
TRIO BIBLICKÉHO SDÍLENÍ 
 

Průběh setkání: (celkově 1 hodina) 
 
Úvodní čas (13 min všichni) 

- Rozdělení rolí: animátor, časoměřič, modlitebník (1 min) 
- Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (animátor) 

(2 min na každého= 6 min); 
- Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (modlitebník) (6 

min); 
 

Čas sdílení a aktivního naslouchání (33 min) - otázky viz. tabulka 
- Pozorování: 1 min ticha + 3 min každý (10 min) 
 Co mě na Abrahámovi oslovuje? 
 Jaké jsou postoje jeho srdce? 

- Porozumění: 1 min ticha + 4 min každý (13 min) 
  Jak vnímám Abraháma v tomto textu? 

  Jak na mě působí, co Abrahám koná? 

  Jaký měl vztah k Bohu a jak mu důvěřoval?  
- Aktualizace: 1 min ticha + 3 min každý (10 min) 
  Jak Abrahámovy postoje osvěcují můj život nebo aktuální událost? 
  Co uvedu do praxe ve světle Abrahámova příkladu? 

 
Oceňující sdílení (7 min všichni) 

- Chvíle ticha (1 min) 
- Každý sdílí, co ho oslovilo v poděleních ostatních, co objevil, co přijal... 

2 min na každého 
 
Vyhni se větám: 
Mluvení o sobě: „protože já…“; „připomíná mi to, jak jsem já…“; 
Udělování rad: „měl bys“; „já na tvém místě“; „udělal bych to nebo ono“. 

 
     Přímluvná modlitba (3 min) vychází ze sdíleného; každý 1 minutu 
 

Závěrečný čas – dekluze (3 min) 

• Každý řekne, s čím odchází (1 min na každého = 3 min všichni) 



 
 

 

Abrahámovo srdce + bonus videa k rozjímání (viz níže) 
 

 

Sedm setkání 

 
Abraham vychází 

 
(Gen 11,3 – 12,5) 

 

 
Poznává zemi i 

hlad 
(Gen 12,6-20) 

 

 
Rozchod s Lotem 

 
(Gen 13,6 - 18) 

 

 
Uzavírání 
smlouvy 

(Gen 15,1 - 18) 
 

 
Otrokyně Hagar 

 
(Gen 16,1 – 10) 

 

 
Tři muži a 
zaslíbení 

(Gen 18,1 - 16) 
 

 
Obětování Izáka 

 
(Gen 22,1-12) 

 

 DATUM SETKÁNÍ 

 

       

Pozorování 

Co mě na 
Abrahámovi 

oslovuje? 

       

Porozumění 

Jak na mě 
působí, co 
Abrahám koná? 

Jaký měl vztah 
k Bohu a jak mu 
důvěřoval?  

 

       

Aktualizace 
Jak 
Abrahámovy 
postoje osvěcují 
můj život nebo 
aktuální 
událost? 
Co uvedu do 
praxe ve světle 
Abrahámova 
příkladu? 

 

       

 
 



K prohloubení textu může pomoci následují videa Johanesse Gerloffa : 
 
Abraham vychází https://www.youtube.com/watch?v=1oitWPUWjLs   Abram se vydal na cestu (7:10) 
(Gen 11,3 – 12,5) https://www.youtube.com/watch?v=HZVj5h3QRgU  Původní obyvatelé (6:34) 
   https://www.youtube.com/watch?v=Qeafaz3MG7Y  Bůh říká: Jdi (6:50) 
 
Poznává zemi i hlad https://www.youtube.com/watch?v=JoZYrGH2fD0&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=15    Cesta do Egypta (6 :51) 
(Gen 12,6-20) 
 
Rozchod s Lotem https://www.youtube.com/watch?v=z4XxT7Fcejg&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=17    Zaslíbení země trvá (7:10) 
(Gen 13,6 - 18)  https://www.youtube.com/watch?v=euGkZH1iGkE&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=18  Jak Bůh líčí dějiny (7:26) 
 
Uzavírání smlouvy  https://www.youtube.com/watch?v=iy8s6HP9QMs&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=21   Smlouva s Bohem (7:14) 
(Gen 15,1 - 18)  https://www.youtube.com/watch?v=SbkhB02XdtE&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=22   Boží plán (7:25) 
 
Otrokyně Hagar https://www.youtube.com/watch?v=dCFaVh-zEro&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=24   Otrokyně (9:33) 
(Gen 16,1 – 10) 
 
 
Tři muži a zaslíbení https://www.youtube.com/watch?v=POrODu_vycE&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=30   Pohostinnost (8:35) 
(Gen 18,1 - 16)  https://www.youtube.com/watch?v=YQJJKVLm4Ns&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=31   Smích (9:57) 
 
 
Obětování Izáka https://www.youtube.com/watch?v=iG30vgKW9mc&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=39  Bůh zkouší (7:56) 
(Gen 22,1-12)  https://www.youtube.com/watch?v=JcC3yj5J7EU&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=40    Proti dětským obětem (8:02) 
   https://www.youtube.com/watch?v=YufX-R_rW64&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=41    Bůh nechce oběti (7:22) 
   https://www.youtube.com/watch?v=2MGrDUNvszA&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=42 Úvahy o mučednictví (7:14) 
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https://www.youtube.com/watch?v=YufX-R_rW64&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=2MGrDUNvszA&list=PLTH0HMfKMmmdzrX0LDPfxmZodl9b0cVPE&index=42

