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

GENESIS, LEKCE 27, VYBRANÁ PÍSMA
OTÁZKY KE STUDIU
Za námi jsou tři novozákonní sondy zaměřené na Abrahama. Viděli jsme
Abrahamovu radost (J 8,56), která pramenila z poznání Krista, zabývali
jsme se Abrahamovým požehnáním (Ga 3,6-14), jímž je spasení
z milosti skrze víru v toho jediného potomka Abrahamova, Ježíše Krista,
a v minulé lekci jsme se zaměřili na Abrahamovu víru (Jk 2,21-24),
která byla cele postavená na Ježíši Kristu a vedla Abrahama k proměně
celého jeho života. Dnešní lekce bude o Abrahamovu Bohu. A
nepůjdeme na jediné místo v Bibli, ale podíváme se hned na několik míst
jak Starého, tak i Nového zákona.
Opakování: Jak se prakticky projevovala Abrahamova víra podle Jk
2,21-24? Co bylo předmětem této víry?
1. Když se Bůh setkal s Jákobem v Gn 28,13 tak se představil jako

Hospodin, Bůh Abrahama a Bůh Izáka. Jak byste popsali Boha, který
se nám dává poznat v knize Genesis od začátku až do 28. kapitoly?
• Vyberte nějaké typické oddíly z knihy Genesis, které budou odpovídat
vašemu popisu Boha.
• Jak se Bůh představuje v prvních dvou kapitolách Genesis?
• Jak byste popsali Boží jednání, které můžeme vidět v Gn 3.
• Podívejte se do Gn 6-9 a 11 – co zde charakterizuje Boží jednání?
• Jak se Bůh dává poznat Abrahamovi na začátku 12. kapitoly Genesis?
2. První popis Boha Abrahamova, na který se zaměříme, najdeme

v Gn 14,18-19.22. Co byste řekli o Bohu, který je zde představen?
Jak byste Ho co nejvýstižněji charakterizovali?
• Slova „Bůh Nejvyšší“ jsou zde ve spojení s vlastnictvím nebe i země. Co to
podle vás znamená?
• Co nám tento popis říká o našem vztahu k Bohu a o Jeho vztahu k nám?
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dvě charakteristiky nacházíme v Gn 17,1. O jaké
charakteristiky se jedná? Pokuste se co nejlépe popsat, co to
znamená všemohoucnost Boží. Jak souvisí s Boží svrchovaností?
3. Další

• Jméno všemohoucí Bůh je v Genesis celkem 6x a z toho 5x je spojené se
zaslíbením a s požehnáním – prostuduj tyto oddíly: Gn 17,1n; Gn
28,3n; Gn 35,11n; Gn 43,14; Gn 48,3n; Gn 49,25n.
• Skutečně Bůh vládne nade vším v celém vesmíru nebo existuje něco, co se
Boží vládě vymyká?
4. Jaká Boží vlastnost stojí za příkazem: „Buď bezúhonný!“ (Gn

17,1)? Co tato bezúhonnost v praxi znamená?
• Podívejte se na to, jak veliké je požehnání bezúhonnosti – Ž 25,21; Př
11,3; Př 28,6.
• Co má být motivací života v bezúhonnosti podle Gn 17,1?
• Kdo má žít bezúhonně – viz Ef 5,27; Fp 2,15; 1 Te 3,13; 1 Tm 3,2?
5. Další charakteristiku Boha Abrahamova nalezneme v Gn 18,23-

25. Jak podle tohoto textu poznal Boha Abraham?
• Co to znamená, že Bůh je Soudcem vší země? Co z toho vyplývá pro
věřící? Co to znamená pro nevěřící?
6. Poslední charakteristiku, kterou se budeme zabývat, nacházíme

v Gn 22,15-18. Jak byste popsali Boha podle těchto slov Písma? Jak
se tady Bůh projevuje?
• Vyjmenujte všechny Boží vlastnosti, které můžeme vyčíst z tohoto textu.
• Co to znamená pro nás? Jaký dopad na náš život má porozumění tomu,
kdo je to Bůh a jaký Bůh je?
7. Co jste se v této lekci naučili o Bohu? Co to znamená pro vás

osobně? Jak budete tyto věci aplikovat do svého života?
• Jak vám tyto věci pomáhají žít lépe svůj křesťanský život?
• Co nám poznání Boha říká o nás samotných?
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25. Jak podle tohoto textu poznal Boha Abraham?
• Co to znamená, že Bůh je Soudcem vší země? Co z toho vyplývá pro
věřící? Co to znamená pro nevěřící?
6. Poslední charakteristiku, kterou se budeme zabývat, nacházíme

v Gn 22,15-18. Jak byste popsali Boha podle těchto slov Písma? Jak
se tady Bůh projevuje?
• Vyjmenujte všechny Boží vlastnosti, které můžeme vyčíst z tohoto textu.
• Co to znamená pro nás? Jaký dopad na náš život má porozumění tomu,
kdo je to Bůh a jaký Bůh je?
7. Co jste se v této lekci naučili o Bohu? Co to znamená pro vás

osobně? Jak budete tyto věci aplikovat do svého života?
• Jak vám tyto věci pomáhají žít lépe svůj křesťanský život?
• Co nám poznání Boha říká o nás samotných?
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4. Jaká Boží vlastnost stojí za příkazem: „Buď bezúhonný!“ (Gn

