LISA 3
Lastelood: Aadam ja Eeva
“Tere, mina olen Roley. Ma elan siiin raamatukogus ja mulle meeldib raamatuid süüa.
Ja mulle mulle meeldib laulda kooos oma sõprade Moley ja Poleyga. Eile rääkis Holy
meile suurepärase piibliloo ja täna tahaksime me kuulda veel üht lugu. Hei kutid,
lähme ja äratame ta üles!“
Laul: “On kogu maailm tema käes 4x
Ta hoiab sind ja mind oma käes 3x
(Ta tegi sind ja mind sõpradeks on eesti keelne levinud tõlge)
On kogu maailm tema käes.”
“Oo, seega te kolm olete jälle tagasi? Te ei lase mul iial magada.”
“Palun ära maga, me tahame kuulda veel üht lugu. Palun räägi meile veel üks
piiblilugu.”
“Olgu pealegi, see on lugu Aadamast ja Eevast. Aga taas kord, te peate kuulama seda
lugu väga hoolikalt, sest loo lõpus küsin teilt küsimuse. Kui Jumal oli loonud maa,
päikese ja taeva, tegi Jumal inimese. Ja ta oli oma loodu üle väga uhke. Oma loodud
mehele pani ta nimeks Aadam. Ta andis Aadamale hinge ja elu, nii et mees saaks maa
eest hästi hoolt kanda. Ta andis Aadamale ilusa aia, kus elada ja mis sai tema koduks.
Seda aeda nimetati Eedeni aiaks. Eeden oli tohutult suur aed. Seal oli 4 jõge, aias
hakkasid kasvama ilusad puud ja taimed nagu õunad, apelsinid, maasikad ja greibid.
Aadam sõi neid iga kord, kui ta näljaseks muutus. Kui ta januseks muutus, jõi ta
jõgedest vett. Jumal õnnistas Aadamat ja palus tal aia eest ja kõige eest, mis seal oli,
hoolt kanda. Aadam andis nimed kõikidele ilusatele lindudele ja loomadele ja
hoolitses nende eest hästi. Aadam veetis omi päevi süües puuvilju ja mängides oma
aias lindude ja loomadega,... aga ta oli üksi ning aeg-ajalt tundis end üsna üksikuna.
See tegi Jumala tõeliselt kurvaks. Ta mõtles, et ilmselt peab ta looma veel kellegi, kes
võiks olla Aadama kaaslane. Seega lõi ta Eeva. Eeva oli Aadamale seltsiks ja aitas ka
loomade, lindude ja aia eest hoolt kanda. Eeva oli Aadamast erinev ja seega Jumal
nimetas ta naiseks. Adam ja Eeva hakkasid Eedeni aias elama. Nad mängisid loomade
ja lindudega. Koos hoolitsesid nad aia eest hästi. Ja nüüd teile küsimus, kuidas kutsuti
Aadama kodu?”
“Mina tean seda. See oli Eeden.”
“Sul on täiesti õigus. Aga olgu, ma tunnen end väsinuna ja jään uuesti magama. Sau
sau”
Laul: “On kogu maailm tema käes 4x
Ta hoiab sind ja mind oma käes 3x
(Ta tegi sind ja mind sõpradeks on eesti keelne levinud tõlge)
On kogu maailm tema käes.”

