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Lekcja 1: Abraham s³ucha Boga
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

1 Moj¿.
22,1-9

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 22,8
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Bóg dotrzyma³ Swojej obietnicy i da³ Abrahamowi i Sarze syna.
Wpisz pod ka¿dym obrazkiem pierwsz¹ literê, aby odkryæ jego imiê.

3

Kochali go bardzo mocno. Pewnego dnia Bóg powiedzia³ Abrahamowi, aby wzi¹³
swojego syna na górê, by z³o¿yæ go jako ofiarê Bogu. Bóg chcia³ zobaczyæ czy Abraham
kocha Go bardziej ni¿ Izaaka. To bardzo zasmuci³o Abrahama, ale by³ pos³uszny S³owu
Bo¿emu, poniewa¿ kocha³ Boga bardziej ni¿ Izaaka. Wiedzia³, ¿e mo¿e zaufaæ Bogu we
wszystkim.
Zaznacz w kratce, kogo Abraham kocha³ najbardziej.

Bóg
Izaak
Sara

3

M A6/1

Wczesnym rankiem nastêpnego dnia Abraham mia³ wszystko gotowe do podró¿y.
Nar¹ba³ drewna na ofiarê i wzi¹³ ze sob¹ dwóch s³ug i os³a. Po trzech dniach dotarli na
górê, któr¹ Bóg wybra³.
Podkreœl, ile dni trwa³a podró¿?
3

Jeden dzieñ.

Dwa dni.

Trzy dni.

Abraham powiedzia³ dwom m³odym s³ugom, aby poczekali na nich z os³em. Izaak niós³
drewno, a jego ojciec nó¿ i ogieñ.
Narysuj proste linie od ka¿dej rzeczy do osoby, która j¹ nios³a.

nó¿

Abraham

drewno

ogieñ

Izaak

6

Gdy zaczêli siê wspinaæ, Izaak zapyta³: - Ojcze, widzê, ¿e jest tutaj ogieñ i drewno, ale
gdzie jest jagniê (baranek) na ofiarê? Serce Abrahama by³o bardzo smutne. - Synu mój powiedzia³ - Bóg Sam przygotuje baranka.
W dymku wpisz to, co Abraham powiedzia³ Izaakowi, uzupe³niaj¹c brakuj¹ce
litery (1 Moj¿. 22,8).
B __ __
u__ __ __ __ __ __ __
s __ __ __ __ j __ __ __ __ __
n__ c__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5

Abraham us³ucha³ Boga i by³ Mu pos³uszny, poniewa¿
mi³owa³ Go bardziej ni¿ cokolwiek lub kogokolwiek innego.
Wa¿ne jest, abyœmy tak¿e byli pos³uszni S³owu Bo¿emu.
Jest to jeden ze sposobów, aby okazaæ Mu nasz¹ mi³oœæ.
Abraham wierzy³ Bogu i by³ Jego przyjacielem. A czy ty
uwierzy³eœ?
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:

Abraham pos³uszny Bogu
1 Moj¿.
22,9-14

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Z³oty wiersz:

Galacjan 2,20
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

W koñcu Abraham i Izaak weszli na szczyt góry, gdzie zbudowali o³tarz z kamieni.
Abraham u³o¿y³ drewno na o³tarzu, zwi¹za³ Izaaka i po³o¿y³ go na drewnie.
Zaczynaj¹c od litery „z” i pod¹¿aj¹c jak
wskazuje strza³ka, wpisz poni¿ej co drug¹
literê, aby dowiedzieæ siê, co Abraham zrobi³
na górze.
__ __ __ __ __ __ __
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Podkreœlone wyrazy wstaw we w³aœciwe miejsca. Litery z kratek ponumerowanych od 1
do 9 dadz¹ rozwi¹zanie. Wypisz je po prawej stronie, a dowiesz siê, jaki by³ Abraham
w stosunku do Boga:

D

7
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8
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Potem podniós³ nó¿, aby zabiæ swojego syna. Ale gdy
to uczyni³, anio³ zawo³a³ z nieba
i powiedzia³ Abrahamowi, aby powstrzyma³ siê
i nie robi³ ch³opcu krzywdy.

