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GENESIS

V předchozí lekci jsme si zopakovali prvních jedenáct kapitol 

Genesis, Knihy počátků

ukázali celou řadu věcí, které se týkají Božího charakteru. Viděli jsme 

Boha Stvořitele, Udržovatele, Soudce a Spasitele. Dostali jsme se do 

jedenácté kapitoly, kde je popsán jeden ze tří velkých Božích sou

zasáhly každého člověka na zemi 

lidí. Ale zmatení jazyků je také znakem Boží milosti, protože nám tak Bůh 

nedovoluje v pýše se pozvednout tak, jak to udělali naši předkové. 

Zopakujte si nejdůležitější událo

Genesis.  

1. Přečtěte si Gn 11,10

stručně zapsáno několik příběhů. K

směřují? 

• Pokuste se z rodokmene

(přinejmenším teoreticky) potkat Abram (kteří z

současníky)? 

• Podobně se můžete podívat také na předchozí generace popsané v

Těmito zjištěními se můžeme přesvědčit o tom, jak snadno se mohly 

informace zapsané v

následně jeho potomkům. 
 

2. Všimněte si v 11. kapitole 

společného? Přemýšlejte nad tím, na co tady Písmo ukazuje. 

• Verše 11,27-32 zaznamenávají pozadí událostí, které 

v následujících kapitolách. Co z

Abramovi? 

• Co se dozvídáme o Abramově rodině? 

• Pokuste se zjistit co nejvíce o životě Kaldejců v
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ENESIS, LEKCE 2, GENESIS 11,10
OTÁZKY KE STUDIU

V předchozí lekci jsme si zopakovali prvních jedenáct kapitol 

, Knihy počátků. Na nejdůležitějších událostech této knihy jsme si 

ukázali celou řadu věcí, které se týkají Božího charakteru. Viděli jsme 

Boha Stvořitele, Udržovatele, Soudce a Spasitele. Dostali jsme se do 

jedenácté kapitoly, kde je popsán jeden ze tří velkých Božích sou

zasáhly každého člověka na zemi – tím bylo zmatení jazyků a rozptýlení 

lidí. Ale zmatení jazyků je také znakem Boží milosti, protože nám tak Bůh 

pýše se pozvednout tak, jak to udělali naši předkové. 

Zopakujte si nejdůležitější události prvních jedenácti kapitol knihy 

11,10-12,9. Kromě rodokmene je zde také velice 

stručně zapsáno několik příběhů. K čemu všechny tyto příběhy 

rodokmene v 11. kapitole zjistit, koho z praotců mohl 

(přinejmenším teoreticky) potkat Abram (kteří z uvedených lidí byli 

Podobně se můžete podívat také na předchozí generace popsané v

Těmito zjištěními se můžeme přesvědčit o tom, jak snadno se mohly 

zapsané v prvních kapitolách Genesis dostat k

následně jeho potomkům.  

11. kapitole veršů 10 a 27. Co mají tyto verše 

společného? Přemýšlejte nad tím, na co tady Písmo ukazuje. 

zaznamenávají pozadí událostí, které 

následujících kapitolách. Co z těchto veršů můžeme zjistit o 

Co se dozvídáme o Abramově rodině?  

Pokuste se zjistit co nejvíce o životě Kaldejců v Uru.  
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V předchozí lekci jsme si zopakovali prvních jedenáct kapitol knihy 

Na nejdůležitějších událostech této knihy jsme si 

ukázali celou řadu věcí, které se týkají Božího charakteru. Viděli jsme 

Boha Stvořitele, Udržovatele, Soudce a Spasitele. Dostali jsme se do 

jedenácté kapitoly, kde je popsán jeden ze tří velkých Božích soudů, které 

tím bylo zmatení jazyků a rozptýlení 

lidí. Ale zmatení jazyků je také znakem Boží milosti, protože nám tak Bůh 

pýše se pozvednout tak, jak to udělali naši předkové.  

sti prvních jedenácti kapitol knihy 

je zde také velice 

čemu všechny tyto příběhy 

zjistit, koho z praotců mohl 

uvedených lidí byli 

Podobně se můžete podívat také na předchozí generace popsané v Gn 5. 
Těmito zjištěními se můžeme přesvědčit o tom, jak snadno se mohly 

prvních kapitolách Genesis dostat k Abramovi a 

. Co mají tyto verše 

společného? Přemýšlejte nad tím, na co tady Písmo ukazuje.  

zaznamenávají pozadí událostí, které jsou zapsány 

těchto veršů můžeme zjistit o 
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• 30. verš nám říká jednu důležitou informaci, která je jádrem příběhu 

v následujících deseti kapitolách. Oč jde?

co znamená jméno Abram).
 

