Vyplň následující údaje:
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

biblické příběhy pro mladé

poznejBibli

Vedoucí skupiny:

1. lekce

A6

Abraham - Jeho povolání
Přečti si:

Klíčové verše:

Genesis 11,27-32
a 12,1-9

Skutky 7,2-4

Další doporučená čtení: • Jozue 24,2 - 3 • Židům 11,8-10

Přestože Abraham žil před tisíci lety, jeho víra v Boha se stala příkladem pro křesťany
po celá staletí. když o něm čteme v Bibli poprvé, je znám jako Abram.
O:

Vyjmenuj další členy Abramovy rodiny:
jeho otec

jeho manželka

jeho synovec

/3

Abram a jeho rodina žili v Mezopotámii.
Označ na mapě:
1. město, které opustili.
2. město, do kterého přišli.

2.
Středozemní
moře

3. zemi, do které cestovali.

3.
Abramova cesta

1.
Perský
záliv

V těch dnech nebylo cestování snadné. cesta dlouhá několik set kilometrů znamenala
velkou akci. Zahrnovala stěhování mnoha lidí, služebníků, pastýřů a dobytka. Nikdo by
se na takovou cestu nevydal, pokud by nebyl přesvědčen, že je to správná volba!
O:

kdo se Abramovi zjevil? (Viz klíčový verš.)

O:

co mu řekl? (Genesis 12,1)

O:

Proč se vydal na cestu? (Židům 11,8)

/3

/3

dorost

O:

Zdá se, že Abram nebyl úplně poslušný. Místo aby opustil dům svého otce,
vzal většinu tohoto domu s sebou, a místo aby šel do země, o které mu Bůh
řekl, zastavil se v cháranu a žil tam, dokud jeho otec nezemřel. Bůh po nás
nechce, abychom byli poslušní jen z části. Máme dělat to, co řekne! Máme
jít tam, kam nás pošle! křesťané, kteří neposlouchají Boží slovo (Bibli), nikdy
neobdrží požehnání, které jim Bůh chce dát.
Bůh také Abrama povzbuzoval, aby poslechl jeho příkazy, tím, že mu dal
několik slibů. Všimni si, jak často mu Bůh říká, co pro něj udělá.

O:

kterých pět věcí Bůh slíbil, že udělá? (12,2-3)

/5
Abram neznal cestu, kterou měl jít (viz Židům 11,8), ale věřil Bohu, že ho povede. Neznáme všechny
podrobnosti Abramovy cesty, ale víme, že Abram a jeho rodina nakonec dorazili do kanaánu.
O:

Vypiš všechny osoby, které šly s Abramem do kanaánu:

Abram byl možná zklamán, když dorazil do kanaánu. Ten byl již obydlen, ale Bůh mu dal velký slib,
který ho jistě povzbudil (viz 7. verš).
O:

/3

Jak Abram na tento Boží slib odpověděl?

/2
Tato událost v Abramově životě byla důsledkem setkání s Bohem a také důsledkem Božího povolání.
O:

Z klíčových veršů vyber ten, který o tom mluví, a vypiš ho:

/1
když nás Bůh volá, jako volal Abrama, musíme mu věřit, následovat ho a poslouchat ho. Ve skutečnosti
bychom mu měli přenechat celý náš život.

celkeM:

poznejBibli

A6

JMÉNO:

biblické příběhy pro mladé

2. lekce

Abraham - Jeho volba
Další doporučená čtení: • Matouš 6,33 • Marek 8,36

Přečti si:

Klíčový verš:

Genesis 13,1-18
14,1-16

Jozue 24,15

Pořád se musíme rozhodovat. Přemýšlíme, jaký obor studovat ve škole, jaké zvolit zaměstnání,
jakému se věnovat sportu a jaké mít přátele. Rozhodujeme se i ve vztahu k Bohu. Budeme
následovat Pána, nebo si půjdeme vlastní cestou? Tato lekce nám ukáže, jak dělat správná
rozhodnutí.
O:

Vyplň křížovku (viz také Genesis 12,10-13,1):
Vodorovně:
1. Abram v egyptě řekl, že Sára je jeho...
2. Vládce egypta.
3. Jméno Abramova synovce.

4.
1.

5.

6.
2.

Svisle:
4. Abram odešel z egypta do ...
5. Bůh ranil faraona velkými ...
6. Abram odešel do kanaánu, protože ho tam Bůh ...
O:

3.

