývat ze země chléb, dokud
nezemřete. Neboť z prachu jsem vás stvořil a v prach se obrátíte.“
Tak museli Adam a Eva opustit ráj, kde dřív tak šťastně žili. A Bůh poslal anděla
s plamenným mečem, aby se do zahrady už nikdy nemohli vrátit.
(text čerpán: Bridget Hadaway, Jean Atchson – Bible pro děti, obrázek čerpán:www.necyklopedie.wikia.com)

 Jaké další biblické příběhy znáš? Napiš alespoň tři.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Pracuj s textem.
Bůh stvořil nejprve muže, jak stvořil ženu? ____________________________
Kdo navedl Adama, aby se zakousl do jablka? __________________________
Jak se nazýval strom, ze kterého utrhla Eva jablko? _____________________
Jak se nazývala zahrada, ze které byli Adam a Eva vyhnáni? _______________

Slovo BIBLE pochází z řeckého slova biblia, což je výraz
pro knihu nebo svitek. Nejedná se o jeden souvislý text, ale o
soubor spisů. Tato kniha je nejpřekládanější knihou světa.
 Bibli dělíme na dvě části - na Starý a Nový
zákon. Přiřaď správně, co v které části najdeš.
Nový zákon

Popisuje život a umučení Ježíše
Krista, původně psáno řecky

Starý zákon

Vznik světa, stvoření lidstva,
původně psáno hebrejsky

(obrázek čerpán: www.dumbible.cz)

Nejznámější biblí vydanou na našem území je Bible kralická.
První výtisky pocházejí z roku 1596. Tyto knihy mají vysokou
výtvarnou úroveň.

 Doneste si z domu Bibli. Najdete i starší vzácná
vydání. Udělejte si ve škole výstavku těchto knih,
najděte mezi nimi tu nejstarší.

(obrázek čerpán: www.cs.wikipedia.org)

