
Máš dvojče? Nebo možná znáš nějaká dvojčata? Někdy je obtížné 
je od sebe rozeznat. Jsou si velmi podobná. Izák s Rebekou měli 
velikou radost, když se jim narodili dva chlapci. Ezau a Jákob byli 
sice dvojčata, ale každý byl úplně jiný. Ezau byl vlasatý a chlupatý, a když 
vyrostl, rád chodil do volné přírody a lovil zvěř. Nevíme, jak vypadal Jákob, 
ale víme, že rád zůstával doma.

O:   Vyplň rodokmen této rodiny:

           otec                      matka

           I ____ ____ k         R ____ b ____ k ____

                       syn          syn

                      E ___ a ___         J ___ k ___ b

Je smutné, že tato rodina nefungovala tak, jak měla. Matka a otec měli každý svého oblíbence.

O:   Přečti si klíčový verš a doplň chybějící jména:

Izák miloval E ___ ___ ___ a.  Rebeka milovala J ___ ___ ___ ___ a. 
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Vyplň následující údaje:  
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Datum narození:
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1. PŘÍBĚH:    Jákob podvádí svého bratra

PŘEČTI SI:
Genesis 25,19-34
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 25,28
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Ezau se narodil první, a proto měl zvláštní práva. Měl se například stát hlavou rodiny, až jeho otec zemře. To se 
nazývalo právem prvorozeného. 

Jednoho dne Jákob vařil jídlo. Ezau se zrovna vrátil domů z vyčerpávajícího lovu a byl velmi hladový. Jákobovo 
jídlo příjemně vonělo.

„Dej mi něco k jídlu, jsem hladový,“ řekl Ezau Jákobovi.

Jákob byl velmi prohnaný a hned si vymyslel, co by za to jídlo chtěl: „Dám ti najíst, když mi prodáš své 
prvorozenství.“ Ezau nepřestal myslet na svůj hlad. Svého práva prvorozeného si moc nevážil. Jákob ale nebyl 
o moc lepší než jeho bratr, protože ho přelstil a připravil o jeho prvorozenství.

O:   Doplň chybějící písmena do slovních bublin:

             
             Prodej mi
                 
              s ___ é 
      
              p ___ v ___ r ___ z ___ n ___ t ___ í.

                Dej mi  
                                                              
                                                                n ____ c  ____     

       k   j ____ d ____ u.

Někdy myslíme jen na sebe a na to, co chceme, přesně tak jako Ezau a Jákob. To je špatné.

O:   Vypiš první písmeno každé věci a najdeš slovo, kterým Bible označuje to, „co děláme špatně“:

Všichni jsme zhřešili, a pokud se chceme dostat do nebe, potřebujeme, aby nám Bůh odpustil. Už jsi uvěřil/a v Pána 
Ježíše?
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2. PŘÍBĚH:  Jákob podvádí svého otce

A 9

PŘEČTI SI:
 Genesis 27,1-29

3.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 27,20

Když Izák zestárl, oslepl. Chtěl svému milovanému synovi Ezauovi ještě před svou smrtí 
požehnat. Chtěl si také pochutnat na jídle, které by mu Ezau připravil.

„Jdi a něco pro mě ulov,“ řekl Ezauovi. „Připrav mi 
moji oblíbenou pochoutku a přines mi ji. Až se najím, 
požehnám ti.“ Ezau se tedy vydal na lov.

Rebeka to slyšela. Chtěla, aby požehnání získal její 
miláček Jákob. Řekla Jákobovi, aby zabil dvě kůzlata. 
Pak z nich připravila jídlo, které měl Jákob přinést 
Izákovi. Jákob se však zdráhal. Myslel na jeden 
problém:

„Jestli se mě otec dotkne,“ řekl, „pozná, že nejsem 
Ezau. Moje kůže je hladká, ale Ezauova chlupatá!“
„Udělej, co ti říkám,“ řekla Rebeka. Jákob ji poslechl. 
Oba se chystali podvést Izáka.

