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GENESIS

Bůh povolal Abrama z kaldejského města Uru. Bůh si ho oddělil pro sebe 

samotného a vedl ho do nové země, kterou mu slíbil jako dědictví. Ačkoliv 

Abramova žena, jeho nevlastní sestra Sáraj, byla neplodná, tak Bůh 

Abramovi slíbil, že z něj u

celou řadu dalších věcí: veliké jméno, neohraničení požehnání, svou přízeň 

a stálou ochranu, zajištění respektu ze strany nepřátel, a nakonec takové 

požehnání, které se bud

Připomeňte si, co jsme si říkali o Abramově rodině a původu.

1. Přečtěte si Gn 12,10

příběhu? Jaké jsou zde hlavní postavy?

• Jak tento příběh souvisí

• Přemýšlejte nad zaslíbeními, která Abram dostal od

nyní nakládá? 
 

2. Verš 10 nás uvádí do situace a souhrnně popisuje, co se dělo. Do 

jakého problému se dostal Abram?

• Přečtěte si znovu zaslíbení, která Abram dostal od Boha. Jak tato 

zaslíbení souvisí se situací, v níž se Abram ocitl?

• Myslíte si, že bylo v kontextu uvedených zaslíbení správné, aby Abram 

šel do Egypta? Proč ano, proč ne? K vysvětlení použijte další místa

v Písmu. 
 

3. Další tři verše (v. 11

světle, než v jakém jsme ho doposud mohli poznat. Jak 

těchto veršů působí jeho jednání?

• Sáraj byla o deset let mladší než Abram (

kontextu rozumíte Abramovým slovům o její kráse a přitažlivosti z 

11? 
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ENESIS, LEKCE 3, GENESIS 12,10
OTÁZKY KE STUDIU

Bůh povolal Abrama z kaldejského města Uru. Bůh si ho oddělil pro sebe 

samotného a vedl ho do nové země, kterou mu slíbil jako dědictví. Ačkoliv 

Abramova žena, jeho nevlastní sestra Sáraj, byla neplodná, tak Bůh 

Abramovi slíbil, že z něj učiní veliký národ. Kromě toho mu zaslíbil ještě 

celou řadu dalších věcí: veliké jméno, neohraničení požehnání, svou přízeň 

a stálou ochranu, zajištění respektu ze strany nepřátel, a nakonec takové 

požehnání, které se bude týkat všech národů na světě. 

Připomeňte si, co jsme si říkali o Abramově rodině a původu.

Gn 12,10-13,4. Jaká je hlavní myšlenka tohoto 

příběhu? Jaké jsou zde hlavní postavy? 

Jak tento příběh souvisí s Abramovým povoláním? 

Přemýšlejte nad zaslíbeními, která Abram dostal od 

nás uvádí do situace a souhrnně popisuje, co se dělo. Do 

jakého problému se dostal Abram? 

Přečtěte si znovu zaslíbení, která Abram dostal od Boha. Jak tato 

zaslíbení souvisí se situací, v níž se Abram ocitl? 

si, že bylo v kontextu uvedených zaslíbení správné, aby Abram 

šel do Egypta? Proč ano, proč ne? K vysvětlení použijte další místa

v. 11-13) nám ukazují Abrama v trochu jiném 

světle, než v jakém jsme ho doposud mohli poznat. Jak 

těchto veršů působí jeho jednání? 

Sáraj byla o deset let mladší než Abram (Gn 17,17
kontextu rozumíte Abramovým slovům o její kráse a přitažlivosti z 
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10-13,4 

Bůh povolal Abrama z kaldejského města Uru. Bůh si ho oddělil pro sebe 

samotného a vedl ho do nové země, kterou mu slíbil jako dědictví. Ačkoliv 

Abramova žena, jeho nevlastní sestra Sáraj, byla neplodná, tak Bůh 

činí veliký národ. Kromě toho mu zaslíbil ještě 

celou řadu dalších věcí: veliké jméno, neohraničení požehnání, svou přízeň 

a stálou ochranu, zajištění respektu ze strany nepřátel, a nakonec takové 

Připomeňte si, co jsme si říkali o Abramově rodině a původu. 

