PO STOPÁCH IZRAELE

Téma: ABRAHAM aneb „VÍRA A POSLUŠNOST“
1. Mojžíšova 15,1-7
Text
Úvod
Úvodní text: Židům 11,8
a) Jak se projevila Abrahamova poslušnost z víry?
b) Jak by se měla projevovat poslušnost člověka, který uvěřil,
vůči Bohu v dnešní době?
Výklad
1. Moj. 11,26-12,9 + 15. a 17. kap.
Počátky Izraelského národa
Lidé po potopě brzy zapomněli na svého Boha Stvořitele a
začali si vytvářet vlastní bůžky. Modlářství se zároveň s lidmi
rozšířilo po celém světě. Proto se Bůh rozhodl oddělit ze všech
rodin na světě jedinou, aby v ní uchoval poznání pravého
Boha. Vyvolil si tedy Abrama a poslal ho do neznáma (Gn
12,1.4). A Abram šel. Zaslíbil mu nesčetné potomstvo a Abram
uvěřil (Gn 15,5-6). Bůh mu to pak připočetl jako spravedlnost.
Také nás si Bůh chce vyvolit ke konkrétním úkolům, jenom
nevíme kdy. Proto musíme být neustále připraveni – růst ve
víře a poslušnosti. Abraham je nám v tom vzorem.
Soutěž „Po stopách Izraele“:

ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.)
1. Jaké bylo původní Abrahamovo jméno?
2. Jak se jmenoval Abrahamův otec?
3. Jak se jmenovala Abrahamova žena?
4. Odkud Abraham pocházel?
5. Kolik bylo Abrahamovi let, když s ním Bůh uzavřel smlouvu?
6. Čeho se tato smlouva týkala?
7. Jaké bylo znamení smlouvy mezi Bohem a Abrahamem i jeho potomky?
8. Na důkaz, že se to všechno stane, měl Abraham Hospodinu obětovat 5 zvířat.
Abraham tak udělal a pak, když nastala tma, něco prošlo mezi rozpůlenými kusy
obětí. Co to bylo?
Odpovědi:
ABRAHÁM
1. Abram
2. Terach
3. Sára (Sáraj)

4. z Kaldejského Uru
5. 99 let
6. rozmnožení potomstva a zaslíbení země Kenaánu
7. obřízka
8. „objevila se dýmající pec a mezi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň“

Volné téma: ABRAHAM A JEHO SYNOVÉ aneb „BOŽÍ ZKOUŠKY“
1. Mojžíšova 22,1-2 a 15-18
Text
Úvod
Úvodní text: 1. Kor. 10,13
Jaké zkoušky nejčastěji prožíváš? Jak ti v nich Bůh pomáhá?
Výklad
1. Moj.: 16,1-16; 21,1-21 a 22. kap.
Pán Bůh zkouší i nás a naši víru. Nikdy to není tak těžká
zkouška jako ta Abrahamova, ale lehké to nebývá. Celý náš
život je vlastně takovou zkouškou. Zůstaneme Pánu Bohu
věrni, i když nás to bude něco stát? Budeme poslouchat jeho
přikázání, i když se nám to nebude hodit?
Ve zkoušce obstojí ten, kdo je při Hospodinu celým srdcem.
Bůh si přeje, abychom v každé zkoušce obstáli, a proto nás
nejen zkouší, ale také posiluje (1.Kor. 10,13). Zůstaňme mu
věrni jako Abrahám.

ABRAHAM A JEHO SYNOVÉ aneb „BOŽÍ ZKOUŠKY“
(1.Moj. 16.kap. + 1.Moj. 21,1-21 + 1.Moj. 22,1-19)
1. Jak se jmenovala Sárajina otrokyně?
2. Co navrhla Sára Abrahamovi, když viděla, že sama nerodí?
3. Jak pojmenovali Abrahamova syna, který se narodil Sárajině otrokyni?
4. Jak se změnil vztah Sáry a její otrokyně po tom, co otrokyně porodila Abrahamovi
syna?
5. Kolik měl Abraham let, když se Sára porodila syna Izáka?
6. Kam měl Abraham odejít obětovat Izáka?
7. Kolik měli s sebou služebníků a jaké měli s sebou zvíře?
8. Kdo tam byl nakonec obětován?
Odpovědi:
1. Hagar
2. aby vešel k Sárajině otrokyni a měli tak syna z ní
3. Izmael
4. otrokyně si své paní přestala vážit
5. 100 let

