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Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. törtéNEt: Isten elhívja Ábrámot
Olvasd el:

1. Mózes 12:1-9

Kulcsvers:
Példabeszédek

3:5

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Költöztetek már? Ha igen, akkor tudod,
milyen sok pakolással jár! Utána viszont
nagyon izgalmas egy új lakásban lakni!

Ábrám (akit később Ábrahámnak is hívtak) is
egy olyan ember volt, aki elhagyta azt a
helyet, ahol született, és több ezer kilométert
utazott, hogy egy másik országban lakjon.
Nem a saját ötlete volt azonban, hogy
elköltözzön. Isten mondta neki, hogy hagyja
ott az otthonát, és költözzön egy olyan helyre,
amit Ő mutat majd neki.

K: Írd be a buborékba, mit mondott Isten Ábrámnak.

Miért mondta Isten Ábrámnak, hogy költözzön el? 
Azért, mert tervei voltak Ábrám életével: egy nagyon különleges nép első embe -
rének választotta. Ábrámból nagyon híres ember lesz!

E _ _ _ _ ki a te földedből,

a f _ _ _ _ _, amelyet én 

m _ _ _ _ _ _ n _ _ _ _!
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öSSZESEN:

K: Írd be az állításokhoz, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Ábrám azért ment el otthonról, mert kitagadta a családja. ....................

Ábrámot Isten egy különleges nép első emberének választotta. ....................

Ábrám éhínség miatt hagyta el az otthonát. ....................

Ábrám egy nagyon híres ember lesz. ....................

Mit tett Ábrám? Bízott Istenben, hogy betartja az ígéreteit, és engedelmeskedett Neki? Vagy
oda se figyelt arra, hogy mit mond Isten neki? Ábrám bölcsen ENGEDELMESKEDEtt
Istennek, és BÍZOtt Benne. A legokosabb az, ha mi is ezt tesszük!

K: Színezd ki a Kulcsverset!

„Bizodalmad
legyen az Úrban
teljes elmédből”

K: Írd ide a Kulcsvers igehelyét:

Ábrám tehát elindult, nem tudva, hogy Isten hova is fogja vezetni. Egy hosszú út után eljutott
Kanaánba, ahol Isten azt mondta, hogy ezt a földet akarja neki és a családjának adni.

K: Írd ide az ország nevét, amit Isten Ábrámnak ígért!

K__ __ __ __ __

Az utazására elkísérte felesége, Szárai és unokaöccse, Lót is.

K: Írd be Ábrám családtagjainak a nevét!

Sz__ __ __ __ L __ __
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2. törtéNEt: Ábrám és Lót
Olvasd el:

1. Mózes 13:1-18

Kulcsvers:
1. Mózes 13:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Ábrám nagyon meggazdagodott.
rengeteg tevéje, kecskéje és juha
volt. 

Unokaöccsének, Lótnak is nagyon
sok állata volt. A szolgáik néha
veszekedtek, mert nem volt elég
legelő az állatoknak.

K: Írd be a válaszokat a kérdésekre a Szórácsba!

1. Mit csináltak néha a szolgák?

2. Milyen lett Ábrám?

3. Miből volt sok Lótnak?

Ábrámot nyugtalanította a szolgák
veszekedése. Úgy döntött, hogy jobb
lesz, ha Lóttal külön válnak. Ábrám
nagyon előzékenyen megengedte
Lótnak, hogy előbb ő válassza ki,
hogy merre akar menni. Lót azonban
önző és kapzsi volt, és a legjobbat
akarta magának megkaparintani.
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öSSZESEN:

K: Húzz egy vonalat az ember neve és a rá jellemző tulajdonság közé!

Lót Ábrám

Lót körülnézett, és meglátta keleten a Jordán folyót. Látta, hogy a folyó mellett dús, zöld fű nő,
amit nagyon szeretnek az állatok. Lót egy gyors és önző döntést hozott, és keletet választotta.

K: rajzold ide azt a két dolgot, amit Lót látott!

Ábrám és Lót útjai elváltak. Ezután Isten ismét szólt Ábrámhoz. Megígérte neki, hogy egy napon
az egész föld, amerre csak a szeme ellátott, mind az övé és gyermekeié lesz. Ennek Ábrám
nagyon megörült. továbbhaladt, és végül letelepedett Hebronban. Itt véget ért az utazása,
úgyhogy épített egy oltárt, és hálát adott Istennek.

K: töltsd ki a hiányzó szavakat a mondatban!

Ábrám  _ _ _ _ _ _ környékén élt, ahol  _ _ _ _ _ _

épített Istennek, és  _ _ _ _ _ adott neki.

Lót végül egy nagyon gonosz városban, Sodomában telepedett le. önzése miatt nagyon rossz
döntést hozott.

K: tegyél pipát (4) annak a városnak a neve mellé, amelyikben Lót letelepedett!

