BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, LISTOPAD 2011

GENESIS, LEKCE 6, GENESIS 15,1
1-21
OTÁZKY KE STUDIU
Abram získal Boží požehnání od Melchisedecha, kněze nejvyššího Boha.
Doopravdy porozuměl, jak to bylo s jeho vítězstvím nad dobyvačnými
králi ze severu (Gn
Gn 14,20)
14,20) a svým následným jednáním se sodomským
králem jen potvrdil, že nechce mít nic společného s nepravostí (Gn
(
13,13)
– a to i kdyby to znamenalo minout velice výhodnou nabídku (Gn
(
14,21).
V 15. kapitole uvidíme, jak se Bůh znovu zjevuje Abramovi a znovu (po
kolikáté již?) potvrzuje svou smlouvu s ním. Tato kapitola patří mezi
nejdůležitější
ější kapitoly v knize Genesis, protože nás učí o ospravedlnění
z víry. Pokud nepochopíme, jak byl Abram ospravedlněn z víry, tak
nemůžeme rozumět ani svému vlastnímu ospravedlnění.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v nedělním kázání z 15. kapitoly? Jak
jste
ste to aplikovali do svého vlastního života?
1. Přečtěte si Gn 15
5,1-21. O co jde v této kapitole? Co je její hlavní

myšlenkou? Pokuste se shrnout obsah celé kapitoly do jedné
jednoduché věty.
• Jak tato kapitola souvisí s povoláním Abrama v Gn 12,1-4
12,1 ?
• Jak tato kapitola navazuje na předchozí kapitoly (kap. 12-14
12 )?
• Pokuste se z kapitol 12-14
12
spočítat, kolikrát již Abram dostal potvrzení
o svém povolání.
2. Ve verši 1 je to znovu Bůh, kdo se dává poznat Abramovi.

Všimněte si tohoto principu, který se tady odvíjí již od začátku Bible
– najdeme někde místo, kdy Abram sám o své vůli hledal Boha? Kdo
je vždy při komunikaci člověka s Bohem iniciátorem?
• Co Bůh Abramovi říká? Jaký vám to dává smysl? Bylo zde něco, čeho by
se měl Abram bát?
• Jak tento verš souvisí s předchozími verši?
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• Pozn.: rozdělení Bible na kapitoly a verše je až záležitostí poměrně
moderní, takže v původním znění příběh o odmítnutí sodomského krále
bez jakéhokoli
éhokoli přerušení pokračoval v Gn 15,1.
3. Verše 2-3 popisují Abramovu odpověď na Boží slova. S jakým

postojem Abram Bohu odpovídá?
4. Další verše (v. 4-7) jsou stěžejními verši učení o ospravedlnění.

Třikrát je v. 6 citován v Novém zákoně (Ř
Ř 4,22; Gal 3,6; Jk 2,23). Na
jakém základě se člověk stává před Bohem spravedlivým?
• Srovnejte v. 7 s Gn 12,1. Jak je zde interpretován Abramův odchod
z Uru? Jak tomu rozumíte?
5. Verše 8-21 popisují dávný blízkovýchodní obřad uzavření krevní

smlouvy mezi dvěma subjekty – v tomto případě mezi Abramem a
Bohem. Obvykle oba lidé prošli mezi rozpůlenými zvířaty a zavázali
se, že pokud nesplní svou část smlouvy, tak skončí jako ona zvířata.
Jak to bylo s Abramem a Bohem?
• O co šlo v této smlouvě? Jaké byly smluvní podmínky jednotlivých
stran?
• Kdo byl garantem této smlouvy?
• Kdo se nakonec zavázal tuto smlouvu splnit (v. 17-18)?
• Co všechno Bůh Abramovi zjevil – o Abramovi samotném i o jeho
potomstvu?
• Kdy se jednotlivé části této smlouvy naplnily (viz. Gn 25,8; Ex 1,13; Ex
13,36; Ex 13,3; 1 Kr 5,1; Neh 9,8)?
• Jak tato smlouva krve souvisí s novou smlouvou krve, která byla
uzavřená prolitím krve Pána Ježíše Krista?
6. Jak vám tato kapitola pomohla porozumět
porozumět tomu, co je to

ospravedlnění z víry?
• Jak budete tyto věci aplikovat do svého života?
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