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GENESIS, LEKCE 12, GENESIS 19,,1-26
OTÁZKY KE STUDIU
V 18. kapitole Genesis jsme viděli obnovený odlesk slávy „Božího
obrazu“, člověka – viděli jsme zralou víru Abrahama, který sloužil Bohu
z celého svého srdce, miloval Boha celým svým srdcem a miloval svého
bližního. Jeho lásku jsme viděli v důvěrném
ném vztahu, který s ním Bůh měl a
lásku k bližním jsme viděli v horlivých a usilovných přímluvách, jimiž se
Abraham přimlouval za spravedlivé v Sodomě, kterou se Bůh rozhodl –
společně s okolními městy – vymazat ze zemského povrchu. A právě to je
obsahem 19.
9. kapitoly.
kapitoly. Po kapitole slávy se znovu dostáváme ke kapitole
hrůzy – hrůzy lidského hříchy, který křičí k nebi, nezadržitelnosti Božího
soudu, který povstává proti lidskému hříchu a velikosti Boží milosti, která
vítězí nad soudem.
Opakování: Jak můžeme vidět spolupůsobení Boží svatosti s Boží milostí
v 19. kapitole? Co praktického
praktické jste naučili z nedělního kázání?
kázání
1. Čtěte Gn 19,1-38
8. Celá kapitola obsahuje několik dílčích příběhů,

ale má jednu hlavní lidskou postavu – o koho se jedná? Jak byste
vlastními
tními slovy vysvětlili obsah této kapitoly?
• Jaké jsou další postavy v 19. kapitole (vypište si je)?
• Pokuste se celou kapitolu rozdělit na menší úseky a své rozdělení
zdůvodněte.
• Každý pododdíl pojmenujte výstižným názvem.
• Jaké další Boží soudy můžete jmenovat z předchozích kapitol Genesis?
• Můžeme od Boha čekat takové věci i dneska (viz např. Lk 13,1-5)?
2. Ve verších 1-3 se
e nám představuje spravedlivý Lot (viz 2 Pt 2,7).

Kde se s Lotem setkáváme podle v. 1 (vysvětlete s pomocí Př 31,23;
Rút 4,1-2,
2, apod.)? Proč myslíte, že byl Lot právě zde?
• Jaký je postoj Lota a v čem se podobá Abrahamovu z Gn 18?
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• Proč myslíte, že Lot tolik naléhal na ty muže, aby u něj zůstali?
3. Verše 4-8 Ukazují na situaci v Sodomě. Jak byste tuto situaci
s

popsali. Jakými slovy by se dala nejlépe charakterizovat?
• Jak si vysvětlujete Lotovo jednání se svými dcerami?
• Jak se na tom podle vás podepsala skutečnost, že Lot žil uprostřed
bezbožníků?
4. V dalších verších (v.
v. 9-11) čteme o reakci Lotových hostů. Jak

byste jejich reakci popsali?
• Jak se zde projevuje Boží milost?
5. Verše 12-16a popisují Lotovo vlastní váhání i malou naléhavost,

s jakou mluvil se svými zeti. Proč myslíte, že Lotova slova připadala
těm mužům jako žert? Co nám to říká o vážnosti evangelizace a
křesťanského života vůbec?
• Věci se nedějí z ničeho nic, ale obvykle jsou důsledkem předchozích
věcí. Všimněte si Lotova váhání z v. 15-16a. Co ho Lota dovedlo až
sem?
6. Ani další verše (v. 16-23)
16
nejsou k Lotovi o mnoho shovívavější.

Kdo jediný je zde shovívavý? Proč (viz v. 29)?
29)
• Přemýšlejte o tom, jak daleko sahá lidská troufalost a to i tváří tvář
Božímu soudu (viz také Zj 9,20-21).
7. Závěrečné verše našeho oddílu (v. 24-26) nám poskytují obraz

dokonaného soudu – dokonce i uprostřed Lotovy rodiny. Co se
z toho můžeme naučit o spasení (viz např. Mt 10,22; 24,13)?
8. Co jste se z tohoto oddílu naučili o Bohu
Bo samotném,, jeho svatosti

a jeho milosti? A co o lidském hříchu?
• Co z tohoto oddílu budete aplikovat do svého života?
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