6. do země Mórija
7. dva služebníky a osla
8. beran, který uvízl svými rohy v houští

Téma: IZÁK A JEHO SYNOVÉ aneb „VĚŘÍCÍ PARTNER“
1. Mojžíšova 24,1-9
Text
Studium
Vyhledejte v 1. Moj. 24. kap. odpověď na tyto otázky:
1. V jakém rodinném vztahu byl Izák a Rebeka (před svatbou)?
2. Z čeho je patrné, že Rebeka byla věřící a poslušná Bohu?
3. Jaké další vlastnosti můžeme u Rebeky najít?
Výklad
1. Moj.: 24. kap.; 25,19-34 a 26,1-14
Abraham uvěřil Hospodinu a ten mu požehnal. Měl ale starost
o svého syna Izáka. Chtěl, aby měl věřící manželku. Ale
v Kanaánu takové nebyly a vracet se ke své rodině nechtěl…
Bůh zde také obnovuje zaslíbení dané Abrahamovi (26,2-5).
Proč je důležité míti věřícího partnera? Kde ho hledat a podle
čeho hodnotit? Proč je důležité se za něj modlit?

IZÁK A JEHO SYNOVÉ aneb „VĚŘÍCÍ PARTNER“
(1.Moj. 24.kap + 1.Moj. 25,19-34 + 1.Moj. 26,1-14)
1. Koho Abraham poslal vyhledat ženu pro svého syna Izáka?
2. Co měla vyvolená odpovědět na prosbu: „Dej mi, prosím, napít…“?
(2 věci)
3. Jaké dárky jí potom daroval?
4. Jak se jmenoval bratr Rebeky?
5. Jak se líbila Rebeka Izákovi? (Zamiloval si ji, anebo ji přijal pouze
s úctou?)
6. Kdo byl prvorozený – Jákob nebo Ezau? O kolik byl starší?
7. Za co prodal prvorozený své prvorozenství svému bratru?
8. Jaký hřích učinil Izák v Geraru, kam se svou rodinou odešel, když byl hlad?
Odpovědi:
1. svého služebníka
2. „Jen pij, a také tvé velbloudy napojím.“
3. zlatý nosní kroužek a dva zlaté náramky
4. Lában
5. zamiloval si ji
6. Ezau byl prvorozený, byli dvojčata
7. za čočkovou krmi
8. nedůvěřoval Bohu a ze strachu vydával Rebeku za svou sestru

Téma: JÁKOB aneb „PODVÁDĚT SE NEVYPLÁCÍ“
1. Mojžíšova 27,15-29
Text
Úvod
Co myslíš, že to je požehnání? V čem ti Bůh v poslední době
požehnal?
Výklad
1. Moj.: 27. kap.; 28,10-22 a 29,1-30
Jákobovi bylo zaslíbeno požehnání (25,23), ale on místo toho,
aby čekal a modlil se, vzal na matčinu radu iniciativu do
vlastních rukou a Božího požehnání se zmocnil podvodem.
Svou netrpělivostí si znepřátelil svého bratra a musel opustit
rodinu.
Kdy můžeme být my v pokušení podvádět? Jaké to může mít
důsledky? Jak se mu můžeme bránit/předcházet?

JÁKOB aneb „PODVÁDĚT SE NEVYPLÁCÍ“
(1.Moj. 27. kap. + 1.Moj. 28,10-22 + 1.Moj. 29,1-30)
1. Co chtěl Izák po Ezauovi, aby mu připravil?
2. Kdo navedl Jákoba, aby podvedl svého otce?
3. Co měl Jákob na sobě, když šel ke svému otci pro požehnání?
4. Proč musel nakonec Jákob uprchnout ke svému strýci Lábanovi do Cháranu?
5. Koho viděl Jákob ve snu na cestě do Cháranu vystupovat a sestupovat po
žebříku vedoucím k nebi?
6. Jak Jákob pojmenoval to místo, kde spal?
7. Co byla Ráchel ve vztahu k Jákobovu strýci Lábanovi?
8. Co udělal Jákob Ráchel, když u studny napojil její stáda?

