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

GENESIS, LEKCE 9, GENESIS 17,1
1-27
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. Ale 17. kapitola je i přes
Abrahamovu „drobnou“ nevěru zase kapitolou slávy, Božího jednání a
potvrzení Božích slibů.
Opakování: Jak vás povzbudilo Boží jednání s Abramem v 17. kapitole?
Co z nedělního kázání můžete používatt ve svém životě víry?
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
• Pojmenujte vlastními slovy jednotlivé části textu:

a) Gn 17,1-8:
b) Gn 17,9-14:
c) Gn 17,15-16:

d) Gn 17,17-22:
17,17
e) Gn 17,23-27:
17,23

• V čem tato kapitola navazuje na předchozí kapitolu? Uveďte některé
konkrétní věci.
2. Verš 1 nás uvádí do situace. Jak konkrétně navazuje tento verš na

verš předchozí? Pozn.: Pamatujte na to, že v původním textu nebylo
žádné rozdělení na kapitoly a verše.
• 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?
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3. Verše 2-8 mluví o další smlouvě s Abramem. Co je součástí této

smlouvy – o které věci se jedná?
• Znovu si všimněte ve v. 5, jak je tato smlouva postavena (kdo je
aktérem, tím, kdo v této smlouvě jedná).
jedná)
4. Další verše (v. 9-14)) mluví o vnějším znamení smlouvy mezi

Bohem a Abramem. O jaké znamení se jedná? Existuje v Novém
zákoně něco podobného?
• Čtěte Ko 2,9-12 a vysvětlete souvislost mezi obřízkou a křtem.
• Čtěte Ř 2,25-29 a vysvětlete, co to je pravá obřízka.
• Jak rozumíte Gn 17,14? Můžeme najít něco podobného pro církev?
5. Ve verších 15-16 se poprvé Bůh obrací také k Sáraji, i když stále

prostřednictvím Abrahama.
ma. Co se o ní dozvídáme?
6. Následující verše (v. 17-22) znovu popisují Abrahamovo
movo selhání.

V kapitole 16 to bylo „ve velkém“ a zjevné, nyní je to „malé“ a skryté.
O co se jedná?
• Jak se k tomu staví Bůh? Jak si vysvětlujete toto Boží jednání?
• Jaký vztah měl Abraham ke svému synovi Izmaelovi?
7. Konec kapitoly (v. 23--27) ukazuje na jednu z nejdůležitějších věcí,

které jsme si zatím mohli u Abrahama všimnout. O jakou vlastnost se
jedná (viz také Žd 11,8)?
)?
• Srovnejte v. 12 a v. 26-27.
26 27. Jak Abraham jednal? Jak se podle tohoto
srovnání stavěl Abraham k Božímu slovu?
• Jak to budete aplikovat do svého vlastního života? Jednáte stejně
důsledně?
8. Jak vám tato kapitola pomohla více rozumět Boží milosti a také

vytrvalosti ve víře? Jaký je vztah poslušnosti a víry?
• Co jste se naučili o aplikaci starozákonních principů do života církve?
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