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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

A6

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Bůh splnil svůj slib daný Abrahamovi a Sáře a dal jim
syna.

O: Napiš první písmeno každého obrázku a objevíš jeho jméno:

Oba ho měli velmi rádi. Jednoho dne řekl Bůh Abrahamovi, aby vzal svého syna
na horu a tam ho zabil jako oběť Bohu. Chtěl vědět, jestli ho Abraham miluje víc
než Izáka. To Abrahama velmi zarmoutilo, ale uposlechl Boží slova, protože
miloval Boha více, než miloval Izáka. Věděl, že může Bohu ve všem důvěřovat.

O: Označ fajfkou osobu, kterou Abraham nejvíc miloval:

1. PříBěh: Abraham naslouchá Bohu
Přečti si:

Genesis 22,1-9

Klíčový verš:
Genesis 22,8
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Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.

Bůh

Izák

Sára



Druhý den brzy ráno se Abraham připravil na cestu. Naštípal dříví na obětní oheň a vzal 
s sebou dva služebníky a osla. Po třech dnech přišli k hoře, kterou Bůh vybral.

O: Podtrhni, kolik dní trvala cesta:

jeden den       dva dny       tři dny

Abraham přikázal svým dvěma služebníkům, aby na ně s oslem počkali. Izák pak nesl dřevo,
Abraham nůž a oheň.

O: Spoj čarou předměty s osobami, které je nesly:

nůž             dřevo               oheň  

Když začali stoupat na horu, Izák se zeptal: „Otče, máme oheň a dřevo, ale kde je obětní
beránek?“ Abrahamovo srdce velmi zesmutnělo. „Synu můj,“ řekl, „Bůh si opatří beránka 
k zápalné oběti.“

O: Vepiš do bubliny, co řekl Abraham Izákovi:

Abraham naslouchal Bohu a dobrovolně 
ho poslechl, protože ho miloval víc než
cokoli či kohokoli jiného. I pro nás je
důležité, abychom poslouchali Boží Slovo.
To je jeden ze způsobů, jak mu můžeme
dokázat svoji lásku. Abraham věřil Bohu 
a byl jeho přítelem. Věříš mu i Ty?

CElKEm:

B __ h

S__        __P__T__í    

__E__Á__K__.

IzákAbraham 
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biblické příběhy pro děti

Konečně dorazili Abraham a Izák na vrchol hory, kde postavili z kamení oltář. Abraham
narovnal na oltář dříví, svázal Izáka a položil ho na něj.

O: Začni u písmene „S“ a dále ve směru šipky zapiš každé druhé písmeno. 
Zopakuješ si, co udělal Abraham na hoře:

Abraham zdvihl nůž, aby svého syna zabil. Jakmile se rozpřáhl, zavolal na něj anděl 
z nebe, ať chlapci neubližuje.

O: Ve větách nad tímto úkolem vyhledej čtyři vhodná slova. Ta pak vepiš vodorovně 
do křížovky:

Abraham poslechl, a tak dokázal Bohu, že ho skutečně miluje. 
Když Abraham vzhlédl, uviděl berana chyceného za rohy v křoví.

2. PříBěh: Abraham poslouchá Boha
Přečti si:

Genesis 22,9-14

Klíčový verš:
Galatským 2,20

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.
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CElKEm:

O: Vybarvi zvíře, které Abraham uviděl:

vepř                   beran                    kočka                  kráva

Beran teď ležel na oltáři místo Izáka. Jak musel být Abraham
šťastný, že Izák zůstal naživu!

Když Bůh poslal svého Syna, Pána Ježíše, na svět, byl Pán Ježíš
přibit na kříž. Dobrovolně se obětoval za nás. Nebyl nikdo,
kdo by to mohl udělat  místo něj. Umřel za každého z nás.

máš ho rád/a?

O: Vybarvi a nauč se klíčový verš, který nám říká něco více o Pánu Ježíši:

„Boží Syn si mě zamiloval 
a vydal za mě sám sebe.”

Galatským 2,20
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Abraham už byl velmi starý. Dříve než zemřel, chtěl si být jist, že se Izák šťastně ožení.
Dal proto příkaz svému nejvěrnějšímu služebníkovi, aby vyhledal pro Izáka manželku. 

řekl mu, aby důvěřoval, že ho Bůh dovede k té pravé dívce.

O: Co řekl Abraham svému služebníkovi, aby dělal?

Aby d __ __ __ __ __ __ __ __    B __ __ __,  že ho povede.

Abrahamův služebník byl mnoho dní na cestách a nakonec se dostal do blízkosti
Náchorova města. Byl večer a všechny mladé dívky přicházely nabrat vodu ze studny.

