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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Isten megtartotta Ábrahámnak és Sárának tett ígéretét, és adott nekik egy fiút.

K: Írd le a tárgyak első betűjét, hogy megkapd a kisfiú nevét!

A szülei nagyon szerették Izsákot. egy napon azonban Isten azt mondta
Ábrahámnak, hogy vigye el a fiát egy hegyre és ott áldozza fel Istennek. Azt
akarta látni, hogy Ábrahám Őt vagy Izsákot szereti-e jobban. ez Ábrahámot
nagyon elszomorította, de engedelmeskedett Isten szavának, mert Istent sokkal
jobban szerette, mint Izsákot. tudta, hogy Istenben minden tekintetben bízhat.

K: tegyél pipát az a név mellé, akit Ábrahám a legjobban szeretett!

1. történet: Ábrahám hallgat Istenre
Olvasd el:

1. Mózes 22:1-9

Kulcsvers:
1. Mózes 22:8

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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öSSzeSen:

Másnap korán reggel Ábrahám összekészített mindent az útra. Fát vágott a tűzhöz, és két
szolgát és egy szamarat is magával vitt. Három nap múlva elérkeztek az Isten által kiválasztott
hegyhez.

K: Karikázd be azt a számot, ahány napig tartott az út!

1      2      3
A hegy lábánál Ábrahám azt mondta a szolgáknak, hogy várjanak rájuk a szamárral. A hegyre
Izsák vitte a fát, míg apja vitte a kést és a tüzet.

K: Húzz vonalat a tárgyaktól ahhoz a személyhez, aki vitte azokat!

Kés Fa tűz

Miközben mentek felfelé, Izsák ezt kérdezte: „Apám! Itt van a tűz meg a fa, de hol van az
áldozatra való bárány?” Ábrahám szíve nagyon szomorú volt. „Fiam - válaszolta - Isten majd
gondoskodik a bárányról!

K: Írd be a szóbuborékba az Ábrahám válaszából hiányzó betűket!

Ábrahám figyelt Istenre és engedelmeskedett
neki, mert jobban szerette Őt, mint bármi
vagy bárki mást. Fontos, hogy mi is meg -
fogadjuk Isten szavát. ez az egyik módja
annak, hogy megmutassuk neki az iránta
való szeretetünket. Ábrahám hitt Istenben és
a barátja volt. Ha te is hiszel Istenben, akkor
neked is barátod lehet!

I _ _ _ _ m _ _ _
g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a

b_ _ _ _ _ _ _ _.

IzsákÁbrahám 
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Ábrahám és Izsák elérkeztek a hegy tetejére, ahol kövekből oltárt építettek. Ábrahám
felrakta a fákat az oltárra, majd megkötözte Izsákot, és rátette a fa tetejére.

K: A nyíllal jelölt “M” betűtől kezdve írd le minden harmadik betűt az óramutató
járásának megfelelő irányban haladva, hogy kiderüljön mit csinált Ábrahám!

-

ezután fogta Ábrahám a kést, hogy megölje a fiát. egy angyal azonban kiáltott a mennyből,
és megállította Ábrahámot, hogy ne bántsa a fiát. Isten most már tudta, hogy bármiben
engedelmeskedne neki.

K: A fenti mondatban találsz 5 aláhúzott szót, ami írj be az alábbi szórácsba a
helyére!

Ábrahám azzal mutatta meg Istennek, hogy valójában mennyire szereti Őt, hogy
engedelmeskedett neki. Fölnézve egy kost látott meg, ami a szarvaival a bokrokba akadt.
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2. történet: Ábrahám engedelmeskedik
Istennek Olvasd el:

1. Mózes 22:9-14

Kulcsvers:
Galata 2:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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öSSzeSen:

K: Karikázd be, hogy milyen állatot látott meg Ábrahám.

disznó Kos Cica tehén

A kos került Izsák helyére az oltárra.
Mennyire örült Ábrahám, hogy a fiának nem kellett meghalnia!

Amikor Isten elküldte a fiát a világba, az Úr Jézust fel -
feszítették egy keresztre. Ő önként áldozata magát oda a
számunkra. Az Ő helyére senki és semmi más nem
kerülhetett! Ő meghalt mindannyiunkért.

te szereted Őt?

K: Kösd össze a pontokat, majd színezd ki a kulcsverset!

„Az Isten Fia
szeretett engem,
és önmagát adta
érettem.”   Galata 2: 20
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3. történet: Isten segít
Olvasd el:

1. Mózes 24:1-28

Kulcsvers:
1. Mózes 24:27

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Ábrahám nagyon megöregedett, de halála előtt gondoskodni akart arról, hogy Izsák jól
házasodjon. ezért utasításokkal látta el egy öreg, hű szolgáját, hogy hogyan keressen
feleséget Izsáknak a régi rokonságából. elmondta neki, hogy bízzon Istenben, aki el fogja
őt vezetni a megfelelő lányhoz.

K: Mi volt a lényege Ábrahám utasításának?

