7. praktisko darbu lapa

Jēzus ir mans Pestītājs

Es esmu
kristīts

Man ir piedots

Dievs mani mīl

Es vienmēr
būšu kopā ar
Jēzu!

Dieva deríba ar Ábrámu

Pirmsskola

8. NODARBÍBA

Atrodi, kur tas ir!

Zvaigzne

Ábraháms

Telts
Korbēra Gotjē glezna. © CPH

Padomá!
Uz ko skatás Ábraháms?
Ko Dievs apsolíja Ábrahámam dot?
Ko Dievs ir apsolíjis mums?

Míļais Debesu Tévs! Tu esi pildíjis Ábrahámam dotos apsolíjumus.
Paldies, ka Tu esi daríjis mani par Savu bérnu. Palídzi man vienmér
uzticéties Taviem apsolíjumiem un Tavai mílestíbai, kas atklájusies
Jézú. Ámen.

Várds

Izkráso Ábrahámu! Bíbeles
stásta ilustrácijá atrodi zvaigznes,
Ábrahámu un telti!

Dieva deríba ar Ábrámu
1. Moz. 15:1–6; 17:1–27

Bija pagājis ilgs laiks, kopš Dievs pirmoreiz Ābrahāmam solīja dot dēlu. Taču Dievs nebija aizmirsis
Savu solījumu. Kādu nakti Viņš lika Ābrahāmam iziet laukā un skaitīt debesīs zvaigznes. Tad Dievs teica:
“Tavā ģimenē būs tik daudz pēcnācēju (bērnu un mazbērnu), cik zvaigžņu ir debesīs.”
Dievs to Ābrahāmam solīja vairākkārt. Kaut arī Ābrahāms ticēja Dieva apsolījumam, dažas lietas
viņš tomēr nesaprata. Kad Ābrahāmam jau bija 99 gadi, Dievs teica, ka dāvās viņam un Sārai pašiem
savu puisēnu.
Ābrahāms nometās uz sava vaiga zemē un smējās, jo viņam bija gandrīz 100 gadu, bet Sārai – 90.
Viņi domāja, ka ir jau pārāk veci, lai viņiem pašiem varētu piedzimt bērns. Taču mūsu Dievs spēj darīt
apbrīnojamas lietas! Viņš pilda Savus solījumus.
Dievs piepilda arī mums dotos apsolījumus. Viņš sūtīja mums Pestītāju Jēzu. Pēc daudziem,
daudziem gadiem Jēzus piedzima Ābrahāma ģimenē. Jēzus dzīvoja bez grēka. Viņš mira pie krusta un
augšāmcēlās, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Dievs dāvā mums ticību Jēzum, mūsu Pestītājam, un
dara mūs par Savas ģimenes locekļiem. Jēzus pestī (izglābj) mūs no grēka, nāves un velna.

Vecákiem un imenei
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Dariet kopá!
Ābrahāms ticēja Dieva teiktajam
(uzlieciet rokas uz sirds):
Cik debesīs zvaigžņu, tik bērnu būs
tam
(pakustiniet pirkstus kā mirgojošas zva
igznes).
Mēs arī ticam, ko Dievs mums apsola
(uzlieciet rokas uz sirds).
Viņš sūtīja Jēzu, par mums kas nom
ira
(izveidojiet krustu, sakrustojot pirkstus
).
Viņš Pestītāju un Draugu mums sūtī
ja
(norādiet uz debesīm),
Jēzus mīlestība ir mūžīga
(apskaujiet sevi).

Savieno punktiņus! Ko tu redzi? Izkrāso zvaigznes un
pastāsti, kādi Dieva apsolījumi katrā no tām ir attēloti!

Bíbeles pants: “Uzticamíbas pilns ir Tas Kungs Savos várdos.” Ps. 145:13

