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GENESIS, LEKCE 5, GENESIS 14,1
1-24
OTÁZKY KE STUDIU
Abram a jeho synovec Lot se od sebe oddělili. Rozdělil je jejich majetek
získaný v Egyptě a především srdce, které toužilo mít více. Byla to další
zkouška, kterou Abram jako Boží muž procházel. A viděli jsme, že se
naučil velice mnoho – jedná s velikou pokorou, s milostí, jedná především
se ohledem na druhé a nikoliv na sebe a hlavně – čeká na Boha. A Abram
se dočkal – Bůh k němu opět promluvil a potvrdil všechna zaslíbení, která
mu už v minulosti dal a kromě toho je ještě rozšířil. V kapitole, která je
před námi,, sice přichází zkouška na Lota, ale ve skutečnosti se znovu
jedná o zkoušku Abramova charakteru. V našem textu se to jen hemží
králi, ale jenom jeden z nich je ten pravý!
Opakování: Co se podle 13. kapitoly naučil Abram o Bohu a také o sobě?
Co vás nejvícee oslovilo v nedělním kázání ze 14. kapitoly?
1. Přečtěte si Gn 14
4,1-24. Jak byste shrnuli obsah této kapitoly? Co

je její hlavní myšlenkou?
• Pokuste se rozdělit kapitolu na menší části a každou z nich pojmenujte
vlastními slovy.
• Vypište si z celé kapitoly všechny postavy, které se v ní objevují. Kolik
zde můžete napočítat králů? O jaké krále se jednalo?
2. Ve verších 1-7 čteme o historických událostech, které proběhly

v době, kdy se Abram a Lot rozdělili. Připomeňte si z předchozí
kapitoly, kam se uchýlil Lot.
Lot. Jak se Bůh díval na obyvatele Sodomy
(Gn 13,13)?
• Pokuste se na nějaké biblické mapě najít místa zmiňovaná v našem
textu. Podívejte se do textu, kde se nacházela některá z popisovaných
měst (v. 3).
• Jaké vztahy panovaly mezi obyvateli země podle těchto veršů?
ver
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• Kdo to byli Refájci, Emejci a Zuzejci – viz Dt 2,11.20?
3. Verše 8-12 popisují boj mezi králi. Kde k tomuto boji došlo? Co se

v té dolině nacházelo? Jak to bylo později (v.
( 3)?
• Co je zde řečeno o králi sodomském? Co se s ním stalo?
• Jak dopadli ostatní králové a obyvatelé měst (v. 10-11)?
• Ve v. 12 se dozvídáme zajímavé novinky o Lotovi. Kde sídlil? Co nám to
napovídá o jeho motivech oddělení se od Abrama v kap. 13?
4. Další verše (v. 12-1
16) ukazují Abramovu věrnost ke svému

příbuznému. Co udělal Abram, když slyšel o zajetí Lota (všimněte si,
jak nazývá Lota v. 14)?
• Jaké měl Abram vztahy s obyvateli země podle v. 13?
5. Verše 17-20 mluví o jedné z nejpodivuhodnějších událostí ve

Starém zákoně. Kdo se zde objevuje (v. 18)?
)? O koho se jedná?
• Jaké dvě funkce zastává Malchísedek podle v. 18?
• Čtěte Ž 110 a Žd 5-7. Co se tady učí o Malkísedekovi? Na koho se to
vztahuje?
• Jaký je zde vztah k „našemu“ starozákonnímu Malkísekovi?
• Co dělá Abram s Malkísedekem? Co vám to připomíná (1 K 11,23-26)?
• Co dal Malkísedek Abramovi a co dal Abram Malkísedekovi? Můžeme
to nějak aplikovat také dnes?

21-24)) se vrací ke králi
sodomskému. Jak se zachoval Abram zde?
6. Poslední část našeho textu (v.
(

• Jak si vysvětlujete Abramovo jednání?
jednán
• Jaký princip můžeme odvodit z Abramova jednání se sodomským
králem?
7. Jak vám tato kapitola pomohla porozumět tomu, kdo je to Bůh?

• Co nového jste se naučili o Ježíši Kristu?
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