
p
ro

 n
ej

m
en

ší

Vyplň následující údaje:

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

A6

PoznejBibli
biblické příběhy pro nejmenší

Jednoho dne řekl bůh
Abrahamovi, aby udělal něco
moc těžkého: „Vezmi svého syna
Izáka a dej mi ho zpět.“

byla to ta nejobtížnější věc,
kterou kdy měl Abraham vykonat.
Ale Abraham miloval boha ještě
více, než miloval Izáka, a tak ho
bez řečí poslechl. právě ve chvíli,
kdy se chystal obětovat Izáka na
oltáři, bůh Abrahama zastavil.

Koho miloval Abraham více –
boha nebo Izáka? 

Na obrázku je Abraham, jak se chystá obětovat Izáka bohu.

1. příběh: Abraham naslouchá bohu
O čem je příběh: Milovat Boha ze všeho nejvíce Přečti si:

Genesis 22,1-9
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Vybarvi obrázek.
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Když bůh promluvil, Abraham se rozhlédl kolem
sebe a uviděl berana, který se zachytil za
rohy ve křoví. položil berana na oltář tam, 
kde předtím ležel Izák. beran zemřel místo Izáka.

Když bůh poslal svého Syna, pána Ježíše, na svět,
byl pán Ježíš přibit na kříž. byl tam kvůli
nám, zemřel za náš hřích. 

Nebyl tu nikdo, kdo by mohl zemřít místo něho!

Věříš, že to pro Tebe udělal?

Kdo zemřel za naše hříchy na kříži?

p  __  __  
J  __  __  __  __  
K  __  __  __  __  __  __ 

Vybarvi obrázek.

Vybarvi a nauč se zpaměti tento verš, který nám říká o pánu Ježíši více:

„Boží Syn si mě zamiloval

a vydal za mě sám sebe.“ 
Galatským 2,20

2. příběh: Abraham poslouchá boha
O čem je příběh: Beran místo Izáka přEČTI SI: 

Genesis 22,9-14
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Vidíš muže na obrázku, jak mluví
s dívkou? Je to Abrahamův
služebník, který se vydal na velice
dlouhou cestu. Abraham ho
poslal, aby našel nevěstu pro
Izáka. Tento muž požádal boha,
aby mu pomohl najít tu správnou
mladou dívku.

Služebník zastavil u studny.
Chodilo k ní mnoho žen. 
Jedna mladá dívka, jmenovala se
Rebeka, dala napít muži i jeho
velbloudům. byla to právě ona,
kterou bůh vybral pro Izáka.

O co požádal muž boha?

Muž požádal boha o p __ __ __ __ při hledání té S __ __ Á __ __ É
mladé dívky.

Vybarvi obrázek a slova, která řekl Abrahamův služebník:

„Bůh mě vedl .“
Genesis 24,27

Muž se ptá Rebeky, jestli je u nich doma místo k přespání. Rebeka odpovídá, že je tam
hodně místa. Muž děkuje bohu, že mu pomohl. bůh pomůže i nám, když ho poprosíme.

3. příběh: boží pomoc
O čem je příběh: Bůh ukazuje cestu přEČTI SI: 

Genesis 24,1-28
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:
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Rebeka běžela domů, aby své
rodině pověděla o Abrahamovu
služebníkovi. Její bratr Lában vyšel
muži naproti a přivítal ho v jejich
domě.

Muž jim vyprávěl o zvláštním
úkolu, kterým ho Abraham pověřil.
řekl jim, jak ho k Rebece zavedl
bůh. pak se zeptali Rebeky, jestli
pojede s mužem a stane se
Izákovou ženou. Rebeka souhlasila.

po dlouhé cestě dorazili k místu,
kde bydlel Izák. Za krátký čas se Rebeka stala Izákovou manželkou. Izák
Rebeku velmi miloval a byli spolu moc šťastní. Izák dobře věděl, že to byl
bůh, kdo mu vybral Rebeku za ženu.

Koho vybral bůh Izákovi za manželku?

R  __  __  __  __  __ 

Vybarvi obrázek a tento verš:

„„ BB ll aa zz ee   ll ii dd uu ,,   jj ee hh oo žž   
BB ůů hh   jj ee   HH oo ss pp oo dd ii nn !! ““   Žalm 144,15

I nám bude blaze – budeme šťastní, když budeme věřit 
v pána Ježíše jako ve svého Zachránce a přítele!
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4. příběh: boží volba
O čem je příběh: Izák si bere Rebeku za manželku Přečti si:

Genesis 
24, 28-67
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