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

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1.LeKce:

Abrahamovo putování
Důvěra v Boha

Přečti si:

I. Mojžíšova
12,1-9

Klíčový verš:

Židům 11,8

Přestěhovat se do nového domu může být vzrušující! Prozkoumáš nový dům, máš novou školu,
můžeš získat nové přátele a také objevovat nové prostředí. Ale vystěhovat se z domu, všechno
zabalit a zabydlet se v novém domě je také velká životní změna!

A6

I Abram (později nazvaný Abraham) musel opustit svůj dům. Vyšel z velkého města zvaného Ur a
přestěhoval se do Cháranu. V Uru byl se svou rodinou velmi šťastný a spokojený, ale Bůh měl pro
něj jiné plány. Jednoho dne k Abramovi promluvil a začal mu své plány objasňovat.
Napiš, co všechno měl Abram opustit (viz 1. verš):

O:

Zakroužkuj na mapě zemi, do které přišel:
Cháran

S

Středozemní
moře

Egypt

Kanán

/3

Ur
Abramova
cesta

Perský
záliv

starší žáci

O:

/1

Když se stěhujeme, víme, kde se nachází náš nový dům. Ale všimni si v prvním verši biblického
úryvku, že Abram nevěděl, kam vlastně jde! Bůh chtěl, aby mu Abram důvěřoval, že mu ukáže
cestu do jiné země.
Důvěřovat je v Bibli velmi důležité slovo. Víš, co to znamená?
Důvěřovat Bohu znamená brát ho za slovo a poslouchat ho.

O:

Označ následující věty jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):

Abram poslouchal, co mu Bůh říká, ale neposlechl ho. ___________

Abram udělal, co si zamanul.

Abram následoval Boží pokyny.
O:

/3

___________

___________

Doplň chybějící písmena v následujících větách:

Bůh dal Abramovi úžasná zaslíbení. Abramova rodina se měla rozrůst tak, že by z ní vznikl

/3

n _ _ _ _ . Abram se měl stát velmi důležitým a jeho j _ _ _ _ velmi slavným. Ve skutečnosti

měly být dobré věci připraveny pro všechny lidi na z _ _ _ právě kvůli Abramovi.

Abramovi musela tato zaslíbení připadat dost nejasná, vždyť v té době neměl ještě žádné dítě!
Ale přestože plně nerozuměl zaslíbením a nevěděl, kam přesně jde, byl připraven důvěřovat Bohu.
O:

Vypiš klíčový verš:

/2

O:

Zakroužkuj, kolik bylo Abramovi let, když opustil cháran:

O:

Podívej se na 5. verš a napiš ke každému obrázku, koho vzal Abram s sebou:

O:

/1

45 65 75 90

/2

Doplň, co se stalo, když dorazili do Kanánu. (viz 6.-8. verš)
Bůh řekl:

Abram postavil
_ _ _ _ _,
aby poděkoval Bohu.

Abram žil ve
_ _ _ _ _.

/3

Abram musel mít radost, když znovu uslyšel Boží zaslíbení a dozvěděl se, že ho Bůh už přivedl do země, která
bude jednoho dne patřit jeho lidu. Stále důvěřoval Bohu a spoléhal na to, co řekl. Stejným způsobem má Bůh
jedinečný plán pro život každého z nás. Zjistíme to, když otevřeme Bibli, Boží Slovo, skrze které k nám mluví.
O:

Změň pořadí písmen:
Musíme chtít TcHAOLUOSP _ _ _ _ _ _ _ _ to, co nám Bůh říká, abychom dělali, a
VDŮĚOVAŘT _ _ _ _ _ _ _ _ _ mu ve všem v našich životech.

.

CElKEM:

/2

poznejBibli A6

JMÉNO:

biblické lekce pro děti

2.LeKce:

Abrahamovo putování
Rozhodování a volba

Přečti si:

Klíčové verše:

I. Mojžíšova
13,1-8

Přísloví
3,5 a 6

Představ si, že by Ti tvá teta nebo strýc dali peníze, aby sis koupil, co chceš. Jdeš tedy do cukrárny. Otevřeš
dveře a všude kolem Tebe je spousta dobrot. Za které bys utratil své peníze? Musel by ses rozhodnout!
Abram a lot museli také udělat důležité rozhodnutí, a to: kterou cestou půjdou po zbytek svého života.
Abram a lot cestou do Kanánu velmi zbohatli.
O:

Napiš ke každému obrázku, co měli:

/2

Brzy bylo obtížné najít dost pastvin a vody pro všechna jejich zvířata, a tak se služebníci Abrama a lota
začali hádat. Když se Abram o sporech dozvěděl, byl nešťastný. Věděl, že Bohu se to také nelíbí. Bude
mnohem lepší, když se Abram a lot rozejdou.
O:

Napiš slova z 9. verše, která nám vypráví, jak dal Abram Lotovi přednost vybrat si, kam chce jít:

O:

Napiš odpovědi na následující otázky, a potom se je pokus najít v osmisměrce.
Najdeš je ve všech směrech:
1. Tento muž opustil Egypt.

