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Vedoucí skupiny:

1. PŘÍBĚH:

O čem je příběh:

  Noe poslouchá Boha
Jak Noe stavěl archu

Když na začátku Bůh stvořil svět, bylo všechno dobré a krásné. Po krátké době
přestali Adam a jeho rodina Boha poslouchat. Proto litoval, že je stvořil.

PŘEČTI SI:
Genesis 6,5-22

A2

Ale byl tu jeden muž, Noe, ze kterého měl Bůh opravdu radost!
Jak se jmenoval muž, ze kterého se Bůh radoval? _____ _____ ______

Vybarvi obrázek. Jsou na něm některá zvířata, která měl Noe vzít do archy.
Tak mu to přikázal Bůh. Když byli všichni bezpečně uvnitř, Bůh za nimi zavřel dveře. Noe věděl, že v Boží péči
budou všichni v bezpečí. My také můžeme být zachráněni před Božím trestem za naše hříchy, když věříme
v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele.
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1.

pro nejmenší

Jednoho dne řekl Bůh Noemu: „Svět je tak špatný, že ho musím potrestat. Chci, abys postavil velkou loď.
Budeme jí říkat archa. Až bude hotová, sešlu na tuto zem potopu. Všechno živé zemře, ale ty a tvá rodina se
zachráníte v arše.“

poznejBibli
Biblické příběhy pro nejmenší

2. PŘÍBĚH:

V arše a v bezpečí

O čem je příběh:

Když začala potopa

A2

Když Noe stavěl archu, říkal lidem, k čemu se Bůh chystá. Nikdo mu však nevěřil. Jen se mu posmívali!

PŘEČTI SI:
Genesis 7,1-16

Noe a jeho rodina vstoupili do archy. Brzy potom začalo pršet. Pršelo a pršelo a pršelo. Celé dny a celé noci.
Řeky a jezera se začaly rozlévat, až byly pod vodou i všechny stromy a kopce.
Lidé teď začali Noemu věřit, ale už bylo pozdě, aby se dostali do archy. Bůh již zavřel dveře!

Kdo zavřel dveře archy? ________ ________ ________
V arše byli Noe, jeho rodina a všechna zvířata v bezpečí! Protože Noe Bohu důvěřoval a poslouchal ho,
Bůh je všechny ochraňoval.
Vybarvi a nauč se tento verš:

Přísloví 29, 25
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Biblické příběhy pro nejmenší

3. PŘÍBĚH:

Úplně nový začátek

O čem je příběh:

Když povodeň skončila

PŘEČTI SI:
Genesis 8,1-19

Nakonec přestalo pršet. Voda však stále
překrývala i nejvyšší hory. Jednoho dne
vypustil Noe z archy havrana, aby zjistil,
jestli vody už opadly. Havran se nevrátil.
Později vypustil Noe holubici. Po týdnu
ji vypustil znovu. Všichni se zaradovali,
když se vrátila s olivovým lístkem ve svém
zobáčku. To znamenalo, že se koruny
stromů už objevily nad hladinou.

Po dalších sedmi dnech vypustil Noe holubici znovu. Tentokrát se nevrátila. Noe poznal, že vody ještě více
poklesly a že si holubice našla nový domov. Nakonec archa zůstala stát na svahu vysoké hory.
Vybarvi všechny obrázky a jméno této hory:

Když byla země opět suchá, řekl Bůh Noemu: „Vyjdi z archy a vezmi s sebou všechna zvířata.“
Noe se svou rodinou se zachránili v arše před potopou. I my se můžeme zachránit před trestem za naše
hříchy, když uvěříme, že Pán Ježíš byl potrestán místo nás.
Kdo byl potrestán za naše hříchy?
_____ _____ _____		

_____ _____ _____ _____ _____.

3.
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4. PŘÍBĚH:

Boží slib

O čem je příběh:

Noe děkuje Bohu

PŘEČTI SI:

Genesis 8,20-22
a 9,8-17

Noe a jeho rodina jsou v bezpečí! Už byli v arše velmi dlouho. Teď však Bůh řekl, že mohou všichni
včetně zvířat vyjít z archy ven. Noe poděkoval Bohu, že ho s celou rodinou zachránil.

Co řekl Noe Bohu?

____ ____ ____ ____ ____ ____

Vybarvi slib, který dal Bůh Noemu:

Genesis 9,15

Vybarvi obrázek:

A2

Potom jim Bůh ukázal něco, co jim mělo připomínat jeho slib. Byla to duha.
Pokaždé, když Noe a jeho rodina uviděli duhu, vzpomněli si na Boží slib.

Body (Vyplní vedoucí skupiny)

Hodnocení:
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Lekci vraťte zpět na adresu:
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