Hebron Samária Sodoma

Milyen fontos, hogy jó döntéseket hozzunk az életünkben! te meghoztad már életed
legfontosabb döntését, és megkérted az Úr Jézust, hogy legyen az életed Ura, a Megváltód,
Barátod, tanácsadód?

KEDVES
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3. törtéNEt: Isten ígéretei
Olvasd el:

1. Mózes 15:1-7

Kulcsvers:
1. Mózes 15:6

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Mindig örül az ember, ha olyan barátja ígér meg valamit, akiben bízik. Ilyenkor biztosak
lehetünk abban, hogy az illető betartja a szavát.

Isten sok mindent ígért Ábrámnak. Ábrám tudta jól, hogy Isten betartja a szavát, de néha
elgondolkozott azon, hogyan lesz belőle egy nép feje majd. Hiszen Szárainak meg neki
még egy gyerekük sem született.

K: A válaszok alapján töltsd ki a szórácsot!

1. Miből kapott sokat Ábrám Istentől?

2. Mi volt Ábrám feleségének a neve?

3. Kiben hitt Ábrám?

4. Minek a feje lesz Ábrám?

Isten megint szólt Ábrámhoz, ez alkalommal álomban (vagy látomásban). Isten megígérte
Ábrámnak, hogy Száraitól fia fog születni. Ez a fiú lesz az, akitől később sok család, sőt egy
egész nép fog származni évek múlva. Ez lesz az a „nagy nép”, amit Isten megígért.

K: Hogyan beszélt Isten Ábrámmal? Egy  á __ __ __ __ __ __.

K: Mit ígért Isten Szárainak? Egy f __ __ __.
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öSSZESEN:

„Nézz csak fel az égre!”
mondta Isten. „Meg tudod
számolni a csillagokat?”

Persze hogy nem! Hisz any-
nyira sok van! Ez lehetetlen!

Isten azt mondta, hogy
Ábrám családtagjainak vagy
leszármazottjainak a száma
is annyi lesz, mint a csilla -
gok az égen.

Ábrám pedig annyira bízott
Istenben, hogy elhitte, amit
mondott.

K: rajzolj csillagokat a képbe és színezd ki a kulcsverssel együtt!

„És hitt
az Úrnak”

1. Mózes 15: 6

Azért, hogy emlékezzenek az ígéretére, Isten megváltoztatta Ábrám nevét. Mostantól kezdve
Ábrámból Ábrahám lett, ami azt jelenti, hogy „sok nép apja”.

Szárai neve is megváltozott, Sára lett belőle.

K: Írd a képek alá Ábrám és Szárai új nevét!

Á__ __ __ __ __ __   és   S __ __ __
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4. törtéNEt: Ábrahám és a látogatók
Olvasd el:

1. Mózes 18:1-15

Kulcsvers:
1. Mózes 18:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Szereted, ha vendégek jönnek hozzátok? Egy meleg
nyári napon Ábrahám a sátra előtt ült, amikor meglátott
három ismeretlen ferfit. rögtön odaszaladt hozzájuk.

Felajánlotta nekik, hogy mossák meg a lábukat, és
egyenek valamit.

K: Karikázd be azt a számot, ahány vendég érkezett Ábrahámhoz!

1    2    3
Ábrahám gyorsan visszament a sátrába, és megkérte Sárát, hogy süssön kenyeret
(lepényt), miközben ő levágat egy borjút a szolgáival vacsorára. Amikor készen lett minden,
odavitte a vendégeknek, vajjal és tejjel együtt, és ottmaradt velük, ameddig ettek.

K: Mi volt az a négy ennivaló, amit Ábrahám és Sára készített a vendégeknek?

P __ __ __ __ __ __,   v __ __,   t __ __ ,

b __ __ __ __.

A három látogató azért volt nagyon különleges, mert ők Isten küldöttei voltak. Az egyikük
egy nagyon csodálatos ígéretet tett Ábrahámnak.
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

öSSZESEN:

2. SZINt  A5
2018.  Károli
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K: Satírozd be azokat a négyzeteket, amelyikben pont van, hogy
megtudd, mit fog kapni Ábrahám és Sára!

Mivel Ábrahám és Sára nagyon idősek voltak, Sára nevetett azon az ötleten,
hogy nekik kisfiúk fog születni.

A kisfiú azonban egy év múlva valóban megszületett, és Izsáknak nevezték el.
Most már más oka volt Sárának a nevetésre: örömében nevetett. Bebizonyo -
sodott, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és Ő mindig megtartja az ígéretét.

K: Mit tart meg Isten?

A __     í __ __ __ __ __ __ __ .

Mi is hálásak lehetünk Istennek, hogy megtartotta az ígéretét a Megváltóval
kapcsolatban, és elküldte az Úr Jézust, hogy meghaljon értünk. Megköszönted
már ezt Neki?

K: Írd a mondatok után, hogy IGAZ vagy HAMIS!

Sára fiatalon szülte az első fiát.

A fiút Izsáknak nevezték el.

Istennek semmi sem lehetetlen. 

• • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •
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