. . . . . . . . . . . . . . . (v. 1)

N

3. Toto město bylo poblíž Sodomy.

. . . . . . . . . . . . . . (v. 10)

5. Tento muž šel s Abramem.

. . . . . . . . . . . . . . . (v. 5)

2. lidé tohoto města byli zlí a velmi hřešili. . . . . . . . . . (v. 13)
4. lot putoval tímto směrem.
6. Abram vzýval jméno…

7. lot viděl rovinu kolem řeky…

. . . . . . . . . . . . . . (v. 11)

. . . . . . . . . . . . . . . (v. 4)

. . . . . . . . . . . . . . (v. 10)
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p

lot si vybral to, co považoval za nejlepší. Později se ukázalo, že to byla špatná volba.
O:

Zakroužkuj všechna slova, která vyjadřují, jací byli lidé v Sodomě:

zlí

dobří

hříšní

/3

laskaví

lot byl ve velkém nebezpečí, protože ho tento lid sváděl na scestí. Abram se nemusel strachovat, že mu zůstala
druhá volba. Jakmile lot odešel, Bůh k Abramovi opět promluvil a slíbil mu něco daleko lepšího.
O:

Podtrhni ve větě správné slovo:
Bůh řekl Abramovi, aby se rozhlédl do všech světových stran, a slíbil mu, že

část

ani malý kus

celá

země, kterou vidí, bude patřit jemu a jeho potomkům.

polovina

/1

My se také musíme rozhodovat. Některá rozhodnutí jsou nepatrná, jiná důležitá. Někdy jsou dobrá a někdy
špatná.
O:

Přeškrtni špatná rozhodnutí:

Poslouchat rodiče./Dělat si to, co chci já.

Uhodit někoho, kdo mi ublížil./Odpustit mu.
Nejdůležitější rozhodnutí, které musíme udělat, se týká Pána Ježíše.
O:

Doplň do kolonek „správně“ nebo „špatně“:

Řekni mu „Ne“ a jdi si v životě vlastní hříšnou cestou..

/2

Řekni mu „Ano“ a přijmi ho za svého Spasitele, Pána a Vůdce.

Každý se musí rozhodnout. Neměli bychom být jako Lot, který udělal špatné rozhodnutí. Abram důvěřoval Bohu
a Bůh mu požehnal. Udělat správné rozhodnutí je tak důležité! Už jsi udělal nejdůležitější rozhodnutí ze všech a
poprosil jsi Pána Ježíše, aby se stal Tvým Spasitelem, Pánem a Vůdcem?
O:

Klíčové verše mluví o důležitosti správného rozhodnutí. Vypiš JeDeN z nich:

/2
CElKEM:

poznejBibli A6

NAME:

biblické lekce pro děti

3.LeKce:

Abrahamovo putování
Boží zaslíbení

Radkovi slíbili k Vánocům nové kolo. Musel tak dlouho čekat!
Někdy si říkal, jestli rodiče dodrží své slovo nebo jestli nakonec
nedostane něco úplně jiného. Týdny a měsíce pomalu plynuly... a
konečně nastaly Vánoce. Nemohl se vůbec dočkat! A bylo tam!
Úplně nové kolo, přesně jak chtěl! Jeho rodiče dodrželi svůj slib!
O:

Přečti si:

I. Mojžíšova 17,1-8; 18,
1-15; 21,1-5 15;21,1-5

Klíčový verš:

Matouš 1,21

Napiš něco, co jsi slíbil:

Bůh zaslíbil Abramovi velkou rodinu. Jednoho dne Bůh tento slib zopakoval a zároveň změnil Abramovi
jméno.
O:

Napiš první písmeno každého obrázku a zjištíš jeho nové jméno:

Abramovo nové jméno mu mělo stále připomínat Boží slib.
O:

Napiš, co nám I. Mojžíšova 17,5 říká o významu tohoto nového jména:

/1
/2

Roky ubíhaly. Abrahamovi bylo nyní 99 let a stále se Sárou neměli žádnou rodinu. Abraham se asi sám sebe
ptal, jestli Bůh někdy dodrží svůj slib. Jednoho dne se však věci daly do pohybu.
O:

Seřaď události pomocí čísel 1-5:

(Podívej se do Genesis 18, 1-5)

Abraham uviděl tři muže.
Abraham nabídl mužům vodu a odpočinek.
Abraham nechal pro muže udělat jídlo.
Abraham seděl u vstupu do svého stanu.
Abraham pospíchal, aby se setkal s muži.

/5

p

Tři návštěvníci z nebe přinesli Abrahamovi zprávu od Boha.
O:

O:

Vypiš z 18. kapitoly 10. verše, co se podle mužů mělo stát během jednoho roku:

/1

Proč se Saraj smála, když to uslyšela? Zaškrtni správnou odpověď:
Protože byla šťastná.

/1

Protože si myslela, že je to nemožné.

O:

Přeskládej pořadí písmen, abys zjistil jméno dítěte:

O:

Které dva verše z třetího biblického úryvku hovoří o tom, že Bůh dodržel svůj slib?

