Vyplň následující údaje.
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

PoznejBibli
biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

O čem je příběh:

Rút

Důvěra v boha

před dávnými časy žila v městě betlémě jedna rodina. Otec se
jmenoval Elimelech a matka
Noemi. Měli dva syny. Když nastal
hladomor, odstěhovali se do
země zvané Moáb.

Doplň chybějící písmena:
1. Matka se jmenovala
N __ __ M __.

2. Když nebylo v betlémě co jíst,
odešli žít do M __ __ b __.

Vybarvi obrázek.

Přečti si:
Rút 1

Zanedlouho Elimelech zemřel.
Noemi z toho byla velmi smutná. Jak ubíhal čas, její chlapci vyrostli a oženili
se. Jejich ženy se jmenovaly Orpa a Rút. Zakrátko synové Noemi onemocněli
a oba zemřeli. Zůstala jen Noemi se svými dvěma snachami – Orpou a Rút.
Rozhodla se tedy vrátit zpátky do betléma. Rút šla s ní. řekla Noemi:

„Kam půjdeš,

půjdu i já.”
Vybarvi slova.

po dlouhé cestě dorazily do betléma. pro Rút bylo všechno kolem nové a cizí.
Ještě netušila, jak úžasný plán má bůh s jejím životem.
bůh miluje i Tebe a chce, abys mu důvěřoval/a stejně jako Rút.

C5

pro nejmenší

1. příběh
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poznejbibli
biblické příběhy pro nejmenší

2. příběh

O čem je příběh:

C5

Rút a boáz

boží plán pro Rút

Přečti si:

Rút 2, 3 & 4

po příchodu do betléma pomáhala Rút při sklizni ječmene. pracovala na polích, která
patřila bohatému muži jménem boáz. Rút byla cizinka, ale boáz k ní byl přesto laskavý.
Ochraňoval ji a pomáhal svými radami.

Označ pravdivé věty fajfkou a nepravdivé křížkem:
1. Rút byla líná a na práci by nikdy nesáhla.

2. pole, na kterých Rút pracovala, patřila boázovi.
3. boáz Rút při práci trápil.

„boáz Rút
jeho ženou”

Zanedlouho byla svatba. boáz si vzal Rút za manželku a byli spolu velmi šťastní.

Vybarvi slova:

si vzal

a ona se stala

bůh dal novomanželům chlapečka, kterého
pojmenovali Obéd. Noemi ho velmi
milovala a starala se o něj. byla také velmi
šťastná!
Obéd vyrostl a stal se uznávaným mužem.
Za několik let přišel na svět jeho vnuk –
slavný král David.

Vybarvi obrázek.

bůh byl k Rút laskavý. Důvěřovala mu a on
ji nenechal na holičkách!
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3. příběh

O čem je příběh:

C5

hana se modlí k bohu

bůh odpovídá na modlitby

Přečti si:
1. Samuel 1

Elkána měl dvě ženy. Jedna se jmenovala hana a druhá penina. penina měla několik dětí a
často se haně vysmívala, protože hana žádné děti neměla.
Každý rok se Elkána se svou rodinou vydával do města Šíla, aby se poklonil hospodinu.
během jedné návštěvy byla
hana velmi rozrušená,
protože jí penina zase pěkně
potrápila. Rozhodla se, že se
po jídle půjde pomodlit
k bohu.

Vybarvi obrázek.
Kdo pozoroval hanu při modlitbě? E ___ ___.

při modlitbě ji sledoval kněz
Elí, který seděl u dveří. hana
plakala a svěřovala bohu
svoje trápení. poprosila
hospodina, aby se jí narodil
chlapeček. Slíbila, že její syn
bude celý svůj život sloužit
bohu.

Ačkoliv hana při modlitbě pohybovala rty, Elí nic neslyšel. Myslel si, že je hana opilá. Ona
ale promlouvala k bohu srdcem!

bůh dá

hana rychle vysvětlila Elímu, že není opilá, ale velmi smutná, a proto se modlí k bohu. Elí jí
odpověděl:

„Jdi domů v pokoji a kéž ti

Izraele

o co jsi ho prosila.“
O několik měsíců později se haně narodil chlapeček.
bůh odpověděl na její modlitbu.
-3-
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úroveň 1

4. příběh:

O čem je příběh:

bůh volá Samuele

bůh k nám mluví

Přečti si:
1. Samuel
2a3

Když byl Samuel ještě hodně mladý, vzala ho jeho maminka do Šíla – do
hospodinova domu ke knězi Elímu. hana připomněla Elímu, jak se tenkrát
modlila k bohu.

Znovu bohu poděkovala. Splnila svůj slib a nechala svého Samuela u Elího,
aby mohl sloužit bohu.
Nikdy bychom neměli zapomenout poděkovat bohu, když vyslyší naše
modlitby.

Nakresli Samuela, jak leží v posteli.

Jedné noci, když Elí i
Samuel už spali, bůh
zavolal na Samuela.
Nejprve si Samuel
myslel, že ho volá Elí, a
tak k němu běžel. poté
Elí pochopil, že je to
bůh, kdo volá. poradil
tedy Samuelovi, aby na
další volání odpověděl
slovy:

„Mluv, hospodine,

Vybarvi písmena:

tvůj služebník poslouchá.”

C5

body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Když bůh zavolal počtvrté, Samuel byl připraven a bohu odpověděl. bůh
mu předal důležitou zprávu. Druhý den ráno ji Samuel vyřídil Elímu. Samuel
vyrostl a bůh mu dával více zpráv pro izraelský lid. Každý věděl,
že Samuel je boží prorok a že bůh je s ním.
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poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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