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1. TörTéneT: Ábrahám hallgat Istenre
ez a történet arról szól, hogy: mit jelent szeretni Istent.

Bibliaismereti Feladatlap

Olvasd el:

1. Mózes 22:1-9

egy nap Isten arra kérte Ábrahámot, hogy tegyen meg egy nagyon
nehéz dolgot. „Fogd a fiadat, Izsákot” mondta Isten, „és add vissza
nekem!”

A6

rajzolj egy hegyet és rajzold oda Ábrahámot és Izsákot!
Kit szeretett Ábrahám jobban - Istent vagy Izsákot?

1. szint

Ábrahámnak el kellett mennie egy Mória nevű hegyhez és ott fel kellett
áldoznia Izsákot Istennek. Ábrahám nagyon szerette Izsákot, Istent
azonban még nála is jobban szerette.
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2. TörTéneT: Ábrahám engedelmeskedik Istennek
ez a történet arról szól, hogy: egy kos lett feláldozva Izsák helyett.

Olvasd el:

1. Mózes 22:9-14

Amikor Isten szólt, Ábrahám körülnézett, és
meglátott egy kost a szarvainál fogva egy
bokorba fennakadva. A kost tette az oltárra,
és a kos halt meg Izsák helyett.

Amikor Isten elküldte a Fiát, az Úr Jézust a
világba, Őt keresztre feszítették. értünk volt
ott, hogy meghaljon a bűneinkért.

nem volt senki más, aki az Ő helyébe lépett
volna!

Ő azért tette ezt érted és értem, mert
szeretett bennünket.

Színezd ki a képeket!

Ki halt meg a bűneinkért a kereszten?

A __ Ú __
J __ __ __ __

“Az Isten Fia
szeretett engem

Színezd ki és tanuld meg ezt a verset, amely többet is elmond nekünk
arról, hogy mennyire szeret bennünket az Úr Jézus!

és önmagát adta értem.”
(Galata 2:20)
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3. TörTéneT: Isten segítsége

ez a történet arról szól, hogy: Isten megoldást ad.

Az a férfi, aki a lánnyal beszél a
képen Ábrahám szolgája. nagyon hosszú utat tett meg idáig.
Ábrahám azért küldte, hogy feleséget keressen Izsáknak.

Olvasd el:

1. Mózes 24:1-28

A férfi kérte Istent, hogy segítsen
neki megtalálni a megfelelő lányt.

egyszer megállt egy kút mellett.
Sok nő járt ehhez a kúthoz vízért.

egy fiatal lány, akit rebekának
hívtak, inni adott a férfinak és a
tevéinek. Ő volt az, akit Isten
kiválasztott Izsák számára.

Mire kérte a férfi Istent?

A férfi arra kérte Istent, hogy

s _ _ _ _ _ _ _ neki megtalálni a m _ _ _ _ _ _ _ _ lányt.
Színezd ki a képet és a verset!

„Az Úr vezérelt
engem.”

A férfi azt mondta:

1. Mózes 24:27

ezután megkérdezte rebekát, hogy van-e hely az apja házában, ahol aludhatna.
Ő azt mondta, hogy van bőven hely. A szolga hálás volt Istennek, amiért segített
neki. Isten segít nekünk is, ha kérjük Őt.
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4. TörTéneT: Isten választása

ez a történet arról szól, hogy: Izsák összeházasodik rebekával.

Olvasd el:

1. Mózes 24:28-67

rebeka hazaszaladt, hogy elmondja a
híreket Ábrahám szolgájáról a családjának. A bátyja, Lábán kiment, hogy
találkozzon a férfival, és a házukba
hívja őt.

A férfi elmesélte a családnak a különös
feladatot, amivel Ábrahám megbízta.
elmondta, hogyan vezette őt Isten
rebekához. ezután megkérdezték
rebekától, elmegy-e a férfival, hogy
Izsák felesége legyen. rebeka úgy
döntött, hogy elmegy vele.

Hosszú utazás után érkeztek meg Izsák otthonához, ahol összeházasodtak. Izsák nagyon szerette rebekát, és nagyon boldogok voltak,
mivel tudta, hogy Isten választotta neki őt.

Kit választott Isten, hogy Izsák felesége legyen?

r __ __ __ __ __ -t.

Színezd ki a képet és a vers szavait, és rajzolj néhány boldog
arcot a szöveg melletti négyzetbe!

„Boldog nép az,
amelynek az Úr
az Istene!”

Zsoltárok 144: 15

Mi is boldogok leszünk, ha úgy döntünk, hogy bízunk
az Úr Jézusban, mint Megváltónkban és Barátunkban.
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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Ide küldd vissza a kitöltött lapot:
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