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GENESIS, LEKCE 11, GENESIS 18,1
16-33
OTÁZKY KE STUDIU
Bůh znovu navštívil Abrahama (Gn
(
18,1-8)) a Abraham se znovu ukázal
jako ten, kdo Boha uctívá a slouží mu z celého svého srdce. Bůh také
Abrahamovi znovu připomněl svůj slib – narození syna a dědice (Gn
(
18,915). A nejen to – kromě toho ho také na
na příkladu jeho ženy Sáry
konfrontoval s trapností a ošklivostí lidské nevěry. Ale v celé 18. kapitole
se Abraham ukazuje ten, jehož víra skutečně vyrostla a vyzrála – ukazuje
se jako přítel Boží (Jk
( 2,23). Velmi zjevně to můžeme vidět ve druhé
polovině osmnácté
mnácté kapitoly, kdy se Abraham přimlouvá za Sodomu a
Gomoru, které čeká Boží soud.
Opakování: Jaká Boží vlastnost nejvíce vyniká v celé osmnácté kapitole?
Které praktické věci jste z nedělního kázání přijali pro svůj život?
1. Čtěte Gn 18,1-33
33. Jaká je podle vás hlavní myšlenka celé této

kapitoly? Pokuste se tuto kapitolu rozdělit na menší oddíly a každý
z nich výstižně pojmenujte.
• Jak spolu jednotlivé příběhy této kapitoly souvisí?
• Jaké jsou hlavní postavy v celé 18. kapitole?
2. Ve verších 16-19
19 je první Boží promluva v našem oddíle. Ke komu

tam Hospodin mluví? Jak nám tato slova osvětlují identitu mužů,
kteří přišli na návštěvu k Abrahamovi?
• Jaký postoj Abrahama můžeme znovu vidět ve v. 16?
• Co se z Božích slov dovídáme o vztahu mezi Abrahamem a Bohem? Jak
Bůh sám hodnotí tento vztah?
• Na které věci zde Bůh klade důraz (jak z toho, co se týká Jeho
samotného tak z toho, co se týká Abrahama)?
• Co se můžeme z verše 19 naučit o výchově dětí ke zbožnosti? Všimněte
si sloves, která jsou zde použitá.
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3. Verše 20-23 mluví jak o Boží spravedlnosti a svatosti, tak také o

Božím milosrdenství. Které věci v těchto verších ukazují právě na
Boží milosrdenství?
• Verše 21-22 popisují něco málo z toho, jak to vypadalo v Sodomě. Jak
se Bůh dívá na současný svět? Myslíte si, že také stoupá křik k Bohu?
• Čtěte Zj 6,9-11 a Zj 8,3-4
8,3 . Co se můžeme naučit o modlitbě a volání
k Bohu z těchto veršů?
• Od Abrahamaa se můžeme naučit
nauč přistupovat k Bohu – všimněte si toho,
co se stalo mezi verši 22-23
22 . Umíte se přiblížit k Bohu ještě blíž? Jak?
4. V dalších verších (v.
v. 23-25) začíná Abrahamova přímluva. Čtěte

Gn 19,29 – co bylo podle tohoto verše jedním z nejdůležitějších
motivů Abrahamových přímluv?
• Na jaké Boží vlastnosti se odvolává Abraham?
• Jak Abraham nazývá Boha? Co nám to říká o tom, jak Boha znal?
5. Verše 26-33 popisují celou rozmluvu Abrahama s Bohem (nebo se

jedná o modlitbu?). Co vám tato rozmluva připomíná?
• Jaký je Abrahamův postoj (viz v. 27, 30-32)?
• Proč Abraham skončil u deseti a nepokračoval ještě dále? Jaké důvody
ho k tomu mohly vést?
• Jak rozumíte Abrahamově modlitbě v kontextu slov Pána Ježíše z Mt 6,7
o množství slov?
• Čtěte 2 K 12,8-9 a porovnejte obě modlitby.
• Jak se za druhé lidi přimlouváte vy sami?
• Pokuste se z této Abrahamovy modlitby odvodit co nejvíce obecných
principů, které se týkají modlitby.
6. Co jste se z tohoto oddílu naučili o Bohu
Bo samotném?? Jaké
Jak je Boží

jednání s námi?
• Co jste se naučili o modlitbě a přímluvách za lidi?
lidi
• Které věci můžete aplikovat do svého každodenního chození s Bohem?
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