BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, ÚNOR 2012

GENESIS, LEKCE 16, GENESIS 22,1-24
OTÁZKY KE STUDIU
Před námi je kapitola, která patří ke skutečným vrcholům v knize Genesis
– ve 22. kapitole je příběh zkoušky Abrahama. V předchozí kapitole jsme
viděli, jak Bůh po pětadvaceti letech naplnil svůj slib daný Abrahamovi a
daroval mu syna Izáka z jeho ženy Sáry. Boží věrnost byla hnací silou pro
věrnost Abrahamovu. Podíváme-li se zpátky do předešlých kapitol, tak
vidíme dvacet pět let věrného následování Boha. Nebylo to vždy úplně
horlivé následování, ale Abraham se nikdy od Boha neodvrátil, ale
poslušně jednal podle toho, co mu Bůh přikázal.
Opakování: Co je vás vůbec nejtěžší na příběhu o obětování Izáka? Jak si
to vysvětlujete?
1. Čtěte Gn 22,1-24. Co je hlavní myšlenkou této kapitoly, oč v této

kapitole jde? Jak bychom mohli tuto kapitolu rozdělit na menší
oddíly? Proč je tato kapitola tak důležitá?
• Jaká je zde souvislost s předchozími kapitolami?
• Jaký je novozákonní přesah tohoto příběhu?
2. V prvních třech verších jsme pozvolna uváděni do děje –

všimněte si toho, co je o následujícím příběhu řečeno na začátku
prvního verše. Věděl o tom Abraham?
• Jaká Abrahamova vlastnost se v těchto verších projevuje?
• Jak je popsán vztah mezi Abrahamem a Izákem?
• Podívejte se do 2 Pa 3,1, kam má jít Abraham obětovat. Čtěte Žd 9,28;
Lk 13,33 a J 1,36 – kdo byl obětován na hoře Mórija?
3. Následující verše (v. 4-8) Popisují rozhovor mezi otcem a synem.

Proč nechal Abraham služebníky pod horou?
• Co vidíte za Abrahamovou odpovědí Izákovi (viz Žd 11,17-19)?
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4. Verše

9-14 popisují Abrahamovu oběť. Jak se naplnila
Abrahamova slova, která řekl Izákovi (v. 8)? Jak se naplnila v Novém
zákoně (J 1,36)?

• Jak opět reaguje Abraham na Boží zavolání (v. 11 – viz také v. 1)?
Podívejte se také např. na Ex 3,4 nebo 1 S 3,4-9 – jak má vypadat reakce
člověka na Boží slovo?
• Která postava se v našem příběhu opět objevuje (viz také Gn 21,17)?
• Všimněte si toho, jak tato postava mluví ve v. 12.
• Jaké svědectví je zde vydáno Abrahamovi?
• Proč Abraham nazval toto místo právě „Hospodin vidí“ (viz také Gn
16,7-13)?

verších (v. 15-18) je Hospodinovo požehnání
Abrahamovi. Je zde něco jiného, čím se liší od požehnání, které Bůh
Abrahamovi zaslíbil již dříve?

5. V dalších

• Jaké dvě věci (jedna se týká Boha a druhá Abrahama) jsou v těchto
verších zdůrazněny?
• Co se v těchto verších několikrát opakuje? Proč? Co tím chce Bůh
Abrahamovi říci?
• Jak těmto požehnáním rozumíte v kontextu této zkoušky?
6. Závěr této kapitoly (v. 19-24) patří popisu návratu Abrahama

domů a zprávám, které dostal a které se týkaly jeho širší rodiny. Kde
v té době Abraham bydlel?
• Jak tyto věci souvisí s příběhem o obětování Izáka?
• Co se dozvídáme o Abrahamově rodině? Na co nás to má připravit?
7. Přicházejí podobné zkoušky také do života křesťanů? Čeho se

týkají? Mohl by po nás Bůh chtít něco podobného?
• Co nás tento oddíl učí o poslušnosti Hospodinu?
• Jak tento oddíl Písma ukazuje na Pána Ježíše Krista?
• Co z tohoto oddílu budete aplikovat do svého života?
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