B _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ ,  aki vezetni fogja.

több napi utazás után a szolga megállt egy kútnál nákhor városa mellett. este volt, és az
asszonyok és lányok odajöttek, hogy vizet merítsenek a kútból.

K: Húzd alá a helyet, ahol Ábrahám szolgája megállt!

egy kútnál egy fánál egy háznál egy oltárnál

A szolga ekkor azt kérte Istentől, hogy mutassa meg, hogy a lányok közül kit szán Izsák
feleségének. Inni fog kérni, és ha valamelyik lány ad neki és a vele lévő 10 tevének is, abból
fogja megtudni, hogy őt választotta Isten Izsák számára.

K: Színezd ki a jó válasz előtti kockát!

Amikor a szolga megérkezett a városhoz,

szállást keresett magának.

megkérte Istent, hogy segítsen.

eladta a tevéket. /3
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Hamarosan egy nagyon csinos lányt látott közeledni a kúthoz. A lány neve rebeka volt. Amikor
a szolga inni kért tőle, örömmel adott neki, és megitatta a tevéit is. ekkor a szolga tudta, hogy
Isten a megfelelő személyt vezette hozzá.

K: Írd ide a lány nevét!

r __ __ __ __ __
K: rajzolj a képbe egy kutat, majd színezd ki a képet!

Miután átadta a gazdájától, Ábrahámtól származó ajándékokat, megkérdezte, hogy van-e hely
a házukban, hogy ott tölthesse az éjszakát. Amikor a lány azt mondta, hogy sok szobájuk van,
a szolga meghajtotta fejét, és megköszönte Istennek, hogy meghallgatta imáit.

K: Mit adott a szolga rebekának? A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hol töltötte a szolga az éjszakát? rebekáék  h _ _ _ _ _ _ .

Kinek mondott a szolga köszönetet?  I _ _ _ _ _ _ _ .

K: Írd a következő állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

1. rebeka nem akart inni adni Ábrahám szolgájának. ...............

2. Ábrahám szolgája Istent kérte, hogy segítsen
megtalálni a megfelelő személyt. ...............

Imádkoztál már azért, hogy Isten vezessen téged vagy segítsen neked?
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rebeka hazaszaladt, hogy elmondja a családjának, mi történt. testvére, Lábán elszaladt a
forráshoz, meghívta a szolgát az otthonukba, és vacsorával kínálta őt. Mielőtt azonban a
szolga megette volna a vacsorát, elmondta rebeka családjának, hogy miért jött.

K: Írd be a válaszokat a kérdésekre a Keresztrejtvénybe!

1. Hol hagyta rebeka
Ábrahám szolgáját?

2. Ki ment ki behívni a szolgát?

3. Ki beszélt a szolgáról
a családnak?

A szolga beszélt Izsákról, és megkérdezte elengedik-e rebekát, hogy Izsák felesége
legyen. Apja és Lábán ezt mondták: „Az Úrtól van ez; legyen rebeka Izsák felesége,
ahogyan az Úr eltervezte.”

K: Írd be a szóbuborékba amit rebeka apja és Lábán mondott a szolgának!

Másnap reggel a szolga indulni akart, ezért megkérdezték rebekát, hogy elmegy-e vele,
hogy Izsák felesége legyen. rebeka igent mondott.

rebeka Ábrahám testvérének volt az unokája, tehát Ábrahám rokonságából való volt. 
Isten csodálatosan válaszolt a szolga imádságára. elvezette ahhoz a lányhoz, akit kivá -
lasztott Izsáknak feleségül.

A __    Ú __ __ __ __

v__ __    e__!

4. történet: Isten választása
Olvasd el:

1. Mózes 24:28-67

Kulcsvers:
zsoltárok 144:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
öSSzeSen:Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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K: Írd a következő állítások után, hogy IGAz vagy HAMIS!

rebeka apja tervezett el mindent. .............

Isten választotta rebekát Izsáknak feleségül. .............

A szolga rábeszélte rebekát, hogy menjen vele. .............

Ábrahám otthonában Izsák várakozott, és kíváncsi volt, hogy mi fog történni. egy
este, amikor kiment sétálni, látta, hogy jönnek a tevék. Hamarosan üdvözölhette
rebekát új otthonában, és bevitte őt az anyja sátrába.

K: Kösd összes a pontokat, hogy kiderüljön, mi lett rebeka új otthona!

Mi volt rebeka férjének a neve?   I __ __ __ __.

Izsák nagyon szerette rebekát, aki a felesége lett. nagyon boldogok voltak
együtt, mert rebekát Isten választotta neki.

Mi is örülni fogunk, és boldogok leszünk, ha Jézust választjuk, és bízunk Benne,
mint barátunkban, megmentőnkben és tanácsadónkban.

K: egészítsd ki a hiányzó szavakat!

egyik este  I__ __ __ __  látta, hogy jönnek a tevék.

Izsák bevitte  r__ __ __ __ __ __  az anyja sátrába.

rebeka Izsák  f__ __ __ __ __ __ __  lett.
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