Vyplň následující údaje:		
Věk:
Datum narození:
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Adresa:

Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

O čem je příběh:

biblické příběhy pro nejmenší

  PoznejBibli

  Abram opouští domov
Abram důvěřuje Bohu

Abram žil ve velikém městě. Jednoho dne mu Bůh řekl:
„Abrame, chci, abys opustil svůj domov a své přátele a abys odešel do nové země.
Já sám tě dovedu na správné místo.“

PŘEČTI SI:
Genesis 12,1-9

A5

Abram důvěřoval Bohu, a proto se vydal na cestu. Vzal s sebou
svou ženu Saraj a synovce Lota.

Dopiš jména lidí, kteří šli s Abramem.

Po dlouhé, předlouhé cestě Bůh znovu promluvil k Abramovi:
„Toto je ta země, kterou dávám tobě a tvé rodině.“

Jmenovala se:
Spoj tečky a zjistíš, kam Abram odešel.
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2. PŘÍBĚH:

Abram a Lot

O čem je příběh:

Lot vybírá lepší část pro sebe
PŘEČTI SI:
Genesis 13,1-18

Abram a Lot měli oba velká stáda ovcí a mnoho pastýřů,
kteří se o ně starali. Jednoho dne se pastýři začali mezi
sebou hádat, protože nebylo dost trávy pro všechny ovce.
Abram z toho byl smutný. Řekl proto Lotovi, že se musí
rozejít a žít každý jinde.
Abram dal Lotovi vybrat, který kus země chce osídlit. Nebyl
chamtivý a zachoval se velmi přátelsky. Lot si pro sebe
vybral tu nejúrodnější a nejkrásnější část. Když odešel,
řekl Bůh Abramovi, že mu dá CELOU zemi. Abram nebyl
sobecký a Bůh mu dal to nejlepší.

Podtrhni, jak velkou část země dá Bůh Abramovi:

velký kus
celou
ani kousíček

Vybarvi obrázek.

Vybarvi biblický verš:

každou vaši

Filipským 4,19
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3. PŘÍBĚH:

Boží sliby

O čem je příběh:

Věřit Božím slibům

Abram byl smutný, protože neměl žádné děti. Přál si chlapečka, a tak poprosil Boha, aby mu dal syna.
Bůh řekl Abramovi, aby vyšel ze svého stanu, podíval se nahoru na noční oblohu a spočítal všechny hvězdy.
Ale Abram nemohl hvězdy spočítat. Bylo jich tu tolik!

PŘEČTI SI:
Genesis 15,1-7

Potom Bůh slíbil Abramovi syna. Ale to nebylo všechno! Uteče pár let a jeho rodina bude tak početná, jako
jsou hvězdy na obloze. Abram uvěřil tomu, co mu Bůh pověděl. Věděl, že Bůh dodrží svůj slib. Bůh změnil
Abramovo jméno na Abraham, což znamená „otec mnohých“. Změnil také jméno Saraj na Sára.

Vybarvi obrázek.

Jaké je Abramovo nové jméno?

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Vybarvi verš z Bible i obrázek. Přimaluj hvězdy.

ze všech těch dobrých

která promluvil ....,

1. Královská 8,56
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4. PŘÍBĚH:

Abraham má návštěvu

O čem je příběh:     Boží sliby se naplňují

PŘEČTI SI:
Genesis 18, 1-15

Byl horký den. Abraham seděl u vstupu do svého
stanu. Přišli ho navštívit tři velmi zvláštní hosté.
Byli to Boží poslové z nebe!

Vybarvi obrázek:

Abraham je uvítal. Řekl jim, aby si odpočinuli, zatímco
jim se Sárou připraví výborné jídlo.
Když se poslové najedli, oznámili Abrahamovi a
Sáře, že syn, kterého jim Bůh slíbil, se zakrátko
narodí. Sára byla už stará, a proto se tomu v duchu
zasmála!

Vybarvi verš:
Ale Pán řekl:

„

SNAD PRO
"

NĚCO

Genesis 18,14

Neuplynulo mnoho času a narodilo se děťátko. Bůh svůj slib splnil! Miminku dali jméno Izák.
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Dopiš jméno děťátka:

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

I ______ ______ ______

Hodnocení:
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Lekci vraťte zpět na adresu:
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