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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, ÚNOR 2012

GENESIS, LEKCE 15, GENESIS 21,1-34
OTÁZKY KE STUDIU
20. kapitola knihy Genesis nám připomněla slabost hříšného člověka. Na
velikánovi víry jsme mohli vidět, jak v jednom těle současně působí milost
Boží i lidská hříšnost. Příběh Abrahama se v mnoha věcech neliší od
našeho vlastního příběhu – jednou je nahoře a jednou je dole. Po
úžasných výšinách v Boží blízkosti se vzápětí ocitá v hlubinách lidského
hříchu – naposledy když opět zapřel svou ženu Sáru a spolu s ní také
Boha, který mu nedlouho předtím slíbil dát syna právě ze Sáry. Ale Boží
milost je větší než lidský hřích. A to je ohromné povzbuzení, které
nacházíme v životním příběhu patriarchy hned vedle další věci – a tou je
Boží věrnost, jak to vidíme ve 21. kapitole.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v nedělním kázání z tohoto oddílu
Písma? Překvapilo vás něco v jednání Boha nebo lidí?
1. Čtěte Gn 21,1-34. Celá kapitola obsahuje několik příběhů –

pokuste se kapitolu rozdělit na menší oddíly a každý z nich vlastními
slovy pojmenujte. Co je společným jmenovatelem všech příběhů?
•
•
•
•
•

Jak tato kapitola navazuje na předchozí kapitolu?
Jaké věci mají kapitoly 20 a 21 společné?
Co je hlavní myšlenkou této kapitoly?
Jaké jsou hlavní postavy v této kapitoly? Co tyto postavy spojuje?
Jaké místo zaujímá tato kapitola v životním příběhu Abrahama?

2. První dva verše nás opět uvádějí do situace – Abraham zůstal

v Geraru, v zemi krále abímeleka a Bůh naplnil zaslíbení, které
Abrahamovi a Sáře dal. Jak tyto dva verše souvisejí s vyprávěním
předchozí kapitoly?
• Všimněte si, jak oba verše zdůrazňují Boží věrnost. Jak to podle vás
promlouvalo k Izraelcům, které autor knihy, Mojžíš, vyváděl z Egypta?
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3. Následující verše (v. 3-8) rozvádějí úvodní dva verše a popisují, co

se stalo. V čem se zde opět naplnilo Boží slovo (v. 3)? Proč měli svého
syna pojmenovat Izák (Gn 17,17-19; Gn 18,13-15)?
• Jak reagovala Sára na narození svého syna (v. 6)?
4. Verše 9-13 mluví o těžké situaci v Abrahamově rodině. Proč

k takové situaci vůbec došlo (viz např. kap. 16)? Jaké byly vztahy
v této rodině?
• Jak rozumíte Boží reakci na celou situaci? Schvaloval Bůh to, co se
dělo?
5. V dalších verších (v. 14-21) čteme o příběhu Hagary a Izmaela. Co

vám tento příběh připomíná (viz. kap. 16)?
• Jak se tady naplňuje Boží slovo?
• Jak Bůh naplňuje své slovo, které dal v minulosti Hagaře? Myslíte, že
Hagara věřila Bohu?
6. Poslední část této kapitoly (v. 22-34) popisují další příběh, který

se odehrává mezi Abrahamem a abímelekem. O co v tomto příběhu
jde?
• Jak se abímelek díval na Abrahama (v. 22)?
• Znovu tady vidíme uzavření smlouvy – jaké smlouvy uzavřel Abraham
v kanaánské zemi a s kým? O čem byla tato smlouva?
• Co se odehrálo mezi účastníky této smlouvy?
• Co se z toho můžeme naučit o vzájemném jednání?
• Podívejte se na to, jak se Abraham opět zachoval po uzavření smlouvy
s abímelekem (v. 33).
7. Jaká Boží vlastnost se nejvíce projevuje v tomto oddíle? Co se

můžeme naučit o Božím jednání?
• Co nás tento oddíl učí o mezilidských vztazích a o vztazích v rodině?
• Jak tento oddíl Písma ukazuje na Pána Ježíše Krista?
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• Co z tohoto oddílu budete aplikovat do svého života?
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