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

GENESIS, LEKCE 7, GENESIS 16,1-16
OTÁZKY KE STUDIU
Bůh uzavřel s Abramem smlouvu. Zopakoval mu svůj slib (3x je v 15.
kapitole zopakováno zaslíbení o zemi, kterou Bůh slíbil Abramovi). Abram
byl Božím mužem a chodil s Bohem. Důvěrně se s Bohem znal a Bůh ho
nazýval svým přítelem. Přesto byla Abramova víra neustále zkoušena a
tříbena. A ne vždy ve zkouškách Abram obstál, jak to uvidíme v této
kapitole. Dokonce to vypadá, že čím má člověk těsnější společenství
s Pánem, tím náročnější zkoušky přicházejí do jeho života a tím tragičtější
jsou také důsledky případného selhání. Jedinou jistotou tak tady zůstává
Bůh, který je nad tím vším a který svým milovaným dětem zaslibuje, že
On sám bude jejich štítem a přehojnou odměnou (Gn 15,1).
Opakování: Co vás nejvíce zasáhlo v nedělním kázání ze 16. kapitoly? Co
můžete hned použít ve svém životě víry?
1. Čtěte Gn 16,1-16. Popište dění v této kapitole svými slovy.

Pokuste se toto dění zasadit do kontextu předchozích kapitol –
především takových pasáží jako Gn 13,16; 15,4-5.
 Jak bychom mohli rozumět této kapitole – jaké jsou možnosti
(kdybychom neznali následující text)?
 Pokuste se udělat si nějakou časovou osu Abramova pobytu
v kenaánské zemi.
 Jaká hlavní zaslíbení dostal Abram od Boha (Gn 12,1-7; Gn 15,4-21)?
2. Verš 1 nás uvádí do situace. Co nám tento verš opakuje (viz Gn

11,30; Gn 15,2-3)? Proč to tento verš takto zdůrazňuje hned na
začátku našeho příběhu?
 Zopakujte si Abramův příběh z Egypta (Gn 12,10-13,1). Co se tam
odehrálo?
 Jaká další postava se objevuje v příběhu Abrama (Gn 16,1)?
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3. Verše 2-4 popisují jednání Abrama a Sáry. O čem toto jejich

jednání mluví? Jaké motivy můžeme pro takové jednání najít? Jak to
můžeme ospravedlnit ve světle zaslíbení 15. kapitoly?
 Co vás na tomto jednání nejvíce udivuje?
 V té době bylo takové jednání úplně normální a přijatelné. Všimněte si
rozdílu mezi společenskými normami a Božími normami. Co se z toho
můžeme naučit?
 Co Abram řekl svým jednáním Bohu?
4. Další verše (v. 5-6) jasně ukazují na hřích, který přebývá hluboko

v lidském nitru. Jak se hřích projevuje u Abrama, Sáry a Hagary?
 Jak rozumíte slovům: „Ať mezi tebou a mnou rozsoudí Hospodin.“? Čeho
se tato slova týkají?
5. Verše 7-9 popisují setkání Hagary s Hospodinovým poslem.

K čemu jí tento posel vede (v. 9)? Jak nám to pomáhá rozumět
předchozímu dění (v. 2-6)?
 Všimněte si, co všechno tento posel o Hagaře ví.
6. Následující verše (v. 10-14) obsahují požehnání, kterého se dostalo

synu Hagary. Vedle toho zde ale najdeme také mnoho informací o
tom, s kým se to vlastně Hagara setkala. O koho se jedná? S kým
můžeme Hospodinova posla identifikovat?
 Jaká požehnání jsou zaslíbena Izmaelovi? Srovnejte je s požehnáními
pro Abrama (jde o Abramova syna!).
 Zbytek kapitoly (v. 15-16) je konstatováním o narození syna. Kdo

podle těchto veršů pojmenoval Izmaela (srov. s v. 11)?
7. Jak vám tato kapitola pomohla více rozumět Božímu jednání

s námi a moci hříchu, z něhož jsme díky kříži vykoupeni?
 Co z této kapitoly budete aplikovat do svého života?
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