O:

KZIÁ __ __ __ __

I. Mojžíšova 21. kapitola verše

a

Zakroužkuj, kolik bylo Abrahamovi, když se narodilo dítě:

/1
/2
/1

99 100 80 101 82 96 125

Přestože Abraham musel roky čekat, Bůh neupustil od svého zaslíbení. Nakonec se stal slib skutečností, přesně
jak Bůh řekl. Boží Slovo je plné zaslíbení včetně těch, které Bůh učinil o narození jiného dítěte.
O:

O:

Vypiš klíčový verš. Toto je jedno z největších zaslíbení, která Bůh kdy dal:

Kódovaný verš – najdi v Bibli zakódovaný verš pomocí dekódovací šifry a vypiš ho:
(1=A 2=G 3=K 4=l 5=M 6=S 7=T 8=Y)
Śifra : 214176385 4,4

/1

/5

Kódovaný verš nám opět ukazuje, že Bůh dodržel slib o poslání Spasitele. Měli bychom být vděční, že se Pán Ježíš
narodil a přišel, aby nás zachránil a odpustil naše hříchy. Kéž nikdy nezapomeneme, že když Bůh dá slib, tak ho
dodrží. Můžeme vždy důvěřovat jeho slovu.

CElKEM:

poznejBibli A6

JMÉNO

biblické lekce pro děti

4.LeKce:

Abrahamovo putování
Zkouška víry

Přečti si:

I. Mojžíšova
22,1-14

Během života všichni čelíme různým druhům zkoušek.
O:
Jaké druhy testů jsou na obrázcích?
židle ta
zvířa
ovce
stůl
křeslo

Klíčový verš:

Jan 1,29

L

/3
Abraham byl asi velmi pyšným otcem, když viděl, jak malý Izák roste. Bůh byl k Abrahamovi a Sáře laskavý.
Dodržel své zaslíbení a dal jim potěšení v jejich stáří. Abraham Izáka velmi miloval, ale byla jeho láska k
Bohu také tak velká? Pojďme to zjistit!
Bůh se rozhodl Abrahamovu lásku a víru prověřit. Tato zkouška měla být velmi obtížná.
O:

Dokonči větu a dozvíš se, co to bylo za zkoušku:

Bůh řekl Abrahamovi, aby vzal I _ _ _ _ do země M _ _ _ _ _ a obětoval
ho jako zápalnou oběť na jedné h _ _ _.

Abraham už poslechl Hospodina mnohokrát, a přestože se mu jeho pokyny zdály být velmi zvláštní,
poslechl ho i tentokrát. Měl před Bohem bázeň.

/3

Mít před Bohem bázeň neznamená bát se ho, ale milovat ho, být poslušný a respektovat ho, protože On je
všemohoucí Bůh.
Abraham si byl jist, že Bůh ho nezklame.
O:

Označ věty jako pravdivé (P) nebo nepravdivé (N):
1. Abraham cestoval na velbloudu.

2. Čtyři lidé se vydali společně na cestu.
3. Třetího dne měli služebníci zastavit a čekat.

/3

Abraham pokračoval v cestě. Byl si jist, že se nakonec nějakým úžasným způsobem všechno v dobré obrátí,
i kdyby měl Bůh Izáka třeba vzkřísit z mrtvých! Abraham uvěřil Božímu zaslíbení, že skrze Izáka budou
požehnány všechny národy země.

Kdo nesl který předmět? Nakresli šipky od každého předmětu ke správné osobě:

úroveň 3

O:

Abraham

O:

O:

O:

Nůž

Dřevo

Oheň

Izák

/3

Doplň, na co se Izák zeptal a jakou od Abrahama dostal odpověď, když společně
stoupali na horu:

/2

Doplň chybějící slova:
A když přišli k místu, o němž mu Bůh pověděl, udělal tu Abraham _ _ _ _ _ ,
narovnal dříví, svázal svého _ _ _ _ a položil ho na oltář nahoru na dříví. Právě,
když
se Abraham chystal použít _ _ _ , byl zastaven _ _ _ _ _ _ _ . Abraham
prokázal svoji víru, poslušnost a lásku k Bohu více než kdokoliv jiný. Místo Izáka byl
obětován _ _ _ _ _ .
Vypiš klíčový verš, který popisuje největší oběť, která kdy byla učiněna:

/4
/2

Je velmi důležité mít stejný druh víry v Boha, jakou měl Abraham. Bůh ve skutečnosti
obětoval svého jediného Syna, kterého miloval, aby odstranil naše hříchy. Potom ho vzkřísil
z mrtvých.„Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy
podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.“
1. Korintským 15, 3 a 4

A6
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Věříš tomu? Když Pán Ježíš zemřel na kříži, byl zde jako dobrovolná oběť za nás. Nikdo jiný
nemohl jít místo něho. On byl tím Beránkem, kterého Bůh opatřil a obětoval místo nás.
Důvěřuj Bohu zcela, podobně jako Abraham, a poděkuj mu za obětování jeho Syna, aby Ti
mohlo být odpuštěno.
Poznámky:

CElKEM:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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