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Praotcové Izraele - Abrahám, Izák, Jakub
Mapka s 20 malými kartičkami na vymalování, vystřižení a postavení. 
Čísla	na	kartičkách	odpovídají	číslům	v	mapce	i	odkazům	na	biblické	texty:

	 1.		 Z	URU	do	CHARANU	jdou	Terach,	Abram,	Sáraj	a	Lot:	Genesis	(Gn) 11,31
	 2.		 ŠEKEM:	Abram	tam	vede	Sáraj	s	Lotem	a	staví	tam	otář:	Gn 12,1-9
	 	 Kvůli	hladu	musí	Abram	do	Egypta,	odkud	se	pak	vrací:	Gn 12,10-20
	 3.		 BETEL:	Lot	se	rozejde	s	Abramem	a	jde	do	Sodomy:	Gn 13,3-13
	 	 Elámský	 král	 Kedorlaomér	 zajal	 Lota	 a	 vede	 ho	 pryč	 ze	 Sodomy.	 Abram	 se	 svými	
	 	 318	služebníky	osvobozuje	Lota:	Gn 14,8-16
	 4.		 ŠÁLEM	(SÁVE):	Abram	je	přijat	šálemským	králem	Melchisedechem:	Gn 14,17-20
	 5.		MAMRE:	Bůh	přislíbil	Abramovi	zemi	Kenaan	a	mnoho	potomstva:	Gn 15,1-21
	 6.		MAMRE:	Abram	(vyšší	otec)	obdrží	nové	jméno	Abrahám	(otec	mnohých	národů).
	 	 Sáraj	dostává	jméno	Sára	(kněžna):	Gn 17,1-16
	 	 Boží	poslové	ohlašují	Abrahámovi	syna:	Gn 18,1-15 
	 7.		Abrahám	prosí	za	město	Sodomu:	Gn 18,16-33
	 8.		 SODOMA	je	zničena,	jen	Lot	a	jeho	dcery	jsou	zachráněni:	Gn 19,1-30	
	 9.		Abrahám	a	Sára	konečně	dostávají	syna	Izáka	(Smíšek):	Gn 21,1-8
	 10.		 Služebná	Hagar	 je	 se	 svým	synem	 Izmaelem	poslána	pryč	 a	málem	zhyne	 žízní	 na	poušti:		
	 	 Gn 21,9-12
	 11.		MÓRIJA:	Bůh	těžce	zkouší	Abraháma: Gn 22,1-14
	 12.	 CHARAN:	Abrahámův	 zmocněnec	 Elízer	 hledá	 pro	 Izáka	 ženu:	Gn 24,10-53	 Rebeka	 jde	
	 	 s	Elízerem	na	jih	a	bere	si	Izáka	za	manžela:	Gn 24,54-67
	 13.	 CHEBRON:	Abrahám	umírá	a	je	pohřben	vedle	Sáry:	Gn 25,7-10
	 14.	 NA	 JIHU:	Ezau	 prodává	 Jakubovi	 své	 právo	 prvorozeného	 za	 čočkovou	 kaši	 (právo	 prvo-	
	 	 rozeného	je	dvojnásobný	dědický	podíl	a	další	privilegia):	Gn 25,27-34
	 15.	 BERŠEBA:	Slepý	Izák	dává	Jakubovi	místo	Ezaua	své	požehnání:	Gn 27,1-40 
	 16.		 BETEL:	Jakub	prchá	před	rozzuřeným	Ezauem	a	má	zvláštní	sen:	Gn 28,10-22	
	 17.		 CHARAN:	 Jakub	pracuje	mnoho	 let	u	 svého	 strýce	Lábana	a	 žení	 se	 s	 jeho	dcerami	Leou		
	 	 a	Ráchel:	Gn 29,1 -30
	 	 Pak	 jde	 jako	 bohatý	 majitel	 dědictví	 zpět	 do	 své	 vlasti.	 Má	 však	 velký	 strach	 ze	 svého	
	 	 bratra	Ezaua:	Gn 32,1-22
	 18.		 PENUEL:	 Jakub	 bojuje	 s	 Božím	 poslem	 a	 je	 zmrzačen.	 Jakub	 (Úskočný)	 dostává		
	 	 nové	jméno	Izrael	(Zápasí	Bůh):	Gn 32,23-32
	 19.		U	 ŘEKY	 JABOK:	 Nedochází	 k	 boji	 mezi	 Jakubem	 a	 Ezauem,	 ale	 společně	 sjednají	 mír:		
	 	 Gn 33,1-16	
	 20.		 BETLÉM:	Narodil	 se	 zde	 dvanáctý	 Jakubův	 syn,	 který	 se	 jmenuje	Benjamín	 (Syn	 zdaru).		
	 	 Jeho	matka	Ráchel	však	umírá.	Jakub	jde	do	Mamre	ke	svému	otci	Izákovi:	Gn 35,16-29
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Jak můžeme pracovat s tímto ar-
chem?
Vymalujeme	mapku	a	20	malých	obráz-
ků.	 Vystřihneme	 je,	 jednu	 část	 jejich	
spodního	 dílu	 přeložíme	 směrem	 do-
předu	 a	 druhou	 dozadu.	 Postavíme	 je	
na	příslušná	 čísla	 na	mapce.	Přečteme	
si	 biblický	úryvek,	 který	 se	 k	 danému	
místu	 vztahuje.	 Přemýšlíme	o	 tom,	 co	
všechno	 se	 stalo	 na	 jednotlivých	mís-
tech?
Obrázky	můžeme	buďto	přilepit	 spod-
ním	 dílem	 na	mapku	 nebo	 je	 uložíme	
do	dopisní	obálky.
Pomůcka	se	dá	používat	při	katechezi	v	
rodině,	 hodinách	 náboženství,	 mších	
svatých	pro	děti	apod.	Další	tipy	najde-
te	na	www.biblickedilo.cz.

Stará Abrahámova vlast - Ur: chrámová věž, která se nazývá „zikkurat” v Mezopotámii.




