Lekce 5: Abrahamův příběh 1 (povolání Abrama, Abram v Egyptě, záchrana Lota)
Biblický text: Genesis 12 - 14. kapitola
Cíle lekce:
- dítě umí vlastními slovy říct, v čem spočívalo zaslíbení dané Abramovi
- dítě ví, že Bůh začíná jednat s jednotlivcem
- dítě umí stručně popsat Abramovu cestu z Cháranu a zdůvodnit rozchod z Lotem
- dítě ví, že Boží zaslíbení platí, i když to z lidského pohledu tak nevypadá (hlad a útěk do Egypta)
- dítě chápe, že Bůh si to, co zaslíbil, ochrání a nic a nikdo mu v tom nezabrání (ani mocný farao)
- dítě poznává, že s Bohem na své straně můžeme vítězit, Bůh je naší pomocí
- dítě poznává, že desátek je výrazem vděčnosti Bohu
- dítě ví, že věřit Bohu znamená mu důvěřovat, brát ho za slovo a poslouchat to, co říká
Klíčové verše:
Genesis 12,1: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
Genesis 12,2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
Galatským 3,6: Pohleďte na Abrahama: uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.
Galatským 3,11: Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme:
Spravedlivý bude žít z víry.
Biblická fakta:
Bůh povolává Abrama z města Cháranu, kde přišel se svým otcem z kaldejského Uru
Na cestě se mu v Šekemu ukázal Hospodin a dal mu zaslíbení nové země
Abram dále cestuje a kvůli hladu se dostává do Egypta
V Egyptě se bojí o svůj život kvůli své ženě Sáře, a tak lže a vydává ji za svou sestru – když je tento
podvod odhalen, je z Egypta vyhnán
S Abramem jde i Lot, ale z důvodu velkých stád se musí rozdělit, Lot se usazuje u Sodomy a
Gomory
V bojích mezi králi je zajat synovec Abrama Lot – Abram jej s 318 muži vysvobozuje ze zajetí
Na cestě z boje se Abram potkává s tajemným Malkísedekem (knězem Boha Nejvyššího) a dává mu
ze svého majetku desátek (10%)
Další informace pro zvídavé:
 Rodokmen Abrama (od syna Noeho): Šém – Arpakšád – Šelach – Heber – Peleg – Reú – Serúg
(praděda) – Náchor (děda) – Terach (otec)- Abram. Abram se mohl osobně setkat se synem
Noeho (bylo mu 290 let) a dokonce i s Noem, který žil až do 60 let věku Abrama!
 Král sodomský a gomorský se při vzpouře proti dalším králům tehdejší země při útěku
propadli do studní
 Králové, kteří proti sobě bojovali: 4 mocní (šineárský král Amfárel, elasarský Arjok, élamský
Kedorlaomer a král Tideál) proti vzbouřencům – 5ti králům (sodomskému Bérovi,
gomorskému Biršovi, ademskému Šineábovi, sebojskému Šemeberovi a králi z Bely)
 Muži, kteří šli do boje z Abramem se jmenovali: Anér, Eškól, Mamre

Myšlenky k 5. lekci (aplikace):




Povoláním Abrama začíná Bůh jednat s jednotlivcem, jehož si Bůh použije pro svůj plán
záchrany všech pokolení
Je to Bůh, kdo povolává, člověk má vyjít – člověk se má vázat (být s ním ve spojení) na
Hospodina a zároveň musí přetrhat staré vazby (motiv vyjití) – je tu něco nového, nový směr
Nejdůležitějším pojmem je ZASLÍBENÍ – Bůh zaslibuje Abramovi, že z něho vzejde velký národ












