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Címed:
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e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. törtÉnEt: Ábrám elhagyja otthonát
Ez a történet arról szól, hogy: Ábrám bízik Istenben. Olvasd el:

1. Mózes 12:1-9

Ábrám egy nagy városban lakott. Egy nap Isten azt mondta neki:
“Ábrám, azt akarom, hogy hagyd el az otthonodat, a barátaidat, és menj
el egy másik helyre. Én foglak elvezetni a megfelelő helyre.”

Ábrám bízott Istenben, és útnak indult. A felesége, Szárai és az unoka -
öccse, Lót is vele mentek.

Fejezd be azoknak a neveit, akik Ábrámmal tartottak!

Sz__ __ __ __  és  L__ __ .

Egy hosszú-hosszú utazás után 
Isten újból szólt Ábrámhoz: 
“Ez az a föld, amit neked 
és az utódaidnak adok!”

Ezt a területet úgy hívták, hogy

Kanaán
Kösd össze a pontokat, hogy
megtudd, hova ment Ábrám!

Színezd ki a képet!
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Olvasd el:
1. Mózes 13:1-18

2. törtÉnEt: Ábrám és Lót
Ez a történet arról szól, hogy: Lót önző módon választ.

Ábrámnak és Lótnak is nagyon
sok báránya és sok szolgája is
volt, akik gondoskodtak róluk.
Egy napon a szolgák azon vitat -
koztak, hogy nem elég a legelő az
összes bárány eteté sé hez.
Ábrám nem örült ennek, ezért
meg beszélte Lóttal, hogy külön
kell válniuk egymástól, és
különböző helyen kell lakniuk.

Ábrám nagyon előzékenyen meg -
engedte Lótnak hogy ő vá lasszon
először. Lót azon ban ezt kihasz -
nálva önző módon a szebbiknek
látszó területet választotta. 

Miután Lót elment, Isten azt
mondta Ábrámnak, hogy az
összes földet neki fogja adni, ami
körülötte van. Ábrám nem volt
önző, ezért Isten valójában neki
adta a legjobbat.

Húzd alá, hogy mennyi földet ígért Isten Ábrámnak!

Keveset         Sokat         Semennyit

Rajzolj a képre néhány bárányt, és színezd ki a bibliai verssel együtt!

„Az én Istenem
pedig be fogja tölteni minden

szükségeteket.”
Filippi 4:19
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Olvasd el:
1. Mózes 15:1-7

3. törtÉnEt: Isten ígéretei
Ez a történet arról szól, hogy: higgyünk Isten ígéreteiben.

Ábrám szomorú volt, mert nem volt gyermeke. Kisfiút szeretett volna, ezért kérte
Istent, hogy adjon neki egyet. Isten azt mondta Ábrámnak, hogy menjen ki a sátrá -
ból, nézzen fel az éjszakai égboltra, és számolja meg a csillagokat. Ábrám azonban
nem tudta megszámolni őket, mert rengeteg volt belőlük.

Ezután Isten megígérte Ábrámnak, hogy fog születni egy kisfia. De nem csak ennyit!
Azt is megígérte, hogy évek múlva a családjában olyan sokan lesznek, mint a
csillagok az égen. Ábrám hitt abban, amit Isten mondott neki. tudta, hogy az Ő
ígérete be fog teljesedni. Isten Ábrám nevét Ábrahámra változtatta, ami azt jelenti,
hogy „sokak apja”. Felesége, Szárai nevét is megváltoztatta, ő Sára lett.

Mi lett Ábrám új neve? _ _ _ _ _ _ _

Színezd ki a bibliai idézetet és a képet, és rajzolj csillagokat az égre!

“Csak egy beszéde is 

hiábavaló nem volt
minden ő

jó beszédei közül.”
1. Királyok 8: 56
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4. törtÉnEt: Ábrahám látogatói
Ez a történet arról szól, hogy: Isten ígéretei valóra válnak. Olvasd el:

1. Mózes 18:1-15

nagyon meleg nap volt. Ábrahám a sátra bejáratánál ült.
Három nagyon különleges
látogató érkezett hozzá. Isten
követei voltak a mennyből.
Ábrahám örömmel fogadta
őket. Azt mondta nekik, hogy
pihenjenek meg, amíg ő
Sárával készít nekik ételt.

Evés után Ábrahám és Sára
megtudta, hogy az Isten által
megígért fiuk rövidesen meg
fog születni. Sára, aki már idős
volt csak nevetett ezen.

Az Úr azonban azt mondta:

„Avagy az Úrnak
lehetetlen-é
valami?”  1. Mózes 18:14

Színezd ki a bibliai verset és a képet!

nem sokkal később megszületett a kisbaba! Isten ígérete beteljesült! 
A kisbabát Izsáknak nevezték el.

Írd ide a kisbaba nevét! I __ __ __ __.

Ábrahám történetéből láthatjuk, hogy mennyire fontos 
bíznunk Istenben, és engedelmeskednünk neki.