17,1)? Co tato bezúhonnost v praxi znamená?
• Podívejte se na to, jak veliké je požehnání bezúhonnosti – Ž 25,21; Př
11,3; Př 28,6.
• Co má být motivací života v bezúhonnosti podle Gn 17,1?
• Kdo má žít bezúhonně – viz Ef 5,27; Fp 2,15; 1 Te 3,13; 1 Tm 3,2?
5. Další charakteristiku Boha Abrahamova nalezneme v Gn 18,23-

25. Jak podle tohoto textu poznal Boha Abraham?
• Co to znamená, že Bůh je Soudcem vší země? Co z toho vyplývá pro
věřící? Co to znamená pro nevěřící?
6. Poslední charakteristiku, kterou se budeme zabývat, nacházíme

v Gn 22,15-18. Jak byste popsali Boha podle těchto slov Písma? Jak
se tady Bůh projevuje?
• Vyjmenujte všechny Boží vlastnosti, které můžeme vyčíst z tohoto textu.
• Co to znamená pro nás? Jaký dopad na náš život má porozumění tomu,
kdo je to Bůh a jaký Bůh je?
7. Co jste se v této lekci naučili o Bohu? Co to znamená pro vás

osobně? Jak budete tyto věci aplikovat do svého života?
• Jak vám tyto věci pomáhají žít lépe svůj křesťanský život?
• Co nám poznání Boha říká o nás samotných?
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GENESIS, LEKCE 27, VYBRANÁ PÍSMA
OTÁZKY KE STUDIU
Za námi jsou tři novozákonní sondy zaměřené na Abrahama. Viděli jsme
Abrahamovu radost (J 8,56), která pramenila z poznání Krista, zabývali
jsme se Abrahamovým požehnáním (Ga 3,6-14), jímž je spasení
z milosti skrze víru v toho jediného potomka Abrahamova, Ježíše Krista,
a v minulé lekci jsme se zaměřili na Abrahamovu víru (Jk 2,21-24),
která byla cele postavená na Ježíši Kristu a vedla Abrahama k proměně
celého jeho života. Dnešní lekce bude o Abrahamovu Bohu. A
nepůjdeme na jediné místo v Bibli, ale podíváme se hned na několik míst
jak Starého, tak i Nového zákona.
Opakování: Jak se prakticky projevovala Abrahamova víra podle Jk
2,21-24? Co bylo předmětem této víry?
1. Když se Bůh setkal s Jákobem v Gn 28,13 tak se představil jako

Hospodin, Bůh Abrahama a Bůh Izáka. Jak byste popsali Boha, který
se nám dává poznat v knize Genesis od začátku až do 28. kapitoly?
• Vyberte nějaké typické oddíly z knihy Genesis, které budou odpovídat
vašemu popisu Boha.
• Jak se Bůh představuje v prvních dvou kapitolách Genesis?
• Jak byste popsali Boží jednání, které můžeme vidět v Gn 3.
• Podívejte se do Gn 6-9 a 11 – co zde charakterizuje Boží jednání?
• Jak se Bůh dává poznat Abrahamovi na začátku 12. kapitoly Genesis?
2. První popis Boha Abrahamova, na který se zaměříme, najdeme

v Gn 14,18-19.22. Co byste řekli o Bohu, který je zde představen?
Jak byste Ho co nejvýstižněji charakterizovali?
• Slova „Bůh Nejvyšší“ jsou zde ve spojení s vlastnictvím nebe i země. Co to
podle vás znamená?
• Co nám tento popis říká o našem vztahu k Bohu a o Jeho vztahu k nám?
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dvě charakteristiky nacházíme v Gn 17,1. O jaké
charakteristiky se jedná? Pokuste se co nejlépe popsat, co to
znamená všemohoucnost Boží. Jak souvisí s Boží svrchovaností?
3. Další

• Jméno všemohoucí Bůh je v Genesis celkem 6x a z toho 5x je spojené se
zaslíbením a s požehnáním – prostuduj tyto oddíly: Gn 17,1n; Gn
28,3n; Gn 35,11n; Gn 43,14; Gn 48,3n; Gn 49,25n.
• Skutečně Bůh vládne nade vším v celém vesmíru nebo existuje něco, co se
Boží vládě vymyká?
4. Jaká Boží vlastnost stojí za příkazem: „Buď bezúhonný!“ (Gn

17,1)? Co tato bezúhonnost v praxi znamená?
• Podívejte se na to, jak veliké je požehnání bezúhonnosti – Ž 25,21; Př
11,3; Př 28,6.
• Co má být motivací života v bezúhonnosti podle Gn 17,1?
• Kdo má žít bezúhonně – viz Ef 5,27; Fp 2,15; 1 Te 3,13; 1 Tm 3,2?
5. Další charakteristiku Boha Abrahamova nalezneme v Gn 18,23-

25. Jak podle tohoto textu poznal Boha Abraham?
• Co to znamená, že Bůh je Soudcem vší země? Co z toho vyplývá pro
věřící? Co to znamená pro nevěřící?
6. Poslední charakteristiku, kterou se budeme zabývat, nacházíme

v Gn 22,15-18. Jak byste popsali Boha podle těchto slov Písma? Jak
se tady Bůh projevuje?
• Vyjmenujte všechny Boží vlastnosti, které můžeme vyčíst z tohoto textu.
• Co to znamená pro nás? Jaký dopad na náš život má porozumění tomu,
kdo je to Bůh a jaký Bůh je?
7. Co jste se v této lekci naučili o Bohu? Co to znamená pro vás

osobně? Jak budete tyto věci aplikovat do svého života?
• Jak vám tyto věci pomáhají žít lépe svůj křesťanský život?
• Co nám poznání Boha říká o nás samotných?
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