O: Podtrhni místo, u kterého se Abrahamův služebník zastavil:

studna strom dům oltář

Služebník pak prosil Boha, aby mu ukázal, zda se některá z těchto dívek má stát Izákovou
ženou. Chtěl je požádat o vodu. Kdyby mu některá dívka dala napít a načerpala by vodu 
i jeho velbloudům, poznal by, že je Bohem vyvolenou ženou pro Izáka.

O: Vybarvi čtvereček vedle správné odpovědi:

Když služebník dorazil do města,

hledal, kde by přenocoval.

prosil Boha o pomoc.

prodal velbloudy.

3. PříBěh: Boží pomoc
Přečti si:

Genesis 24,1-8 

Klíčový verš:
Genesis 24,27

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.
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CElKEm:

Brzy zahlédl přicházet ke studni velmi hezkou dívku. Jmenovala se Rebeka. Když ji požádal 
o vodu, dala mu napít a napojila i jeho velbloudy. Tak služebník poznal, že ho Bůh vedl 
ke správné ženě.

O: Napiš jméno dívky a vybarvi obrázek:

R __ __ __ __ __ 

Služebník jí odevzdal dárky od svého pána Abrahama a zeptal se jí, zda by mohl přenocovat 
v jejich domě. Když odpověděla, že mají dost místa, služebník se sklonil a děkoval Bohu, 
že odpověděl na jeho modlitby.

O: Co dal služebník Rebece?  D __ __ __ __.

O: Kde zůstal přes noc?  V jejich D __ __ __.

O: Komu děkoval?  B __ __ __.

O: Napiš ANO nebo NE k následujícím větám:

1. Rebeka odmítla dát Abrahamovu služebníku napít. ...............

2. Služebník prosil Boha, aby ho vedl ke správné dívce.  ...............

Prosíš také Boha, aby Tě vedl a pomáhal Ti?
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Rebeka běžela domů, aby oznámila své rodině, co se stalo. Její bratr lában přiběhl 
ke studni, přivedl služebníka do jejich domu a pohostil ho. Ještě než se služebník 
posadil k večeři, vysvětlil rodině Rebeky, proč přijel.

O: Zapiš odpovědi na následující otázky do slovní mřížky:

1. místo, kde Rebeka zanechala Abrahamova služebníka.

2. Kdo ho běžel přivítat?

3. Kdo řekl rodině o služebníkovi?

Služebník jim vyprávěl o Izákovi a ptal se Rebeky, zda chce jít s ním. Její otec a bratr
odpověděli: „Tato věc vyšla od hospodina. Ať se stane Izákovou manželkou, jak řekl
hospodin.“

O: Vepiš do slovní bubliny, co její otec a lában řekli:

Ráno se Rebeky zeptali, zda chce jít se služebníkem a vdát se za Izáka. Rebeka souhlasila,
že půjde.

Rebeka byla Abrahamova praneteř, což znamená, že byla s Izákem příbuzná. Bůh úžasně
odpověděl na služebníkovu modlitbu. Vedl ho k té, kterou vyvolil za Izákovu manželku.

T __ T __      V __ C   
V __ Š __ A      O__
h __ S __ O D __ N __.

4. PříBěh: Boží volba
Přečti si:

Genesis 24,28-67

Klíčový verš:
Žalm 144,15

Popros někoho, aby
ti pomohl verš najít.
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

A6

O: Napiš ANO za správnou větu:

Všechno naplánoval otec Rebeky. .....................

Rebeku vybral pro Izáka Bůh.  .....................

Služebník přinutil Rebeku, aby šla s ním.  .....................

Doma u Abrahama zatím Izák čekal a byl zvědav, co se stane. Jednoho
večera, když se vydal ven na procházku, uviděl přijíždět velbloudy.
Zanedlouho už přivítal Rebeku v jejím novém domově a vzal ji do stanu své
matky.

O: Pospojuj body od 3 do 7 a objevíš Rebeččin nový domov. Vybarvi ho:

O: Napiš jméno Rebeččina manžela:  I __ __ __ .

Izák si Rebeku zamiloval a ona se stala jeho ženou. Byli spolu velmi šťastní,
protože Rebeka byla pro Izáka vybrána Bohem.

I my najdeme radost a štěstí, když se rozhodneme pro Pána Ježíše a
budeme mu věřit jako svému Spasiteli, Příteli a Průvodci.

O: Doplň chybějící písmena:

Jednoho večera I __ __ __ uviděl přicházet velbloudy.

Uvedl R __ __ __ __ __ do stanu své matky a ona se stala 

jeho ženou.
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