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

GENESIS, LEKCE 8, GENESIS 17
7,1
OTÁZKY KE STUDIU
Abram chodil s Bohem a učil se trpělivosti a očekávání na Boží jednání.
Bůh s ním uzavřel smlouvu, několikrát mu potvrdil svá zaslíbení, ale
přesto byly chvíle, kdy se Abram pokusil vzít věci do vlastních rukou
(kap. 16) – nejsou to slavné chvíle z Abramova života, ale potvrzují nám
pravdivost Božího slova, protože nám ukazují skutečného hrdinu víry
takového, jaký doopravdy byl – bez nějakého přikrášlování nebo
zamlčování nějakých věcí z jeho života. 17. kapitola začíná Boží velikostí
a slávou a hned v prvním verši jsou spojené dvě věci, kterým jen těžko
rozumíme a už vůbec je nedokážeme skloubit dohromady: Boží
svrchovanost a lidská zodpovědnost.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v nedělním kázání o všemohoucím
Bohu? Co jste si z nedělního kázání odnesli
dnesli pro svůj praktický život víry?
1. Čtěte Gn 17,1-27
27. Co je podle vás hlavní myšlenkou této kapitoly?

Jak to souvisí s předchozími kapitolami? Co je kromě osoby Abrama
pojítkem mezi kapitolami 12-17?
12
2. Verš 1 nás uvádí do situace celé 17. kapitoly.
kapitoly Jak konkrétně

navazuje tento verš na verš předchozí? Kdo v tomto verši na sebe
bere iniciativu (srov. to v celé 17. kapitole)?
• Kolik let uplynulo od Gn 16,16 do Gn 17,1?
• Ukazoval se Bůh Abramovi v i tomto období? Proč ano, proč ne?
• Jak se zde projevuje Bůh? K čemu vede Abrama?
3. V prvním verši se Bůh Abramovi představuje jako všemohoucí

Bůh. Co toto pojmenování podle vás znamená?
• Pokuste se co nejlépe popsat, co to znamená všemohoucnost Boží. Jak
souvisí s Boží svrchovaností?
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• Co je to svrchovanost Boží? Proč je důležité tomu rozumět?
• Má pochopení Boží svrchovanosti nějaké praktické dopady na život
křesťana? Jaké?
4. Bůh promlouvá k Abramovi a říká mu, že je všemohoucí Bůh. Toto

jméno je 48x v Bibli (ve SZ) – z toho je 31x v knize Job. Může nám
tato skutečnost nějak pomoci v pochopení toho, jaký praktický
dopad má poznání Boha jako toho, kdo je všemohoucí?
• Jméno všemohoucí Bůh je v Genesis celkem 6x a z toho 5x je spojené se
zaslíbením a s požehnáním – prostuduj tyto oddíly: Gn 17,1n; Gn
28,3n; Gn 35,11n;
11n; Gn 43,14; Gn 48,3n; Gn 49,25n.
• Skutečně Bůh vládne nade vším v celém vesmíru nebo existuje něco, co
se Boží vládě vymyká?
• Jak je to s člověkem? Je člověk nezávislý na Bohu a rozhoduje se
nezávisle nebo se rozhoduje podle toho, jak Bůh chce (Ř 9,16-24;
9,16
Př
16,4)?
• Jak je to se spasením? Rozhoduje se člověk pro Boha nebo Bůh pro
člověka (viz Ef 1,4; Jk 1,18; 2 Tm 1,9; Tt 3,5)?
5. Ve druhé části prvního verše je Boží výzva k jednání – Bůh volá

člověka k zodpovědnosti, k poslušnosti. Jak byste popsali vzájemný
vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností (Fp
(Fp 2,12-13)?
2,12
• Jaké dvě věci dostal Abram na zodpovědnost?
• Jak byste popsali to, co je myšleno slovy „chodit před Bohem“? Co to od
člověka vyžaduje? Co to pro člověka znamená v každodenní praxi?
• Bůh povolal
olal Abrama k tomu, aby byl bezúhonný. Myslíte, že to mělo
nějakou souvislost s událostmi v 16. kapitole?
• Jak byste vysvětlili křesťanskou bezúhonnost? Co to je? Jak se to
projevuje? Znamená to dokonalost? Vysvětlete.
6. Můžeme rozumět zodpovědnosti křesťana bez toho, abychom

chápali Boží svrchovanost, všemohoucnost?
• K čemu vede snaha po bezúhonnosti bez pochopení Boží svrchovanosti?
Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, cirkevusti@gmail.com; www.cirkevusti.cz
Copyright © 2011
20 Biblické společenství křesťanů