Przez pos³uszeñstwo Bo¿emu S³owu Abraham
pokaza³ Bogu, jak naprawdê Go kocha. Gdy
popatrzy³ w górê, ujrza³ barana zapl¹tanego rogami
w krzakach.

M A6/2

Zakreœl kó³ko dooko³a tego zwierzêcia, które zobaczy³ Abraham.

2

œwinia

baran

kot

krowa

Baran zaj¹³ miejsce Izaaka na o³tarzu.
Jak szczêœliwy musia³ byæ Abraham wiedz¹c,
¿e jego syn ¿yje!
Kiedy Bóg zes³a³ Swojego Syna na œwiat, Pan Jezus
zosta³ przybity do krzy¿a. On sta³ siê ofiar¹ za nas.
Nie by³o nikogo, kto móg³by zaj¹æ JEGO miejsce.
Umar³ za ka¿dego z nas.
Czy ty Go mi³ujesz?
Pokoloruj i naucz siê na pamiêæ Z³otego wiersza,
który mówi nam wiêcej o Panu Jezusie.

Galacjan 2,2o
6
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Bo¿a pomoc
1 Moj¿.
24,1-28

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 24,27
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Abraham by³ teraz bardzo starym cz³owiekiem, ale przed œmierci¹ chcia³ byæ pewny, ¿e
Izaak o¿eni siê szczêœliwie. Tak wiêc da³ swojemu najwa¿niejszemu s³udze polecenia,
w jaki sposób znaleŸæ ¿onê dla swojego syna. Powiedzia³ mu, ¿eby zaufa³ Bogu
w prowadzeniu go do w³aœciwej kobiety.
Co Abraham kaza³ zrobiæ swojemu s³udze?
Z __ __ __ __ __ B __ __ __ w prowadzeniu go.

3

Po podró¿y trwaj¹cej wiele dni s³uga Abrahama zatrzyma³ siê przy studni w pobli¿u
miasta Nachora. By³ wieczór i wszystkie m³ode kobiety przychodzi³y po wodê ze studni.
Podkreœl miejsce przy którym zatrzyma³ siê s³uga Abrahama.

studnia

drzewo

dom

o³tarz

2

S³uga zapyta³ wtedy Boga, aby pokaza³ mu, czy któraœ z tych kobiet ma zostaæ ¿on¹
Izaaka. Poprosi, aby da³a mu siê napiæ i jeœli ta kobieta da mu piæ, a potem zaproponuje
wodê dla wielb³¹dów, to bêdzie wiedzia³, ¿e to Bóg wybra³ j¹ dla Izaaka.
Pokoloruj ten kwadrat, który znajduje siê obok w³aœciwej odpowiedzi.
Kiedy s³uga przyby³ do miasta, to:
znalaz³ miejsce na postój,
poprosi³ Boga o pomoc,
sprzeda³ wielb³¹dy.
3

M A6/3

Wkrótce zobaczy³ piêkn¹ kobietê id¹c¹ w kierunku studni. Nazywa³a siê Rebeka. Kiedy
poprosi³ j¹ o wodê, chêtnie mu da³a, a tak¿e wszystkim jego wielb³¹dom. Wtedy s³uga
pozna³, ¿e Bóg przyprowadzi³ go do w³aœciwej osoby.
Poni¿ej wpisz imiê kobiety i pokoloruj obrazek.
5

R __ __ __ __ __

Potem da³ jej prezenty od swojego pana, Abrahama i zapyta³ j¹, czy nie znalaz³oby siê
miejsce dla niego w ich domu, aby móg³ tam przenocowaæ. Kiedy powiedzia³a, ¿e jest
wiele miejsca, s³uga schyli³ g³owê i podziêkowa³ Bogu za odpowiedŸ na jego modlitwê.
Co s³uga da³ Rebece?