Abram reaguje na Boží zavolání a vírou vstupuje do nejistoty (z vyspělé kulturní civilizace) do
neznáma – musí se spoléhat na Hospodina
Jako důkaz vztahu s Bohem Abram staví oltáře – uctívá Boha (to znamená, že mu skládá
poklonu a vyjadřuje mu svou poslušnost a důvěru)
Když Bůh něco zaslibuje, nemusí to dát hned, ale člověk mu musí věřit, že své slovo splní
Také Abram je jen člověk, chybující, nevěří Bohu a bez jeho rozkazu jde do Egypta, kde se chce
zachránit před hladem, má však problémy, způsobené lží – vydává svou ženu Sáraj za sestru
Když si chce farao vzít Sáraj za ženu, Bůh musí zakročit a zakázat mu to, aby ochránil zaslíbení,
že potomek vzejde z Abrama
To, co Bůh zaslíbí, to také splní, i když situace vypadá špatně a nám lidem se zdá, že není
východisko
Lépe svou víru Bohu Abram prokáže, když nechá Lota vybrat si zemi a sám jde do horší (na
poušť), protože ví, že ho Bůh jen tak nenechá
Abram se obrací k Hospodinu a s jeho pomocí vysvobozuje Lota ze zajetí (číslo 318 znamená
Můj Bůh je pomoc) – pak mu za to děkuje a vyjadřuje to tím, že mu ze všeho dává desátek jako
poděkování
Abram se po boji setkává s Bohem a dává mu desátek – je to Bůh, kdo nám všechno dává – my
mu jenom „vracíme“ – desátek jako výraz vděčnosti

Souvislost s Novým zákonem:
ZÁCHRANA V POTOMKU ABRAHAMA – V KRISTU SKRZE VÍRU V BOŽÍ ZASLÍBENÍ (Galatským 3,6-18).
K Bohu můžeme přijít pouze ve víře, vírou (spolehnutím se na to, co nevidíme, na Boží zaslíbení). Do
nebe není možné dostat se díky dobrým skutkům, díky plnění Zákona, předpisů. Jako lidé nikdy
nebudeme dost dobří na to, aby nás Bůh přijal, nikdy svými skutky neodčiníme naši neposlušnost
Bohu. Ježíš Kristus jako potomek Abrahama se stal naplněním ZASLÍBENÍ Boží záchrany člověka. I my,
pohané, kteří nepatříme do židovského národa, se můžeme stát dědici (příjemci) Božího požehnání (tj.
obdaření plným životem, což se může projevit různě, jak majetkem, tak vnitřním pokojem). Boží
zaslíbení daná Abrahamovi platí díky Ježíši Kristu i pro nás. Požehnání v Kristu znamená, že můžeme
mít znovu osobní, důvěrný vztah s Bohem, můžeme znát smysl života a mít jasný cíl – život věčný.
Abraham měl udělat jedinou věc – uvěřit Bohu a vyjít. To je výzva i pro nás – vyjít ze svých zajetých
kolejí, když uslyšíme, jak nás Bůh volá. Víra v to, co Bůh říká, se pak projeví i skutkem, ale na počátku
je důvěra v Boží slovo, v Boží zaslíbení.
Náměty na aktivity s dětmi:
1) Cesta po slepu – imitujeme to, že nevíme, kam jít. Dítě má zavázané oči a má projít překážkovou
dráhu (např. ze židlí) co nejrychleji (musí věřit naváděči).
2) Stavění „oltářů“ – Abram stavěl oltáře; děti mohou postavit oltář – např. z krabiček od zápalek
vytvořit předem daný objekt. Jednotlivé krabičky jsou popsány čísly od 1. Nutnost sestavit přesně
od jedničky daným způsobem.
3) Hra pravda – lež – na motiv toho, že Abram lhal o Sáře. Říkáme různé věty, pokud jsou pravdivé,
zvedají děti ruce, pokud to je lež, nechají ruce na stole. Učitel schválně děti plete. Za správnou reakci
získá dítě bod.
4) Sčítání potomstva - hrachu či něčeho jiného drobného (luštěniny) – motiv zaslíbení početného
potomstva. Dáme dětem misku luštěnin a jejich úkolem je co nejdříve vybrat např. 200 hrášků. Za
chybný počet je penalizace.
5) Souboj králů – imitace Abrahamova vítězství. Úpolové zápasy, např. souboj na jedné noze zatímco
v ruce drží plechovku dnem vzhůru a na ní třeba krabičku zápalek. Prohrává ten, kdo dříve buď
stoupne na zem druhou nohou, nebo mu spadne krabička zápalek či plechovka. Je možné udělat
turnaj.

