
33. Kam utiekol Jakub pre Ezauovim hnevom? 

Za svojim strýkom Labanom. 

34. Koľko rokov musel Jakub pracovať u Labana, aby sa oženil? 

7 rokov pracoval za Liu a ďalších 7 za Ráchel. 

35. Bol Jakub potrestaný za klamstvo? 

Áno, neužil si majetok, ktorý by mu ako prvorodenému patril a taktiež 

bol oklamaný Labanom, keď sa chcel oženiť s Ráchel. 

36. Koľko synov mal Jakub a kto bol jeho miláčikom?  

12 synov a miláčik bol Jozef. 

37. Prečo bratia nenávideli Jozefa? 

Lebo žiarlili že mu otec kúpil novú tuniku a preto, že sa Jozefovi snívalo, 

že sa mu klaňali. 

38. Čo spravili bratia s Jozefom?  

Predali ho do otroctva do Egypta a tuniku namočili do ovčej krvi 

a povedali otcovi, že ho roztrhala divá zver. 

39. Ako vysvetlil Jozef faraónov sen?  

Že bude v Egypte najprv 7 úrodných a potom 7 neúrodných rokov. 

40. Čím sa stal Jozef v Egypte? 

Správcom Egypta a mal narobiť zásoby na obdobie neúrody. 

41. Ako Jozef zistil, že sa už jeho bratia polepšili? 

V období neúrody prišli do Egypta nakúpiť obilie. Ale ho nespoznali. 

Jozef im spravil skúšku, že do Benjamínovho vreca s obilím schoval 

strieborný pohár. A obvinil ich že sú zlodeji a že Benjamín pôjde do 

väzenia. Ale oni boli ochotní ísť do väzenia namiesto neho, aby otec 

neprišiel o ďalšieho milovaného syna, lebo by zomrel od žiaľu. Jozef sa 

im vtedy ukázal, že to je on a zavolal celu rodinu bývať do Egypta. 

42. Prečo sa Izraeliti v Egypte stali otrokmi a veľmi trpeli? 

Lebo prešlo veľa storočí a Egypťania zabudli na Jozefove zásluhy. 

43. Prečo sa Egypťania Izraelitov báli a čo nariadil faraón? 

Lebo sa veľmi rozmnožili a nariadil aby každého novorodeného chlapca 

zabili. 

44. Ako matka zachránila Mojžiša? 

Dala ho do košíka vymazaného smolou a poslala dolu riekou. Tam sa 

kúpala faraónova dcéra, tá ho zobrala a vychovala ako svojho syna. 

45. Prečo Mojžiš utiekol z Egypta? 

Lebo sa naňho nahneval faraón, že zabil egyptského vojaka, aby obránil I

 zraelského (Židovského) otroka. 

 

46. Ako sa Mojžišovi zjavil Boh a pod akym menom sa mu predstavil? 

V horiacom kríku, ktorý nezháral a pod menom „Ja som, ktorý som“. 

47. Ako sa volali Mojžišovi súrodenci? 

Brat Áron a sestra Miriam (Mária). 

48. Vymenuj 10 egyptských rán. 

Voda sa premenila na krv, žaby, komáre, muchy, mor dobytka, vredy na 

ľuďoch, ľadovec, kobylky, tma, smrť prvorodených. 

49. Ako sa zachránili Izraeliti pred anjelom záhuby? 

Krvou veľkonočného baránka natreli zárubne dvier a ten dom anjel 

obišiel. 

50. Ako Izraeliti unikli Egypťanom? 

Izraeliti prešli cez červené more suchou nahou ale Egypťanov more 

zalialo. 

51. Ako Boh živil na púšti Izraelitov a ako dlho to trvalo? 

40 rokov im dával jesť ráno chlieb z neba – mannu a večer prepelice. 

52. Ako zvíťazili nad Amalekitmi? 

Pokiaľ mal Mojžiš pozdvihnuté ruky k nebu víťazili, ale keď mu oťaželi 

a spustil ich, tak prehrávali. Preto mu ich Áron a Húr podopierali. 

53. Ako sa Izraeliti, pri putovaní do zasľúbenej zeme, prehrešili proti 

Bohu? 

Postavili si zlaté teľa a jemu sa klaňali ako svojmu bohu. 

54. Kde a čo dal Boh Mojžišovi? 

Dal mu 10 Božích prikázaní na hore Sinaj. 

55. Koľko rokov putovali Židia do zasľúbenej zeme a prečo tak dlho? 

40 rokov a preto, aby tam prišlo už nové pokolenie, ktoré bude veriť 

Bohu a nebude si pamätať pohanské zvyky z Egypta (klaňať sa teľaťu) 

56. Prečo ani Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme?  

Lebo raz zapochyboval, že Boh môže urobiť zázrak - že zo skaly vytryskne 

voda. A namiesto toho, aby buchol raz palicou o skalu, buchol dva krát. 

57. Videl Mojžiš zasľúbenú zem a kde zomrel? A kto bol vodcom Izraelitov 

po Mojžišovej smrti? 

Áno videl ju z vrchu Nebo, kde aj zomrel. Vodcom sa stal Jozue. 

58. Ako sa Izraeliti zmocnili Jericha? 

6 dní obchádzali hradby mesta po jednom raze. Na siedmi deň ich obišli 

7 krát a hlasne trúbili na trúbach a múry sa zrútili.  

59. Prečo kmeň Levitov nedostal žiadne územie? 

Lebo Leviti sa stali kňazmi a dostavali desiatky z úrody od ostatných 

kmeňov. 


