6. HODINA
(pracovní list č. 6)
Milé děti. V minulé hodině jsme se zabývali Biblí, tím, jaká je to kniha, kolik knih je uvnitř ní obsaženo,
kdo ji napsal, proč byla napsána, jak je Bible rozdělena a jak se v ní dá snadno hledat.
Dnes budeme pokračovat v našem vyprávění. Začínáme příběh ze Starého zákona, který znají lidé
na celém světě. Je krásný a dlouhý, proto si jej budeme vyprávět na pokračování jako seriál.
Zkuste se zamyslet: Už jste se někdy museli na někoho zcela spolehnout?
Příklad:
Monika stojí v okně hořícího domu. Nemá kudy utéci. Pak zaslechne známý hlas. Je to její tatínek. Volá
na ni: „Moniko, skoč z okna ven.“ Monika má strach. Všude je plno kouře. Volá na tatínka: „Já se bojím,
já tě nevidím.“ Tatínek říká: „Ale slyšíš mě přece, tak skoč.“ Monika s pláčem volá: „Nevidím tě!“
„Ale já tě vidím,“ volá otec. Monika se spolehla na svého otce, skočila a zachránila si tak život.
LIDÉ SE UČÍ DŮVĚŘOVAT TÍM, ŽE POTKAJÍ NĚKOHO, KOMU MAJÍ ODVAHU VĚŘIT, A ON JE NEZKLAME.

Dnešní příběh na pokračování je o poslušnosti a o důvěře, o plném spolehnutí se na Boha a na to, že to
s námi myslí dobře. Je to příběh o Aramovi a jeho ženě Sáraj.
Abram žil v Babylonii v chaldejském městě Ur. Měl dva bratry, Hárana a Náchora. Jejich otec
se jmenoval Terach. Abram byl vůdcem kmene, významný muž, všichni ho znali a vážili si ho. Měl ženu
Sáraj, byl bohatý, měl zlato a stříbro, služebníky, stáda ovcí a koz, kožené stany a mnoho přátel. Byl
zajištěným mužem. Jeho bratr Háran však zemřel a on se staral o jeho syna, svého synovce Lota.
Když bylo Abramovi 70 let, přestěhovali se s otcem Terachem a s celým kmenem asi 1200 km
na severozápad do města Cháranu. Ten se stal jejich novým domovem.
Po nějaké době Abramův otec, Terach, zemřel. Abram pak o všem musel rozhodovat sám.
Stala se pak ale zvláštní věc. Promluvil k němu Bůh.
V pracovním listu, podtrhni, co měl Abram opustit a co mu Bůh za to slíbil. Dopiš si zápis.

Abram měl odejít ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce do země, kterou mu Bůh
ukáže.
Kdyby takto bůh promluvil k nám, co bychom měli opustit.
Kdybychom to byli my, ke komu by Bůh takto promluvil, museli bychom opustit Česko, kde máme své
místo, opustit své rodiště, místo, kde máme známé, kamarády, opustit svůj dům, opustit své rodiče
a jít do země, kterou nám Bůh ukáže.
A co Abram? Jak asi přemýšlel? Poslechl?
JAKÁ TO BYLA ZEMĚ, do které měl jít? ............ Nevěděl!
KDE BYLA země, do které měl jít? ......................Nevěděl!

ALE ŠEL!!!
Spolehl se na Boha!!!

JAK DLOUHO TAM MĚL JÍT? .............................Nevěděl!
Abram se se svou ženou, synovcem Lotem, služebníky, se všemi stády, stany a majetkem vydal
na cestu, podle Hospodinových slov. Ušli asi 800 km. Došli do země KENAAN. Celkem tedy ušli pěšky
z Uru do Kenaanu 2068 km. Na poděkování Bohu Abram vystavěl Hospodinu oltář.

