KAT. 17
TEMAT – BÓG NIE ZAWODZI W TRUDNOŚCIACH
1. Z jakimi problemami zmagali się Patriarchowie
2. Jakiej pomocy udzielił im Bóg
Postać

Trudność życiowa
(Rdz 17, 15-18)

(Rdz 21, 1-5)

Pomoc Boga

(Rdz 32, 8-12)

(Rdz 33, 1-5)

(Rdz 37, 23-28)

(Rdz 41, 39-40)

Abraham

Jakub

Józef

(Rdz 45, 4-9)

Rdz 17, 15-18
I mówił Bóg do Abrahama: <<Żony twej nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci z niej syna, i
będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami>>. Abraham, upadłszy na twarz,
roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: <<Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara
może zostać matką?>> Rzekł zatem do Boga: <<Oby przynajmniej Izmael żył pod Twą opieką!>>
Rdz 32, 8-12
Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, drobne i większe bydło na
dwa obozy, myśląc sobie: <<Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, przynajmniej drugi obóz ocaleje>>. A potem zaczął się
modlić: <<Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który mi nakazałeś: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci
świadczył dobro, jestem niegodny wszystkich łask i całej wierności, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z
laską w ręku przeprawiłem się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc wybawić mnie z rąk brata mego Ezawa, gdyż
lękam się go, aby gdy przyjedzie nie zabił mnie i matek z dziećmi>>.
Rdz 37, 23-28
Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie – długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go,
wrzucili do studni: studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu
kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; ciągnęli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do
swych braci: »Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go
Izmaelitom! Nie podniesiemy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem!« I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy mijali ich,
[bracia] wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do
Egiptu”.
Rdz 21, 1-5
Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu
Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła
Sara imię Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. Abraham miał sto lat, gdy mu się
urodził syn jego Izaak.
Rdz 33, 1-5
Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice,
umieścił niewolnice z ich dziećmi na przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś, idąc przed
wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim do niego podszedł. Ezaw pospieszył mu na spotkanie i objąwszy go za
szyję, ucałował go; i rozpłakali się obaj. Gdy Ezaw spostrzegł kobiety i dzieci, zapytał: <<A ci kim są dla Ciebie?>>, Jakub
odpowiedział: <<To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył Twego sługę>>.
Rdz 41, 39-40

A potem faraon rzekł do Józefa: <<Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością!
Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedyni godnością królewską będę cię
przewyższał>>.
Rdz 45, 4-9
On zaś rzekł do nich: <<Przybliżcie się do mnie!>> A gdy oni się przybliżyli, powtórzył: <<Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym,
którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od
śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie
orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić następców na ziemi i abyście przeżyli dla wybawienia wielu. Zatem
nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też mnie uczynił doradcą faraona, panem całego jego domu i zarządcą całego Egiptu.
Idźcie przeto śpieszni do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj
bezzwłocznie.

3. Wj 6,1-12  Jakiego zła doświadczały rodziny Izraelitów w Egipcie
Pan rzekł wtedy do Mojżesza: «Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. [Zmuszony] mocną ręką wypuści ich i mocną ręką
wypędzi ich ze swego kraju». Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto
ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali, jako przybysze. Ja
także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze. Przeto powiedz
synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was
wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja,
Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną
przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!» Mojżesz oznajmił te
słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Pan powiedział do
Mojżesza: «Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju». Mojżesz wymawiał się
przed Panem mówiąc: «Jeśli Izraelici nie chcą mię słuchać, jakże faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia
trudność?»
4. Jakiej pomocy (konkretnie) udzielił Bóg
A. Abrahamowi …………………………………………………….………………………………………………………………….
B. Jakubowi .………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Józefowi
.………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Jakiej postawy oczekuje Bóg od ciebie
6. Dlaczego w trudnych chwilach życia należy zwracać się do Pana Boga