3. Od prvního verše 12. kapitoly se příběh soustředí na Abrahama. 

K němu také Bůh promlouvá (

•  Vypište si všechny věci, které Bůh Abramovi slíbil. 

• Čtěte Ga 3,6-9 a na základě tohoto textu vysvětlete, jak se na nás 
vztahuje požehnání, které dostal Abram.

• Čtěte Ř 4,13 a všimněte si, jak apoštol interpretuje Boží zaslíbení z
12,1-3.7. Co bylo podle Ř 4,13 Abramovi zaslíbeno?

 

4. Čtvrtý verš popisuje Abramovo jednání. 

uslyšel Boží slovo?  

• Čtěte Žd 11,8-12. Jak tento text vysvětluje Abramovo 

• Co by bylo možné napsat o vaší víře (XY věřil, proto ….)?
 

5. Následující dva verše (

všechno šel s Abramem? Kam šli? Kdo bydlel v

• Jak asi působila tato slova na Izraelce, kteří vycházeli z

šli? Kdo tam bydlel?)? 
 

6. Poslední verše (v. 7-9

dvou rolích – jednak jako poutníka a jednak jako uctívače. Co stojí 

na začátku tohoto putování i uctívání?

• Na čem byl podle těchto veršů postavený Abramův život (v

• Jak se tato věc projevuje ve vašem životě?
 

7. Co všechno se můžeme od Abrama naučit pro náš vlastní život 

víry? Jak to budete používat ve svém vlastním životě?

• Uctíváte Boha, když vás povolává? Uctíváte ho, když k
Přinášíte oběti svému Bohu?

• Co je skutečným cílem vašeho života?
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nám říká jednu důležitou informaci, která je jádrem příběhu 

následujících deseti kapitolách. Oč jde? (Pozn. - pokuste se také zjistit, 

co znamená jméno Abram). 

Od prvního verše 12. kapitoly se příběh soustředí na Abrahama. 

němu také Bůh promlouvá (v. 1-3). Co Bůh Abramovi řekl?

Vypište si všechny věci, které Bůh Abramovi slíbil.  

a na základě tohoto textu vysvětlete, jak se na nás 

vztahuje požehnání, které dostal Abram. 

a všimněte si, jak apoštol interpretuje Boží zaslíbení z
. Co bylo podle Ř 4,13 Abramovi zaslíbeno? 

popisuje Abramovo jednání. Co se stalo, když Abram 

. Jak tento text vysvětluje Abramovo jednání?

Co by bylo možné napsat o vaší víře (XY věřil, proto ….)? 

Následující dva verše (v. 5-6) mluví o Abramově putování. Kdo 

Abramem? Kam šli? Kdo bydlel v zemi, níž šli?

Jak asi působila tato slova na Izraelce, kteří vycházeli z Egypta 

9) našeho oddílu nám představují Abrama ve 

jednak jako poutníka a jednak jako uctívače. Co stojí 

na začátku tohoto putování i uctívání? 

Na čem byl podle těchto veršů postavený Abramův život (v

Jak se tato věc projevuje ve vašem životě? 

Co všechno se můžeme od Abrama naučit pro náš vlastní život 

víry? Jak to budete používat ve svém vlastním životě? 

Uctíváte Boha, když vás povolává? Uctíváte ho, když k vám promlouvá? 
svému Bohu? 

Co je skutečným cílem vašeho života? 
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nám říká jednu důležitou informaci, která je jádrem příběhu 

pokuste se také zjistit, 

Od prvního verše 12. kapitoly se příběh soustředí na Abrahama. 

Co Bůh Abramovi řekl? 

a na základě tohoto textu vysvětlete, jak se na nás 

a všimněte si, jak apoštol interpretuje Boží zaslíbení z Gn 

Co se stalo, když Abram 

jednání? 

) mluví o Abramově putování. Kdo 

zemi, níž šli? 

Egypta (Kam 

) našeho oddílu nám představují Abrama ve 

jednak jako poutníka a jednak jako uctívače. Co stojí 

Na čem byl podle těchto veršů postavený Abramův život (viz 2 K 5,7)? 

Co všechno se můžeme od Abrama naučit pro náš vlastní život 

vám promlouvá? 


