
Už ses někdy stěhoval/a? Co je to jen balení! A jak vzrušující
je objevovat nový domov!

Abram byl muž, který opustil místo, kde se narodil, a cestoval 
stovky kilometrů do nové země. Pro svoje stěhování měl velmi 
zvláštní důvod. Bůh mu řekl, aby opustil svoji zemi a šel
do země, kterou mu ukáže.

O:      Doplň, co Bůh řekl Abramovi:

  Odejdi ze své z ____ ____ ____  
  
  do z ____ ____ ____  , kterou ti
  
    u ____ ____ ____ ____ .
            

Proč řekl Bůh Abramovi, aby se přestěhoval? Protože měl s jeho životem velký plán. Chtěl ho učinit zakladatelem 
velmi zvláštního národa. Abram se měl stát velmi slavným mužem.
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1. PŘÍBĚH:   Bůh povolává Abrama

PŘEČTI SI:
Genesis 12,1-9
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Požádej někoho, 

aby Ti pomohl verš najít

KLÍČOVÝ VERŠ:
Přísloví 3,5



O:    Označ dvě následující věty, které jsou pravdivé, slovem ANO:

Abram opustil svůj domov, protože měl neshody se svou rodinou.

Abram byl vybrán Bohem, aby se stal zakladatelem velkého národa.

Abram opustil svůj domov kvůli hladomoru.

Abram se stal velmi slavným mužem.

Co teď Abram udělá? Uposlechne Boha a uvěří mu, že dodrží svá zaslíbení? Nebo nebude tomu, co Bůh říká,
věnovat pozornost? Abram moudře UPOSLECHL Boha a UVĚŘIL mu. To je stále ta nejlepší cesta i pro nás!

O:    Vybarvi klíčový verš:    Celým svým

 

 Přísloví 3,5 

A tak se Abram vydal na cestu, přestože nevěděl, kam ho Bůh vede. Po dlouhé době přišel do země Kanaán. 
Zde mu Bůh řekl, že dá tuto zemi jemu a jeho potomkům.

O:    Napiš jméno země, kterou Bůh slíbil Abramovi:

K ___ ___ ___ ___ ___

Spolu s Abramem se vydali na cestu i jeho žena Saraj a synovec Lot.

O:    Doplň jejich jména:

S ____ ____ ____ ____          L ____ ____
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Abram se stal velmi bohatým mužem. Měl mnoho velbloudů, koz 
a ovcí. I jeho synovec Lot měl mnoho stád dobytka. Čas od času
se jejich služebníci a pastýři hádali, protože nebylo dost pastvy 
pro všechna zvířata.

  
O:    Napiš odpovědi na následující otázky do křížovky:

1. Co občas dělali Abramovi a Lotovi služebníci?

2. Jakým mužem se stal Abram?

3. Čeho měl Lot mnoho?

4., 5., 6. Jaká zvířata Abram měl?

Abrama ty věčné hádky znepokojovaly.
Rozhodl se, že on a Lot se budou muset rozejít.
Byl velmi zdvořilý, a proto nechal Lota, aby si první 
vybral, kterým směrem se chce dát. Lot se však zachoval 
sobecky a vybral si tu lepší část.

2. PŘÍBĚH: Abram a Lot

A 5

PŘEČTI SI:
 Genesis 13, 1-18
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O:    Spoj obrázek se správným slovem:

 

  zdvořilý  

  
  sobecký

Lot se zahleděl směrem k východu, kde byla vidět řeka Jordán. 
Podél břehů rostla šťavnatá vysoká tráva jako stvořená 
pro jeho dobytek. Lot si vybral rychle a ve svůj prospěch. 
Rozhodl se, že půjde na východ.

O:    Nakresli a vybarvi, co Lot viděl: :tráva, řeka, stromy

Tak se každý z nich dal svou vlastní cestou. Potom k Abramovi promluvil Bůh. Slíbil mu, že jednoho dne bude CELÁ země,
kam až dohlédne, patřit jeho dětem a vnukům. To Abrama  velmi potěšilo. Vydal se pak dál a usadil se poblíž Hebronu. 
Jeho cesta byla u konce, a tak zde postavil oltář a poděkoval Bohu.

O:    Doplň správná slova do následujících vět:

Abram se usadil poblíž H ______ ______ ______ ______ ______ ______, kde postavil o ______ ______ ______ ______  

a p ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Bohu. 

