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GENESIS

Abram prošel pod Božím vedením první zkouškou, která na něho dopadla 

v podobě hladu. Řešil jí útěkem do Egypta, což mu ztrpčilo život více, než 

cokoliv jiného. V předchozím oddíle jsme viděli, jak každý sklízel to, co 

zasel. A plody, které sklízel faraon, Sáraj

Boží slovo nás vede k

mnohem delší prsty, než je na první pohled vidět. V

uvidíme, jaké byly důsledky Abramova hříchu, ale spatříme také velikost 

Boží milosti, která se nad námi zjevuje. 

Zopakujte si, co jsme se naučili o hříchu z

východisko nám Boží slovo nabízí?

1. Přečtěte si Gn 13

celkem jasný. Jaké je však podle vás poselství tohoto př

jeho hlavní myšlenkou?

• Jaké postavy se zde objevují? Vypište si je. 

• Pokuste se tento příběh rozdělit na menší 

• Jak tento příběh souvisí s

• Najděte si na mapě místa uvedená v
 

2. Ve verších 5-7 

příběhu. Co se zde dovídáme o Lotovi?

• Kdo to byl Lot (Gn 11,31

• Kde Lot přišel ke svému bohatství (

• Proč oba muži nemohli sídlit spolu? Co se stalo potom?

• Přemýšlejte více o 

nebyla tak hustě obydlená, jako o několik set let později, když do ní 
Izraelci vstupovali v

stády a majetkem. Co asi stojí za tímto veršem?
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ENESIS, LEKCE 4, GENESIS 13,5
OTÁZKY KE STUDIU

prošel pod Božím vedením první zkouškou, která na něho dopadla 

podobě hladu. Řešil jí útěkem do Egypta, což mu ztrpčilo život více, než 

předchozím oddíle jsme viděli, jak každý sklízel to, co 

zasel. A plody, které sklízel faraon, Sáraj i Abram byly skutečně trpké. Ale 

Boží slovo nás vede k tomu, abychom porozuměli, že hřích má většinou 

mnohem delší prsty, než je na první pohled vidět. V

uvidíme, jaké byly důsledky Abramova hříchu, ale spatříme také velikost 

která se nad námi zjevuje.  

Zopakujte si, co jsme se naučili o hříchu z předchozího oddílu. Jaké 

východisko nám Boží slovo nabízí? 

3,5-18. Zdá se, že příběh, který se zde odehrává, je 

celkem jasný. Jaké je však podle vás poselství tohoto př

jeho hlavní myšlenkou? 

Jaké postavy se zde objevují? Vypište si je.  

Pokuste se tento příběh rozdělit na menší celky. 

Jak tento příběh souvisí s předchozím vyprávěním? 

Najděte si na mapě místa uvedená v tomto příběhu.  

 nám Boží slovo přestavuje východiska celého 

příběhu. Co se zde dovídáme o Lotovi? 

Gn 11,31)? 

Kde Lot přišel ke svému bohatství (Gn 12,5; …)? 

Proč oba muži nemohli sídlit spolu? Co se stalo potom?

Přemýšlejte více o v. 6 – jak to asi mohlo vypadat? Země v
nebyla tak hustě obydlená, jako o několik set let později, když do ní 
Izraelci vstupovali v počtu nejméně dvou milionů lidí se všemi svými 

stády a majetkem. Co asi stojí za tímto veršem? 
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prošel pod Božím vedením první zkouškou, která na něho dopadla 

podobě hladu. Řešil jí útěkem do Egypta, což mu ztrpčilo život více, než 

předchozím oddíle jsme viděli, jak každý sklízel to, co 

i Abram byly skutečně trpké. Ale 

tomu, abychom porozuměli, že hřích má většinou 

mnohem delší prsty, než je na první pohled vidět. V dnešním oddíle 

uvidíme, jaké byly důsledky Abramova hříchu, ale spatříme také velikost 

předchozího oddílu. Jaké 

Zdá se, že příběh, který se zde odehrává, je 

celkem jasný. Jaké je však podle vás poselství tohoto příběhu? Co je 

nám Boží slovo přestavuje východiska celého 

Proč oba muži nemohli sídlit spolu? Co se stalo potom? 

jak to asi mohlo vypadat? Země v té době jistě 

nebyla tak hustě obydlená, jako o několik set let později, když do ní 
počtu nejméně dvou milionů lidí se všemi svými 
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• Všimněte si, jak se ve 12 a 13 kapitole opakuje, kdo v

Napadají vás nějaké důvody, proč to Mojžíš takto zdůrazňoval?
 