. Jaká je hlavní myšlenka tohoto 

 Boha. Jak s nimi 

nás uvádí do situace a souhrnně popisuje, co se dělo. Do 

Přečtěte si znovu zaslíbení, která Abram dostal od Boha. Jak tato 

si, že bylo v kontextu uvedených zaslíbení správné, aby Abram 

šel do Egypta? Proč ano, proč ne? K vysvětlení použijte další místa 

) nám ukazují Abrama v trochu jiném 

světle, než v jakém jsme ho doposud mohli poznat. Jak na vás z 

Gn 17,17). Jak v tomto 

kontextu rozumíte Abramovým slovům o její kráse a přitažlivosti z v. 
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• Proč Abram uvažoval o Egypťanech tak, jak to vidíme ve 

• Na co se Abram chtěl spolehnout ve 
 

4. Následující verše (v. 15

ženy. Popište vlastními slovy, co se dělo. Myslíte, že to souviselo s 

Božím požehnáním nebo s Abramovou lží?

• Co byste řekli o Abramovi jako o 

jeho pověstí „muže víry“?

• Co mohl svým jednáním Abram způsobit ve vztahu k Božím zaslíbením?
 

5. V dalších verších (v. 17

zaseto, to také vyrostlo a aktéři sklidili úrodu. Jakou kdo 

úrodu? 

• Jaká je souvislost mezi verši 17 

• Jak se projevuje farao ve vztahu k Abramovi ve 
 

6. Na začátku 13. kapitoly vystupuje Abram z Egypta 

Všimněte si Gn 12,5 a srovnejte to s 

bohatý muž. Myslíte si, že to nějak souviselo se zaslíbeními, která 

dostal od Boha v Gn 12,2
 

7. Co dělal Abram, když vyšel z Egypta podle 

Gn 12,8-9 a srovnejte to s 

místa, odkud předtím odešel?

• Co dělal na místech, kam přišel (

• Vzýváte i vy Pána Boha ve svém životě kamkoliv přijdete?
 

8. Co z tohoto oddílu považujete za nejdůležitější pro váš život víry? 

Které věci budete aplikovat do svého každodenního chození s 

Bohem? 

• Jak se ve svém životě učíte rozpoznávat, co je vůle Boží, co je dobré, 

Bohu milé a dokonalé? 
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Proč Abram uvažoval o Egypťanech tak, jak to vidíme ve v. 12

Na co se Abram chtěl spolehnout ve v. 13? 

(v. 15-16) potvrzují Abramova slova o kráse jeho 

ženy. Popište vlastními slovy, co se dělo. Myslíte, že to souviselo s 

Božím požehnáním nebo s Abramovou lží? 

Co byste řekli o Abramovi jako o manželovi? Jak to jde dohromady s 

jeho pověstí „muže víry“? 

Co mohl svým jednáním Abram způsobit ve vztahu k Božím zaslíbením?

v. 17-20) ale vychází pravda na povrch. Co bylo 

zaseto, to také vyrostlo a aktéři sklidili úrodu. Jakou kdo 

verši 17 a 18? 

Jak se projevuje farao ve vztahu k Abramovi ve v. 18? 

kapitoly vystupuje Abram z Egypta 

a srovnejte to s v. 1-2. Abram byl zjevně velmi 

bohatý muž. Myslíte si, že to nějak souviselo se zaslíbeními, která 

12,2-3? 

Co dělal Abram, když vyšel z Egypta podle v. 3-4? Podívejte se do 

a srovnejte to s v. 3-4. Proč se Abram vracel zpátky na 

místa, odkud předtím odešel? 

Co dělal na místech, kam přišel (v. 4)? 

Vzýváte i vy Pána Boha ve svém životě kamkoliv přijdete? 

Co z tohoto oddílu považujete za nejdůležitější pro váš život víry? 

Které věci budete aplikovat do svého každodenního chození s 

Jak se ve svém životě učíte rozpoznávat, co je vůle Boží, co je dobré, 
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v. 12? 

potvrzují Abramova slova o kráse jeho 

ženy. Popište vlastními slovy, co se dělo. Myslíte, že to souviselo s 

manželovi? Jak to jde dohromady s 

Co mohl svým jednáním Abram způsobit ve vztahu k Božím zaslíbením? 

ale vychází pravda na povrch. Co bylo 

zaseto, to také vyrostlo a aktéři sklidili úrodu. Jakou kdo sklízí 

kapitoly vystupuje Abram z Egypta (v. 1-2). 

Abram byl zjevně velmi 

bohatý muž. Myslíte si, že to nějak souviselo se zaslíbeními, která 

? Podívejte se do 

. Proč se Abram vracel zpátky na 

 

Co z tohoto oddílu považujete za nejdůležitější pro váš život víry? 

Které věci budete aplikovat do svého každodenního chození s 

Jak se ve svém životě učíte rozpoznávat, co je vůle Boží, co je dobré, 