Odpovědi:
1. jeho oblíbenou pochoutku z toho, co uloví
2. jeho matka Rebeka
3. Ezauovy šaty a kůzlečí kožky
4. protože ho chtěl jeho bratr Ezau zabít
5. posly Boží (anděly)
6. Bét-el (Dům Boží)
7. jeho dcera (Jákobova sestřenice)
8. políbil ji

Téma: JÁKOBOVI SYNOVÉ aneb „RODINNÉ PROBLÉMY“
1. Mojžíšova 37. kap.
Text
Studium
Vyhledejte v textu odpovědi na tyto otázky:
a) Jaký byl vztah Josefa k jeho otci a bratrům?
b) Kteří bratři se Josefa zastali před ostatními a jak?
c) Jak se Josefovi bratři zachovali po svém činu vůči jejich
otci?
Výklad
V čem nám může být Jákobova rodina vzorem nebo
výstrahou? I v křesťanských rodinách můžou existovat
„mazlíčci“ a sourozenecké spory! Jakou úlohu mohou hrát děti
ve svých rodinách, ve vztahu k sourozencům, k rodičům a
k Bohu? (Postavení nejstaršího sourozence, úloha modlitby,
atd.)

JÁKOBOVI SYNOVÉ aneb „RODINNÉ PROBLÉMY“
(1.Moj. 29,31-30,24 + 1.Moj. 35,1-20 + 1.Moj. 37.kap.)
1. Vyjmenuj Jákobovy syny (12) – (od kterých žen?)
2. Kam vedl Jákob svou rodinu, když se očistili od bůžků, aby tam vybudoval oltář
Hospodinu, který byl s ním, když prchal před svým bratrem?
3. Hospodin na této cestě znovu potvrdil Jákobovo nové jméno – které?
4. Co se stalo při narození Benjamína?
5. Co se Josefovi klanělo ve snu? (2 druhy věcí – ne lidi)
6. Proč Josefovi bratři nenáviděli Josefa? (aspoň 1 ze 2)
7. Komu (a za kolik) Josefa prodali?
8. Co přinesli Josefovi bratři svému otci jako důkaz, že Josefa roztrhala divá zvěř?

Odpovědi:
1. Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Josef,
Benjamín
2. do Bét-elu
3. Izrael
4. Ráchel zemřela
5. snopy, slunce, měsíc a hvězdy
6. protože ho Jákob miloval více než jeho bratry a pro jeho sny
7. Izmaelcům za 20 šekelů stříbra
8. Josefovu zakrvácenou suknici

Téma: JOSEF A POTÍFAROVA ŽENA
aneb „SEXUÁLNÍ POKUŠENÍ“
1. Mojžíšova 39. kap.
Text
Úvod i
audio- a videokazeta
výklad

JOSEF A ŽENA POTÍFAROVA aneb „SEXUÁLNÍ POKUŠENÍ“
(1.Moj. 39. kap. + 1.Moj. 40. kap. + 1.Moj. 41. kap.)
1. Jakou funkci u faraóna zastával muž jménem Potífar, který Josefa koupil od
Izmaelců?
2. Z jakého důvodu Josef nepodlehl svádění Potífarovy ženy?
3. Komu Josef ve vězení vykládal sny? (funkce)
4. Proč faraón vystrojil hody pro všechny své služebníky 3. den po tom, co Josef
vykládal sny svým spoluvězňům? Na těchto hodech se vyplnil Josefův výklad.
5. Co znamenal faraónův sen, který mu Josef vyložil?
6. Jaké nové jméno dostal Josef, když ho faraón ustanovil správcem Egypta? Co
toto jméno znamenalo v překladu?
7. Kolik měl Josef let, když se to stalo?
8. Jak se jmenovali synové, kteří se mu narodili?
1. velitel tělesné faraónovy stráže
2. nechtěl se prohřešit proti Bohu (v. 9)
3. faraónovu číšníkovi a pekaři
4. faraón slavil narozeniny
5. 7 let hojnosti a 7 let hladu
6. Safenat Paneach (Zachránce světa)
7. 30 let
8. Manases (Bůh dal zapomenutí), Efrajim (Bůh dal plodnost)

Téma: JOSEFOVO SHLEDÁNÍ S RODINOU
aneb „VŠECHNO ZLÉ MŮŽE BÝT K NĚČEMU DOBRÉ“
1. Mojžíšova 45,1-15
Text
Úvod
Svědectví:
Už se ti někdy stalo, že Bůh něco špatného obrátil v něco
dobrého a použil si to?
Výklad
Josefova poslušnost Bohu mu přinesla jenom potíže (otroctví,
vězení). Bůh vše ale nakonec v pravý čas obrátil v dobro, a tak
byl zachráněn národ, ze kterého měl vyjít Spasitel.
Ve kterých situacích nám může víra přinést potíže? Proč se
vyplatí být trpělivý a poslušný jako Josef?