3. Ve verších 8-9 vidíme, jak Abram řešil vzniklou situaci. 

si, kdo se ujímá řešení jako první. Proč to tak je (viz např. 

• Jaké nabízí Abram řešení svému synovci?

• Jak zde můžeme vidět dozvuk povolání z
 

4. Další verše (v. 10-13

základě se Lot rozhodoval (

• Jak naproti tomu celou situaci hodnotil Bůh (

• Co se z toho můžeme nau
 

5. Verše 14-17 popisují jiné rozhodování. Kdo rozhoduje v

verších (všimni rozkazů, které zde jsou)?

• Kdy Bůh začal mluvit k 

• Co Bůh ukázal Abramovi? Jaké se s
opakují zaslíbení daná Abramovi ve 12. kapitole?

• Bůh opakuje Abramovi zaslíbení o potomstvu. Co si o tom myslíte 

v kontextu předchozího příběhu (se Sáraj a faraonem)?

• Proč potřebujeme tak často povzbuzovat ve víře? Jak to je ve vašem 

životě? 

• Čti Ř 4,16 – kdo je potomkem Abramovým? Co říká 
 

6. Abram se zjevně poučil z

udělal Abram, když k němu Bůh promluvil?

• Jak reagujete na to, když k

nebo kázané)? Přinášíte mu oběti chvály (
 

7. Co je podle vás tím nejdůležitějším v

poučení pro svůj vlastní život si z

• Které věci budete aplikovat do svého vlastního chození s

• Co z tohoto oddílu můžeme apliko
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ve 12 a 13 kapitole opakuje, kdo v

Napadají vás nějaké důvody, proč to Mojžíš takto zdůrazňoval?

vidíme, jak Abram řešil vzniklou situaci. 

si, kdo se ujímá řešení jako první. Proč to tak je (viz např. 

nabízí Abram řešení svému synovci? 

Jak zde můžeme vidět dozvuk povolání z Gn 12,1? 

13) popisují Lotovo rozhodování. Na jakém 

základě se Lot rozhodoval (v. 10)? 

Jak naproti tomu celou situaci hodnotil Bůh (v. 13)? 

toho můžeme naučit o našem vlastním rozhodování?

popisují jiné rozhodování. Kdo rozhoduje v

verších (všimni rozkazů, které zde jsou)? 

Kdy Bůh začal mluvit k Abramovi (v. 14)? Proč až tehdy? 

Co Bůh ukázal Abramovi? Jaké se s tím pojilo zaslíbení? Jak 
opakují zaslíbení daná Abramovi ve 12. kapitole? 

Bůh opakuje Abramovi zaslíbení o potomstvu. Co si o tom myslíte 

kontextu předchozího příběhu (se Sáraj a faraonem)? 

Proč potřebujeme tak často povzbuzovat ve víře? Jak to je ve vašem 

je potomkem Abramovým? Co říká 2 Pt 3,13

Abram se zjevně poučil z toho, co zažil v Egyptě. Čti 

němu Bůh promluvil? 

Jak reagujete na to, když k vám Bůh promlouvá skrze své Slovo (psané 

Přinášíte mu oběti chvály (Žd 13,15)? 

je podle vás tím nejdůležitějším v tomto oddíle? Jaké praktické 

poučení pro svůj vlastní život si z toho můžete vzít? 

Které věci budete aplikovat do svého vlastního chození s Bohem?

tohoto oddílu můžeme aplikovat do života našeho sboru? 
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ve 12 a 13 kapitole opakuje, kdo v zemi sídlil. 

Napadají vás nějaké důvody, proč to Mojžíš takto zdůrazňoval? 

vidíme, jak Abram řešil vzniklou situaci. Všimněte 

si, kdo se ujímá řešení jako první. Proč to tak je (viz např. Ga 6,1)? 

) popisují Lotovo rozhodování. Na jakém 

čit o našem vlastním rozhodování? 

popisují jiné rozhodování. Kdo rozhoduje v těchto 

tím pojilo zaslíbení? Jak se zde 

Bůh opakuje Abramovi zaslíbení o potomstvu. Co si o tom myslíte 

Proč potřebujeme tak často povzbuzovat ve víře? Jak to je ve vašem 

2 Pt 3,13 o zemi? 

Egyptě. Čti v. 17. Co 

vám Bůh promlouvá skrze své Slovo (psané 

tomto oddíle? Jaké praktické 

Bohem? 

vat do života našeho sboru?  