Když došli do Kenaanu, do Bohem zaslíbené země, vznikla hádka mezi Abramovými a Lotovými
pastýři. Toto Abram nechtěl. Proto promluvil k Lotovi a nechal Lota vybrat, jestli chce jít doprava nebo
doleva, protože na jednom místě by nebylo dost místa pro stáda obou mužů. Lot si vybral lepší část
u Sodomy a Gomory, kde byly krásné pastviny, a usídlil se tam s manželkou a se dvěma dcerami.
Sodoma a Gomora a další 3 města ležela u Mrtvého moře. Tato města byla velmi hříšná. Lidé se
dopouštěli mnoha hříchů a nemravností. Bůh se rozhodl, že za tyto hříchy města zničí ohněm a sírou.
Abram prosil Boha za tato města. Bůh řekl, že pokud se tam najde 50 spravedlivých nezničí tato
města i se spravedlivými. Abram s Bohem smlouval, co když tam nebude 50 spravedlivých, ale jen 40,
zničí Bůh tato města? Bůh řekl: „Nezničím“. Abraham smlouval dál na 30, 20, 10 spravedlivých.
Nenašlo se tam ale ani 10 spravedlivých, a tak Bůh ohlásil zkázu těmto městům.
Bůh poslal pro Lota, jeho ženu a 2 dcery anděly. Sodomští muži se dožadovali andělů, chtěli, aby je
Lot vyvedl ven. On je však schoval ve svém domě a nabízel sodomským mužům své dvě dcery.
Sodomští muži však nechtěli. Útočili na Lotův dům. Tak andělé muže oslepili a oni nemohli najít vchod
do Lotova domu. Andělé rychle vyvedli Lotovu rodinu ven z města, do kopců. Nesměli se však otočit.
Lotova žena se otočila, ohlédla se za jejich majetkem a pohodlným životem v Sodomě a Gomoře
právě když Bůh ničil tato města ohněm a sírou. Proměnila se v solný sloup.
Co nám říká Abramův příběh? Jaké si z něj máme vzít poučení?
Abramům příběh nám říká, že je dobré důvěřovat Bohu a spolehnout se na něj. Bůh je spolehlivější než
jakýkoliv člověk nebo věc zde na zemi.

Podívej se na druhou stranu pracovního listu. Je tam několik obrázků.
Co chce člověk na obrázku udělat? K jakému vyjití se chystá? Komu nebo čemu musí věřit?
Spolujezdec, jedoucí na saních ........................... – že druhý umí dobře řídit
Horolezec visící na laně ....................................... – že ho druhý na laně udrží a nepustí ho
Holčička jdoucí prvně do školy ........................... – že jí nebudou ubližovat a že se jí tam bude líbit
Chlapec, krmící koně ............................................ – že když nakrmí koně, nekousne ho
Miminko, učící se chodit .....................................

– že když bude padat, rodiče ho zachytí.

KAŽDÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE UMĚT VĚŘIT, ABY MĚL ODVAHU JEDNAT.
BŮH NÁS VOLÁ K VELKÝM VĚCEM. BOHU MŮŽEME VŽDYCKY VĚŘIT.

A co ty, dokážeš Bohu věřit a poslouchat ho?
Kdo Bohu věří a poslouchá ho, ten má naději, že ho Bůh bude ochraňovat, i kdyby to kolem něj
dělo cokoliv. Vždy se může radovat. Nikdy nemusí být smutný! Víra dává odvahu k velkým
věcem.
Opakování této hodiny č. 6

 Odkud vyšel Abram? Z Uru a pak z Cháranu.
 Proč odešel ze své země? Bůh ho zavolal.
 Jak se jmenoval jeho Otec? Terach.
 Jak se jmenovala jeho žena? Sáraj.
 S kým ještě odešel Abram ze své země? Se svým synovcem Lotem.
 Co slíbil Hospodin Aramovi? Zemi.
 Jakou vlastnost projevil Abram, když ho Bůh zavolal? Odvahu, poslušnost, důvěru v Boha a jeho slovo.
 Jak se jmenovala země, do které Bůh přivedl Arama? Kenaan.
 Jak poděkoval Abram Bohu za to, že ho dovedl do nové země? Vystavěl mu oltář.
 Co nám říká Aramův příběh? Bůh je spolehlivější než kdokoliv nebo cokoliv na této zemi. Vyplatí se mu věřit.
 K čemu nám dává víra odvahu? K velkým věcem.
Opakování minulé hodiny č. 5

 Co znamená slovo Bible? Kniha, knihy
 Kdo napsal Bibli? Svatopisci pod vlivem Ducha Svatého
 Co je to inspirace Duchem Svatým? Vnuknutí Ducha Svatého.
 Jak to DS udělal? Nechal to svatopisce prožít, a pak je chránil, aby to napsali a neudělali žádnou chybu.
 Kolik knih má Starý zákon a Nový zákon? 45, 27.
 Kolik knih má celá Bible? 72
 Jak dělíme knihy NZ? 4+1+21+1=27 (4 evangelia, 1 Skutky apoštolů, 21 listů apoštolů, 1 Zjevení sv. Jana)
 Jak najdeme nějaký text Bible? Podle čeho? Podle biblického odkazu, (např. J 1,1) tj. kniha, kapitola, verš.
 Proč říkáme, že Bible je Boží slovo? Původcem je Bůh.
 Jak se liší Bible od jiných knih? Má v sobě mnoho knih, byla napsána různými jazyky v různých dobách na různých místech.
 Odkdy je Bible rozdělena na kapitoly? Od 6. století (Stefan Langdon)
 Odkdy je bible rozdělena na verše? Od 16. století (Robert Estien).

