
Lekce 6: Abrahamův příběh 2 (smlouva s Abramem, Sáraj a Hagar, zaslíbení potomka) 

 

Biblický text: Genesis 15. – 18. kapitola 

 

Cíle lekce: 

- dítě umí vlastními slovy popsat, v čem spočívala smlouva Boha s Abrahamem 

- dítě umí pojmenovat syna Hagary egyptské a umí vysvětlit, proč se nestal dědicem 

- dítě chápe to, že Boží smlouva s člověkem je bez podmínek a nezáleží na člověku 

- dítě ví, že Boží smlouva s člověkem platí, i když člověk v životě dělá chyby 

- dítě vnímá návaznost Boží smlouvy s Abrahamem ve SZ a smlouvy Boha s člověkem díky oběti Ježíše 

Krista v NZ 

- dítě ví, že Bůh své sliby naplní i přes naše lidské obavy 

- dítě vlastními slovy popíše reakci Abrahama a Sáry na zprávu, že brzy budou mít dítě 

Klíčové verše: 

Genesis 15,6: Abram Hospodinu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 

Genesis 17,1b-2: Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe 

kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím.  

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: 

Abram stále nemá potomky, ale Bůh s ním učiní smlouvu, že z něho vzejde veliký národ. 

Když Abramova žena Sáraj nerodí, dá mu za ženu svou otrokyni Hagar, která mu porodí syna 
Izmaela. 

Hagar si přestává vážit své paní (Sáraje) a ta ji ponižuje tak, že musí uprchnout do pouště. 

Abramovi bylo 86 let, když se mu narodil syn Izmael 

V 99 letech mluví znovu Hospodin s Abramem a potvrzuje svou smlouvu s ním, že z něj vzejde 
veliký národ a do dědictví dostane novou zemi. 

Bůh mění Abramovi jméno a Abraham – to znamená „Otec množství“. Změní také jméno jeho 
manželky ze Sáraj na Sára – to znamená „Kněžna“. 

Jako trvalé znamení smlouvy je ustanovena mužská obřízka. 

Zaslíbený syn se má jmenovat Izák (to znamená „Smíšek“), protože se tomu stará Sára smála, že by 
rodila tak pozdě. 

Necelý rok před narozením Izáka přichází k Abrahamovi poslové, aby mu oznámili, že jeho syn se 
brzy narodí. Sára tomu nevěří a v duchu se směje. 

 

Další informace pro zvídavé: 

 Vnějším důkazem smlouvy Boha s Abramem byla oběť těchto zvířat: kráva, koza, beran, 

hrdlička, holoubě 

 Bůh Abramovi zjevuje, že lid, který z něho vzejde, bude po 400 let otročit v cizí zemi 

 Význam jména Izmael je „Slyší Bůh“ – slyší volání Hagar na poušti 

 Abraham nechává všechny muže v rodině obřezat – to mu bylo 99 let, jeho synu Izmaelovi 13 

let 

 Boží posly, kteří oznamují brzké narození Izáka, Abraham pohostí podpopelnými chleby, 

dobytčetem, máslem a mlékem 

 



Myšlenky k 6. lekci (aplikace): 

 Bůh znovu po několika letech ujišťuje Abrama, že bude mít syna – Abram však už pochybuje 

(Gn 15,2) – Bůh nekárá Abrama za pochybnost, ale o to více důrazně ho usvědčuje o tom, že 

jeho zaslíbení se určitě naplní. 

 I přes pochybnosti Abram nakonec uvěří Bohu – lidská víra obsahuje přirozeně i pochybnosti, 

není to jakýsi „slepý postoj“, ale důležité je, že pochybnosti víru nepřeválcují 

 Neplodnost Abrahama a Sáry ukazuje na to, že sami od sebe nemohou udělat nic – je to Boží 

akce, jen Bůh může zajistit potomstvo 

 Projevuje se Sářina nevěra (a Abraham) ji poslechne, když místo čekání na vlastního syna, jí 

dává za ženu svou otrokyni Hagar – tato nedůvěra má dalekosáhlé důsledky (Izmael jako otec 

Arabů, muslimů) – když nedůvěřujeme Bohu, on nás nechá dělat si věci podle sebe, ale musíme 

si pak nést následky 

 Naše pochybnosti a chyby NEMOHOU zrušit či nijak omezit Boží smlouvu, Boží zaslíbení 

 Bůh dává určitá viditelná znamení toho, že to se svou smlouvou myslí vážně (změna jmen a 

obřízka) 

 Obřízka (odstranění části kůže na mužském pohlavním orgánu) měla symbolizovat něco 

trvalého – bylo to už „nadosmrti“ – stejně jako je trvalá Boží smlouva s člověkem 

 Čím víc pochybujeme (viz Sára), tím více nás Bůh ujišťuje, že z jeho strany smlouva platí 

 Bůh je schopen učinit to, co je v lidských očích nemožné (Abraham měl 100 let, Sára 90, když 

měli syna Izáka) 

 Boží čas je jiný než náš, ale můžeme si být jisti, že z jeho strany se vše jednou naplní 

 Bůh NERUŠÍ SMLOUVU S ČLOVĚKEM, i když člověk chybuje, má pochybnosti – to potvrzuje 

klíčovou myšlenku příběhu, že BOŽÍ SMLOUVA S ČLOVĚKEM JE BOŽÍ AKCÍ, Bůh to nedělá kvůli 

tomu, že jsme jako lidé dobří, ale ON sám je ručitelem toho, že jeho smlouva bude platit bez 

ohledu na konání člověka 

 BŮH SVŮJ SLIB NAPLNÍ BEZ OHLEDU NA NAŠE LIDSKÉ OBAVY 

Souvislost s Novým zákonem: 

SMLOUVA BOHA S ČLOVĚKEM BEZ PODMÍNEK (Římanům 4,1-25, k četbě 4,1-8). Abraham byl první, 

kdo uvěřil přicházející záchraně od Boha. Smlouva uzavřena s Abrahamem je symbolem Nové smlouvy, 

kterou Bůh díky Ježíši Kristu přišel nabídnout každému člověku. Tato smlouva neklade člověku žádné 

podmínky, je závazná pouze pro Boha. Člověk má svobodnou vůli, zda tuto Boží nabídku přijme – 

nabídku života (tak jako v Izákovi byl obraz pokračujícího života), nebo odmítne. Abraham věřil ještě 

před tím, než se mu narodil syn. Člověk tedy dobrovolně vstupuje do smlouvy s Bohem důvěrou v jeho 

Slovo – dnes máme jako jeho slovo Bibli. Jako Abraham věřil v to, co ještě nebylo vidět, i my můžeme 

věřit v Boží zaslíbení života věčného pro ty, kteří vstoupí ve smlouvu s Bohem – tzn., s důvěrou mu svěří 

svůj život a nechají se jím vést, následují ho a poslouchají ho. Bohu nemůžeme v otázce záchrany 

člověka nijak pomoct – je to dárek z milosti. V listu Římanům 4,7-8 si čteme „Blaze tomu, jimž jsou 

opuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, komu Hospodin nepočítá hřích.“ Pokud 

svěříme Bohu svůj život, vstoupíme do jeho smlouvy, která je BEZ PODMÍNEK (nemusíme pro to nic 

udělat, žádné skutky, jen věřit). Znamením, že Bůh vstoupil do smlouvy s Abrahamem, byla oběť zvířat, 

znamením toho, že Bůh vstupuje do smlouvy s každým člověkem, je oběť Ježíše Krista a jeho prolitá 

krev na kříži. Bůh sám je zárukou, že jeho smlouva s lidmi platí a je bez podmínek. 

Ilustrace vstupu do smlouvy: Zasetí semínka. I když ho nevidíme, víme, že tam je a jednou vyroste. To, 

že vyroste, za to ručí kvalitní půda, živiny a voda. My lidé jsme jako semínko, náš život může pokračovat 

jen tehdy, když budeme zasazeni v Pánu Bohu. 

 

 



Náměty na aktivity s dětmi: 

1) Sestavení stejného obrazce dle vzoru  - z papíru vystřihneme několik (dle náročnosti dětí) 
různých obrazců, např. geometrických tvarů, které všelijak poskládáme na určitou plochu. Dítě pak 
dostane stejné obrazce a musí je co nejrychleji poskládat přesně podle vzoru. (Motiv rychlé 
přípravy jídla, když k Abrahamovi přišli poslové boží). 
2) Uzavření smlouvy – ukážeme dětem, jak vypadá smlouva, co označuje její platnost. 
3) Házení papírových koulí proti sobě – hraje se ve dvou družstvech (nebo jednotlivci proti sobě). 
Vyznačíme uprostřed místnosti čáru. Skupiny na povel házejí papírové koule proti sobě. Po určitém 
čase hru stopneme – vyhrává ten, na jehož polovině bylo méně koulí. (Motiv toho, jak Abraham 
odháněl dravce, co mu chtěli sníst oběť). 
4) Hledání jmen v kalendáři – např. kdo najde dříve jméno na A, kolik mužských jmen je za měsíc 
únor apod. Možno si také najít význam vlastního jména – co znamená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


