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

GENESIS, LEKCE 10, GENESIS 18,,1-15
OTÁZKY KE STUDIU
Abrahamovi
ovi se zjevil Bůh a uzavřel s ním smlouvu – a ti přes
Abrahamovu zjevnou nevěru, ke které dospěl po čtvrt století čekání na
naplnění Božího zaslíbení. Abraham rezignoval, ale Bůh nikdy
nerezignuje. On je věrný. Zjevil se Abrahamovi, znovu s ním uzavřel
smlouvu
ouvu a tentokrát tuto smlouvu doplnil o znamení smlouvy na těle
Abrahama a všech jeho potomků i všech v jeho domě – o obřízku. Bůh
dokonce vyslyšel modlitbu Abrahamovy nevěry, aby Bůh požehnal
Izmaelovi – a zaslíbil, že z Izmaela bude veliký národ. Ale synem
syn
požehnání bude Izák, který se narodí rok po uzavření smlouvy.
Opakování: Co vás nejvíce zasáhlo z nedělního kázání z tohoto oddílu?
Které praktické věci jste přijali pro svůj život?
1. Čtěte Gn 18,1--15. Dochází tady k dalšímu Božímu zjevení

Abrahamovi. Co je jádrem tohoto oddílu? Jaká je jeho hlavní
myšlenka? Kdo jsou hlavní aktéři našeho příběhu?
• Jak tento příběh souvisí s předchozím příběhem?
• Jaké zde nacházíte podobnosti s předchozím zjevením Božím (v kap.
18)? Čím se tyto příběhy liší?
2. Verše

1-3 nám
m odhalují způsob dalšího
Abrahamovi. Jak se Bůh ukázal Abrahamovi (v.
( 2)?

zjevení

Božího

• Verš 1 nám vysvětluje, že to byl opravdu Bůh, kdo se zjevil
Abrahamovi. Věděl o tom také Abraham (v. 3)? Jak to poznal? Poznali
byste to vy na jeho místě?
• Čtěte Žd 13,1-2. K čemu nás vede Boží slovo? Jak to můžeme prakticky
vidět na Abrahamovi?

verších 4--8 prokazuje Abraham pohostinnost
praktickým způsobem. Co udělal pro své hosty?
3. Ve

velice

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, cirkevusti@gmail.com;
cirkevusti@gmail.com www.cirkevusti.cz
Copyright © 2011
20 Biblické společenství křesťanů

BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
• Všimněte si, jak se Abraham nazývá ve v. 5. Co nám to říká o jeho
pokoře? Myslíte, že to nějak souvisí s tím, co se odehrálo v předchozí
kapitole?
• Co nám Abrahamovo smýšlení
smýšlení o sobě prozrazuje o jeho hostech?
• Jak se Abraham chová ve v. 7-8? Co nám to prozrazuje o jeho srdci?
4. V dalších verších (v.
v. 9-12) se iniciativa přesouvá od Abrahama

k jeho hostům – začínají rozhovor. Proč myslíte, že se ptají nejprve
na Sáru?
• Ve verši 10 nacházíme ohromné zaslíbení pro Abrahama a jeho ženu
Sáru. Jak je toto zaslíbení zformulováno?
• Další verš (v. 11) nám ukazuje důvody, kvůli kterým bylo možné
alespoň trochu rozumět Abrahamově předchozí a Sářině nynější nevěře
– ačkoliv ji Boží slovo nikde neschvaluje. Myslíte, že je ještě nějaký
důvod, proč je zde zdůrazněno, že Abraham se Sárou nemohli mít děti?
• Jaká byla reakce Sáry na Boží zaslíbení – konstatování z v. 10 (v. 12)?
Proč takhle reagovala? Jak byste reagovali na jejím místě vy (po 24
letech čekání)?
5. Verše 13-14 nám odhalují pravdu o Abrahamových hostech v celé

šíři. Ve 13. verši je to skutečně Hospodin, kdo mluví k Abrahamovi.
Co dalšího v tomto verši ukazuje na to, že to je skutečně Bůh?
• Co nám říká verš 14 o narození Izáka?
6. Poslední verš našeho oddílu ukazuje kratičkou hádku mezi Sárou a

Pánem. Jak se Sára chovala?
• Jaký výraz byste přiřadili k Boží odpovědi ve v. 15? Co nám to říká o
Bohu a jeho jednání s námi?
7. Co jste se z tohoto oddílu naučili o Božím jednání s námi? Jakým

způsobem s námi Bůh jedná?
• Co jste se naučili o víře? Které věci můžete aplikovat do svého
každodenního chození s Bohem?
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