P __ __ __ __ __ __ __ .

Gdzie przenocowa³ s³uga?

W jej __ __ __ __ .

Komu podziêkowa³ s³uga?

B __ __ __ .

3

Wstaw (P)RAWDZIWE LUB (F)A£SZYWE obok poni¿szych zdañ.
1. Rebeka odmówi³a s³udze Abrahama napoju.

..............

2. S³uga Abrahama poprosi³ Boga, aby prowadzi³ go do w³aœciwej osoby.

..............
4

Czy modlisz siê i prosisz Boga o prowadzenie i pomoc?
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Bo¿y wybór
1 Moj¿.
24,28-67

Psalm 144,15
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Rebeka pobieg³a do domu, aby powiedzieæ swojej rodzinie, co siê wydarzy³o. Jej brat,
Laban, pobieg³ do studni, przyprowadzi³ s³ugê Abrahama do domu i przywita³ go. Ale
zanim jeszcze s³uga zjad³ kolacjê, opowiedzia³ rodzinie Rebeki, dlaczego przyby³.
Wpisz w³aœciwe odpowiedzi do krzy¿ówki.
1. Rebeka zostawi³a przy niej
s³ugê Abrahama.
2. Pobieg³ przywitaæ s³ugê.
3. Powiedzia³a swojej rodzinie
o spotkaniu ze s³ug¹.

2

3

1

6

S³uga powiedzia³ im o Izaaku i zapyta³ czy Rebeka nie posz³aby razem z nim. Jej ojciec
i Laban odpowiedzieli mówi¹c: Od Pana ta rzecz wysz³a, wiêc niech bêdzie ¿on¹ Izaaka,
jak Pan poprowadzi³.
Wpisz w dymek, co powiedzia³ jej ojciec i Laban.
O __ P__ __ __
t __

r__ __ __ __

w __ __ __ __ __.

5

Rankiem zapytano Rebekê czy pójdzie razem ze s³ug¹ i czy zostanie ¿on¹ Izaaka.
Dziewczyna zgodzi³a siê.
Rebeka by³a bratanic¹ Abrahama, co oznacza ¿e byli ze sob¹ spokrewnieni. Bóg
cudownie odpowiedzia³ na modlitwê s³ugi. Prowadzi³ go do tej, która zosta³a wybrana na
¿onê Izaaka.

M A6/4

Wpisz TAK przy prawdziwym zdaniu.
Ojciec Rebeki wszystko zaplanowa³.

...........

Bóg wybra³ Rebekê dla Izaaka.

...........

S³uga przekona³ Rebekê, aby z nim posz³a.

...........

3

Tymczasem, w domu Abrahama, Izaak czeka³ i by³
ciekaw, co siê wydarzy³o. Pewnego wieczoru, podczas
spaceru zobaczy³ id¹ce wielb³¹dy. Wkrótce zaprosi³
Rebekê do jej nowego domu i wprowadzi³ j¹ do namiotu
swojej matki.

7

2

Po³¹cz kropki, aby
odkryæ nowy dom
Rebeki, a nastêpnie
pokoloruj go.

6
1
4

5

3

3

Izaak pokocha³ Rebekê bardzo mocno i sta³a siê jego ¿on¹. Byli ze sob¹ bardzo
szczêœliwi, poniewa¿ Bóg wybra³ j¹ dla niego.
My tak¿e znajdziemy radoœæ i szczêœcie jeœli wybierzemy Pana Jezusa i zaufamy Mu
jako naszemu Zbawicielowi, Przyjacielowi i Przewodnikowi.
Wstaw brakuj¹ce s³owa.
Pewnego wieczoru I __ __ __ __ zobaczy³ id¹ce wielb³¹dy.
Izaak wprowadzi³ R __ __ __ __ __ do namiotu swojej matki.
Sta³a siê ona jego ¿__ __ __ .
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Odeœlij swoje lekcje
pod adresem:

