
10.I,EKCE

BÚllTĚBUDE
VÉST

Nauč: se o Bohu toto:

Bůh povolal Abrama k tomu, aby Ho následoval.
Bůh vede ty, kteří Ho následují a žehná jim.
Bůh tě vede prostřednictvún Své knihy - Bible.

Dokážeš udělat tohle?

Přečti si z Bible tyto verše.
Cti je nahlas S-krát

I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své
země ••• do země, kterou ti ukážu. A uči-
ním tě velkým národem, požehnám tě, vel-
ké učiním tvé jméno. Staň se požehná-
ním!" Genesis 12:1,2

zakroužkuj správnou odpověď.

1. Komu Bůh zaslíbil požehnání? Abramovi

2. Abram se měl stát otcem

Nimrodovi Kainovi

malého kmene velkého národa rodiny

3. Co Bůh používá k tomu, aby tě vedl? hvězdy Bibli
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1. Abramovi

Nauč se, co znamenají tato slova:

Ur je město, kde žil Abram.
Kenaan je země, do které Bůh vedl Abrama.

II/I

Abram neznal pravého Boha,
ale Bůh znal Abrama a miloval jej.
Bůh povolal Abrama a řekl mu:
"Opusť svůj domova zemi.
A opusť bohy svého otce.
* Následuj mne do země,
kterou ti ukážu." *

Odpovědi
2. velkého národa 3. Bibli

Bůh povolal Abrama, aby Ho následoval.

Podtrhni všechna slova od * do *.

Některé rodiny, které opustily Bábel,
vystavěly město Ur.

V Uru se narodil Abram.
Jeho otec se modlil k mnoha bohům.

Abramův lid se modlil k mnoha bohům,
k bohům, kteří nemohli vidět ani slyšet.

Neznali jediného pravého Boha.
* Neměli Bibli, která by jim řekla

o jediném pravém Bohu. *
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Bůh vede ty, kteří Ho následují a žehná jim.

Bůh zaslíbil Abramovi:" Jestli mne budeš
následovat, požehnám ti a udělám tě velkým.

Učiním tě otcem velkého národa.
Požehnám ti a ty sám budeš požehnáním."

Abram věděl, že jej povolal jediný pravý Bůh.
* Abram věřil tomu, co mu Bůh řekl. *
I Abramova žena Sáraj věřila Božímu zashbení.
Abra:m a Sáraj opustili město Ur.
* Opustili bohy, které udělali lidé. *
* Následovali jediného pravého Boha. *.,

- IP)~~•

Na každém místě, kde Abram
a Sáraj bydleli,
postavil Abram oltář Bohu.
Obětoval Bohu oběti,
jako to dělal Ábel, Enoch a Noe.
Abram byl požehnáním
a pomocí mnoha lidem.
Vyprávěl jim o pravém
a živém Bohu.

* Abram a Bůh byli dobří přátele. *
Abram hovořil s Bohem.
Bůh hovořil s Abramem.

Bůh šel s Abramem
a ukazoval mu, kterou cestou má jít.

* Bůh vedl Abrama do země Kenaan. *
jl

c!~....

45



* Bůh vždy učiní to, co zaslíbí. *
Bůh požehnal Abramovi a učinil ho bohatým.
Ale Abram zestárl a pořád neměl žádné děti.

Nepřestal však věřit Božímu zaslíbení.
A Bůh se radoval z toho, že Mu Abram věří.

,.. -

Bůh změnil Abramovo jméno na Abraham.
Abraham znamená" otec mnohých".

Bůh změnil jméno Sáraj na Sára.
Sára znamená "kněžna".

Bůh dal Abrahamovi a Sáře syna jménem Izák
a z něho povstal velký národ.---

V Bibli tě Bůh vyzývá, aby jsi Ho následoval.
Slibuje ti, že tě povede a že ti požehná.

Říká ti, co máš dělat.
* Následuj Boha a On tě přivede do nebe. *

Bez ohledu na to, čeho se musíš vzdát,
následuj Hospodina tak, jak to učinil Abraham.

Bůh ti pomůže a ukáže ti, co máš dělat.

Modlitba

Abraham opustil svou zemi a přátele
a následoval Tě po všechny své dny.
Dej, ať Tě také mohu následovat.
Dovol, abych chodil ve Tvé blízkosti
a abych se Ti líbil na všech svých cestách.

Nyní vypracuj úkoly pro 10. lekci v Sešitě pro studenta.
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