/4

Vysvětli VlASTNÍMI SlOVY, proč Abram a lot nemohli žít pospolu:

/2
Abram nabídl lotovi, aby si vybral jako první.
O:

Vypiš, co nabídl Abram lotovi:

/1
O:

Podtrhni správná slova, která popisují oblast, kterou si vybral lot:
dobře zavlažovaná / na západ / rovina Jordánu / poušť / na východ / údolí Nilu /
blízko Sodomy a Gomory / blízko Jericha

lot ve své volbě udělal tři chyby:
1)
Neptal se Boha, kterou cestou má jít.
2)
Neposkytl svému strýci Abramovi možnost vybrat si jako první. Bylo by to zdvořilé
vzhledem k tomu, že Abram byl starší než on a udělal pro něj velmi mnoho.
3)
Rozhodl se žít blízko města, které obývali velmi zkažení lidé.
Před každým důležitým rozhodnutím bychom se vždy měli ptát Boha, co on chce, abychom
dělali.
Neměli bychom nikdy dělat rozhodnutí, která nás uvedou do situací, kdy bychom mohli být
sváděni k hříchu.

/2

Abram zůstal v kanaánu.
O:

Poté, co lot odešel, dal Bůh Abramovi další zaslíbení o zemi, kde se měl usadit. Vypiš ho sem:

/1
Protože byl Abram poslušný, dal mu Bůh zaslíbení o jeho potomcích.
O:

Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):
lot šel na východ, Abramovo území se nacházelo na západě. ...............
Abramova potomstva bude jako stromů v lese. ...............
Bůh slíbil Abramovi celou zemi. ...............
Abram byl Božími sliby potěšen. ...............

O:

/4

co udělal, aby mu poděkoval?

/1
Zatímco Abram přijímal Boží požehnání, lot byl zajat v bitvě (14,1-2).
O:

Spoj čarami správná čísla:

5
4
3

králové/králů bojovali/o proti

4
7 králům
5

/1

Zdá se, že se lot nyní přestěhoval do bezbožného města Sodomy.
O:

Napiš větu, která vysvětluje, co se v bitvě stalo (14,12):

/1
O:

kolik mužů si vzal Abram? kdy zaútočili?

/2
Tak Abram vysvobodil lota i jeho majetek. lotova volba nebyla správná. lot šel špatnou cestou.
Jak snadné je rozhodnout se nesprávně - ve škole, v práci, ohledně přátel nebo i doma. Jsi připraven/a
udělat rozhodnutí, které učinil Jozue v klíčovém verši?
O:

Vyhledej klíčový verš a vypiš ho:

/1

celkeM:
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3. lekce:

Abraham - Důvěra
Přečti si:

Klíčový verš:

Genesis 15,1-7;
17,1-19; 18,1-15

Genesis 18,14

Další doporučená čtení: • Římanům 4,16-22 • Židům 11,11-12

Věříš všemu, co Ti kdo řekne? Jestli ano nebo ne závisí na tom,
kdo to říká. Abram zakusil, že cokoli řekl Bůh, byla pravda.
Abram měl problém. Bůh mu slíbil potomka. Uplynula však dlouhá doba
a Abramovi se žádné dítě nenarodilo.

O:

Přečti si pozorně Genesis 15,1-7 a pak podle svého uvážení doplň
slova jako shrnutí toho, co řekl Bůh:
Hospodin .................... k Abramovi (v. 1 a 4). „.................... bude tvůj vlastní syn (v.4).
Pohlédni na .................... a sečti .................... . Tak tomu bude i s tvým potomstvem (v.5).
Abram Hospodinu .................... a on mu to připočetl jako spravedlnost (v.6). Bůh dále řekl:
„Já jsem tě .................... z chaldejského .................... , abych ti dal do vlastnictví tuto zemi
(v.7)“.

O:

/4

Jména a tituly jsou v Bibli velmi důležité. Přečti si Genesis 17,1-19 a odpověz na otázky:
Jak Bůh nazývá sám sebe?
Jaké bylo Abramovo nové jméno?
co vyjadřovalo?

Jaké nové jméno dostala jeho žena?
(Její jméno znamená „princezna“, protože se měla stát matkou mnoha národů a králů.)

Jak se měl jmenovat jeho syn?
To bylo úžasné zaslíbení. Jak musel být Abraham asi překvapen!
O:

/5

co Abraham udělal? (Viz 17,17.)

/1
O:

co si řekl sám pro sebe?

