Datum:

11. lekce

ABRAHÁME, OPUSŤ UR!
Genesis 12

Abrahám, Sára a Lot se vydali na dlouhou cestu a bydleli ve stanu.

“Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten
mu to počítal za spravedlnost.”
(Genesis 15, 6)

KANÁN
země
zaslíbená
Ve městě UR lidé už dávno zapomněli na živého Boha a zase si začali dělat, co
chtěli. Věřili svým vymyšleným bohům, slunci, horoskopům, ale ne skutečnému
Bohu. Ve městě žil jeden muž, který nebyl jako ostatní. On opravdovému Bohu
věřil. Jeho jméno bylo Abrahám.
Bůh mu řekl: „Mám plán pro tvůj život. Odejdi z tohoto města. Máš před sebou
dlouhou cestu. Já budu stále s tebou. Povedu tě a ukážu ti novou zemi.“
Abrahám byl starý, bylo mu 75 let. Přesto věřil tomu, co mu Bůh řekl.
Musel opustit svůj dům a bydlet ve stanu. On věřil, že Bůh bude s ním.
Musel se rozloučit se všemi svými přáteli, ale Bůh je jeho nejlepším přítelem.
Proto Boha poslechl a vydal se neznámo kam. Však ho Bůh povede.
Šla s ním jeho žena Sára a synovec Lot.

Úkol

UR

1. Vymaluj obrázek Abraháma a Sáry ve stanu.
2. Nauč se biblický verš zpaměti.
3. Popros rodiče, aby ti přečetli text dnešní lekce.
4. Doplň cestu z Uru do Kanánu výstřižky zvířat (stany, zvířata, příroda)
5. Kdo Bohu věřil? ………… Je správné Bohu věřit? ANO NE
6. Poslechl Abrahám Boha? ANO NE

Já jsem ta cesta
“Já jsem ta cesta, pravda i život”, tak to Ježíš řek’. 2x
Bez cesty jít se nikam nedá,
bez pravdy marně život hledáš.
A jakpak žít chceš bez života ?
“Já jsem ta cesta, pravda i život”, tak to Ježíš řek’.

Pomodli se
Pane Bože, já ti chci věřit jako Abraham.
Abraham věřil, že máš plán pro jeho život, že ho povedeš a
vždycky ochráníš.
Já chci také věřit, že máš plán pro mě.
Veď mě a každý den buď se mnou.
Já tě ve všem poslechnu.
Amen.