JOSEFOVO SHLEDÁNÍ S RODINOU ANEB „VŠECHNO ZLÉ MŮŽE BÝT
K NĚČEMU DOBRÉ“
(1.Moj. 42,1-28 + 1.Moj. 44. kap. + 1.Moj. 45. kap.)
1. Kolik bratrů sestoupilo do Egypta nakoupit obilí?
2. Z čeho je Josef záměrně obvinil?
3. Který z bratrů zůstal u Josefa ve vězení jako „zástava“?
4. Co se z Josefova domu našlo v Benjamínově žoku s obilím?
5. Který z bratrů nabídl svůj život za život Benjamína?
6. Ve které zemi v Egyptě měl bydlet Jákob a jeho rodina?
7. Kolik roků hladu měl v té době Egypt za sebou?
8. Čím vším Josef vybavil bratry, když je poslal pro jejich otce?
1. 10 bratrů
2. že jsou vyzvědači
3. Šimeón
4. stříbrný pohár
5. Juda
6. v zemi Gošen
7. 2 roky
8. povozy, zásoba potravin, pláště, 300 šekelů stříbra pro Benjamína,
10 oslů s věcmi, 10 oslic s obilím a chlebem

MOJŽÍŠ (2. Moj. 1. kap. + 2. Moj. 2. kap. + 2. Moj. 12,29-42)
1. Co musel Izraelský lid stavět faraónovi?
2. Co měly za úkol porodní báby Šifra a Púa
3. Ze kterého Jákobova pokolení byl Mojžíš?
4. Kdo našel Mojžíše v ošatce plující po Nilu?
5. Do které krajiny uprchl, když ho chtěl farao zavraždit?
6. Jak se jmenovala Mojžíšova žena a syn?
7. Po které ráně farao propustil Izrael z Egypta?
8. Jak dlouho byli celkem Izraelci v Egyptě?
1. města pro sklady – Pitom a Ramses
2. usmrcovat novorozené izraelské chlapce
3. Lévi
4. faraónova dcera
5. Midján
6. Sipora a Geršom
7. zabití všeho prvorozeného mužského pohlaví
8. 430 let na den

Téma: PUTOVÁNÍ POUŠTÍ aneb „REPTÁM, REPTÁŠ, REPTÁME“
Text ke čtení 2. Mojžíšova 16,1-10 a 28-31
Úvod
Koloským 3,15
Co je to vděčnost? Za co všechno můžeme být Bohu vděčni?
Jak můžeme svou vděčnost Bohu projevovat? Jak to
prožíváš ty?
Výklad
2. Mojžíšova 16. kapitola
Izraelský lid velmi brzy zapomněl, co všechno pro ně
Hospodin vykonal na cestě z Egypta. Ztratili důvěru, že se o
ně Bůh postará i na poušti a začali reptat.
Jaké příčiny mívá naše reptání? Jak se na reptání dívá
Bůh?Jak správně řešit situace, které nás tíží?…

PUTOVÁNÍ POUŠTÍ, ANEB „REPTÁM, REPTÁŠ, REPTÁME…“
1. Jak dlouho táhli Izraelci pouští po přechodu Rudého moře, aniž narazili na vodu?
2. Jak pojmenovali to místo, kde Mojžíš hodil hůl do vody a ta zesládla?
3. Proč Izraelci reptali na poušti Sín?
4. Co poslal Hospodin Izraelcům na poušti k nasycení?
5. Jakou mělo toto jídlo barvu a chuť?
6. Jak dlouho jedli Izraelci na poušti toto jídlo?

7. Kdo vedl Izraelská vojska, když v Refidímu bojovali proti Amálekovi?
8. Co dělal Mojžíš po celou dobu této bitvy?
1. 3 dny
2. Mara
3. kvůli hladu
4. ráno manu a večer křepelky
5. mělo bílou barvu jako koriandrové semeno a chutnalo jako
medový koláč
6. 40 let
7. Jozue
8. držel ruce nahoře
KŠ