Lot se usadil ve velmi zkaženém městě jménem Sodoma. Díky svému sobectví si zvolil špatně.

O:    Zaškrtni jméno města, ve kterém se Lot usadil:

SYCHAR  SODOMA  SAMAŘÍ

Jak je důležité dělat v našem životě správná rozhodnutí! Už jsi udělal/a to ze všech nejdůležitější rozhodnutí
a pozval/a jsi Pána Ježíše do svého života jako Spasitele, Přítele a Pána?
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Když nám někdo, komu důvěřujeme, něco slíbí, máme z toho radost. Víme, že se jednoho 
dne jeho slib stane skutečností.
Abram dostal od Boha mnoho slibů. Věděl, že Bůh dodrží vše, co řekl. Někdy se však podivoval nad tím, jak je možné, 
aby se stal otcem velkého národa. On a Saraj neměli jediného syna!

O:     Křížovka:

1. Co dostal Abram od Boha?
2. Bůh své sliby vždy ...
3. Kdo byla Abramova žena?
4. Podle Božího zaslíbení měl být Abram .... velkého národa.

Bůh znovu promluvil k Abramovi v úžasném vidění (nebo ve snu). Slíbil Abramovi, že bude mít syna. 
Z tohoto syna pak v následujících letech vzejde mnoho rodin. Stanou se „velkým národem“, o kterém Bůh už mluvil.

O:     Jak Bůh promluvil k Abramovi?

VE    V ______  ______  ______  ______  ______ .

O:     Co Bůh slíbil Abramovi a Saraj?

S  ______  ______  ______                                          

3. PŘÍBĚH: Boží sliby
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 15,6
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PŘEČTI SI:
Genesis 15,1-7
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„Podívej se nahoru na oblohu,“ řekl Bůh. „Můžeš spočítat 
všechny hvězdy?“ 

Samozřejmě, že nemohl!  Bylo jich takové množství! Bůh řekl, 
že Abramových potomků bude tolik jako hvězd.

O:  Vybarvi obrázek a klíčový verš:

Genesis 15,6

Aby Abram nezapomněl na to, co mu Bůh řekl, změnil mu jméno. Od této chvíle se Abram jmenoval Abraham, 
což znamená „Otec množství“.  I jméno Saraj se změnilo. Její nové jméno bylo Sára.

O:  Napiš nová jména Abrama a Saraj:

        
        S ____ ____ ____       a    A ____ ____ ____ ____ ____ ____    
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Máš rád/a návštěvy? Jednoho horkého 
dne seděl Abraham u vchodu do svého 
stanu. Náhle uviděl v dáli tři cizince. 
Zvedl se a běžel jim naproti. Nabídl se, že jim přinese vodu, aby si mohli umýt 
nohy, a také něco k jídlu.

O: Zaškrtni správný počet návštěvníků, kteří přišli k Abrahamovi:

JEDEN MUŽ  

DVA MUŽI

TŘI MUŽI

Abram běžel rychle zpět do svého stanu a řekl Sáře, aby upekla chléb, a jednomu ze služebníků, aby připravil maso. 
Vzal to a spolu s máslem a mlékem to přinesl své návštěvě. Když jedli, stál u nich pod stromem.

O:   Vypiš čtyři věci, které připravili pro návštěvníky:

Ch ____ ____ ____ , m ____ ____ ____ ____ , m ____ ____ ____ ____ 

a m ____ ____ ____ .

Tito tři návštěvníci byli velmi vzácní, protože to byli poslové od Boha. Jeden z mužů oznámil Abrahamovi
úžasnou zprávu.

4. PŘÍBĚH: Abrahamovi hosté
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PŘEČTI SI:
Genesis 18,1-15
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O:   Vybarvi každé políčko s tečkou a zjistíš, co měli Abraham a Sára dostat od Boha:

Abraham a Sára již byli velmi staří. Proto se Sára smála při pomyšlení na to, že by mohla mít syna. 
Po čase však skutečně přišel den, kdy se jejich dítě narodilo. Dali mu jméno Izák. Nyní měla Sára jiný 
důvod k úsměvu. Smála se radostí! Poznala, že pro Boha není nic nemožné. On vždy dodrží, co slíbil.

O:   Co Bůh vždycky dodrží?

S ____ ____      S ____  ____  ____  ____                   

O:   Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé).:

Když se Sáře narodil syn, byla ještě mladá. 

Její syn se jmenoval Izák.

U Boha je možné všechno.
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