/1

Bůh mu tím připravil velmi zvláštní zjevení sebe samého. Vlastně ho navštívil!
O:

OSMISMĚRkA. Přečti si Genesis 18,1-15. Napiš chybějící slova do následujících vět a zakroužkuj
je v osmisměrce:
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Abraham řekl Sáře, aby upekla .................... .
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Abraham zabil ..................... .
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Dal hostům napít .................... .
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Zatímco jedli, stál Abraham pod .................... .
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Sára naslouchala u vchodu do .................... .
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Abraham seděl ve dveřích stanu. Byl .................... den.
Vzhlédl a viděl, že před ním stojí .................... muži.

/4

Jedním z oněch návštěvníků byl Hospodin.
Byl to jeden z výjimečných případů, kdy
přišel na krátký čas na zem.

O:

Jaká byla první slova, která řekl?
(Viz v. 10.)

/2
O:

Jak na tyto zprávy reagovala Sára?

/2
O:

Vypiš zde tu část klíčového verše, která nám připomíná, že pro Boha není nic nemožné:

/1
Neměli bychom se bát důvěřovat Bohu - především v otázce záchrany od našich hříchů
a pak jako jeho děti i ve všech potřebách každodenního života.

celkeM:
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JMÉNO:

biblické příběhy pro mladé

4. lekce

Abraham - Výzva
Přečti si:

Klíčové verše:

Genesis 22,1-19

Židům 11,17-19

Další doporučená čtení: • Římanům 8,32 • Jakub 2,20-24
Abraham nyní stojí před nejtěžší zkouškou svého života. Tak dlouho čekal na narození svého syna
Izáka a teď se jeho syn stává předmětem Boží zkoušky.
O:

Doplň chybějící slova v bublině a zjistíš, co Bůh chtěl, aby Abraham udělal:

Vezmi svého .................... , svého ...................., svého
milovaného ..........., a jdi do země .................... . Tam ho
obětuj jako .............................................. na jedné
......................... , kterou ti určím.

/3
Obětování dětí bylo mezi pohanskými národy, které neznaly pravého Boha, běžné. Pro
Abrahama muselo být velmi nesnadné pochopit, proč po něm Bůh chce, aby to udělal.
Pokud obětuje Izáka, jak potom může Bůh uskutečnit všechny své sliby?
O:

Seřaď následující události do správného pořadí pomocí čísel 1-5:
Vydal se na místo, o kterém mu Bůh řekl.
Třetího dne to místo z dálky uviděl.
Abraham osedlal svého osla.
Nasekal dříví k zápalné oběti.

/5

1.

Vzal s sebou dva služebníky a Izáka.

3.

4.
8.

O:

Vylušti křížovku a zjistíš, co se stalo dále:
1. Abraham se vydal na .........., o kterém mu Bůh řekl.
2. Izák se ptal, kde je .......... .
3. Boží posel řekl: „Nevztahuj ruku na chlapce, nic mu .......... .”
4. Beran uvízl svými rohy v ......... (použij jiné slovo).
5. .......... řekl Abrahamovi, aby mu obětoval svého syna Izáka.
6. Abraham řekl, že jde s Izákem na horu .......... se Bohu.
7. Abraham nesl s sebou na horu .......... a obětní nůž (v.6).
8. Bůh poznal, že je Abraham bohabojný a že kvůli němu ...
svého syna (v.12)

6.
2.

ˇ

7.

5.

Podívej se do tajenky a napiš, co Abraham udělal: Přinesl ..................................................

/5

O:

co řekl Hospodinův anděl Abrahamovi, když na něj zavolal jménem?

úroveň 4

/1
Abraham byl odhodlán dát Bohu vše. Miloval Boha tak, že by mu dal i svého
vlastního syna.
O:

co Abraham obětoval Bohu místo Izáka?

O:

Čemu Abraham uvěřil? (Židům 11,19)

O:

Jak nazval to místo?

/1
/2
/1

když Hospodinův anděl promluvil k Abrahamovi podruhé, oznámil mu, že za svou
poslušnost obdrží velké požehnání.
V této události z Abrahamova života můžeme vidět obraz toho, co se stalo, když Bůh
dal svého Syna, Pána Ježíše, aby zemřel na kříži. Tehdy nebylo nikoho, kdo by ho
mohl nahradit, a tak zemřel za každého člověka.

O:

Vypiš Římanům 8,32, který to vysvětluje:

/2
Jak ses Ty postavil/a k velké Boží oběti za Tebe?
A6

Body (vyplní vedoucí skupiny)
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