O:   Vybarvi obrázek a nakresli luk a šíp.

O:   Křížovka:

1. Když Izák zestárl, ..... .
2. Než zemře, chtěl Izák Ezauovi ......
3. Jákobova kůže byla ....
4. Ezau vzal luk a šípy a odešel na ... .
5. Rebečin oblíbený syn se jmenoval ....
6. Izák si chtěl pochutnat na ..., které mu měl Ezau připravit.

Když bylo jídlo hotovo, obalila Rebeka Jákobovi ruce a krk kůžemi. Jákob si oblékl Ezauovy šaty a donesl 
Izákovi jídlo. „Který z mých synů jsi?“ ptal se Izák. „Jsem Ezau,“ odpověděl Jákob.

  / 3
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O:   Jakou lež řekl Jákob svému otci (týkala se lovu)?

-----------------------------------------------------------------------------

O:   Jak Jákob podvedl svého slepého otce? Doplň chybějící písmena:

Oblékl si   E ___ ___ ___ ___ ___ ___  š ___ ___ ___.

Izák byl nedůvěřivý, protože hlas, který slyšel, se podobal Jákobovu hlasu. Ale když se svého syna dotkl, 
uvěřil, že je to Ezau.

Byl oblečen jako Ezau.
Byl chlupatý jako Ezau.
Jeho šaty voněly po Ezauovi.

Kdo to  však byl?

O:   Vybarvi každý čtvereček s tečkou a zjistíš, kdo to ve skutečnosti byl:

Izák Jákobovi požehnal. Když Ezau zjistil, co se stalo, velmi se rozzlobil. Také Izák se rozhněval.
Když provádíme zlé věci, jako je podvádění a lhaní, zarmucujeme druhé lidi, ale nejvíce ze všeho Boha.

 / 2
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3. PŘÍBĚH: Jákob se setkává s Bohem
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KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 28,16

  / 4

PŘEČTI SI:
Genesis 28,1-22

  /4

5.

Žiješ od narození ve stejném domě? Někdy se stane, že se musíme přestěhovat do jiného
města nebo vesnice. Izák řekl Jákobovi, aby šel do Cháranu navštívit svého strýce 
Lábana a aby se oženil s některou z Lábanových dcer. Protože ho jeho bratr Ezau chtěl 
zabít, pomyslel si Jákob, že je to dobrý nápad, aby na nějakou dobu zmizel.

O:   Napiš na ukazatel místo, do kterého měl Jákob namířeno:        CH ___ ___ ___ ___

O:   Zakroužkuj jméno Jákobova strýce:

ABRAHAM  LÁBAN   EZAU

Jákob se vydal na cestu. Když přišla noc, utábořil se na místě zvaném Luz. Místo polštáře použil kámen. Zdál se 
mu velmi zvláštní sen. Připadalo mu, že vidí žebřík. Stoupal od země až do nebe.

O:   Vypiš první písmeno každého obrázku a zjistíš, kdo vystupoval a sestupoval po žebříku:

         

Tu noc promluvil Bůh k Jákobovi. Oznámil mu, 
že požehná jemu i jeho budoucí rodině: „Budu 
s tebou a ochráním tě, kamkoli půjdeš. Skrze 
tvé potomstvo požehnám všem národům.“ 
(Bůh slíbil, že všem lidem na světě požehná 
skrze Jákoba. To se stalo o mnoho let později 
příchodem Pána Ježíše Krista.)
Vzpomeň si nyní na všechny špatnosti, které 
Jákob udělal!
I my jsme jako Jákob. Děláme zlé věci. Bůh 
nás však miluje, jako miloval Jákoba. Poslal 
svého Syna, aby za nás zemřel na kříži. Tím, 
že Ježíš zemřel za naše hříchy, se stal naším 
„žebříkem“ spojujícím nebe se zemí.

  / 4
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O:   Označ následující věty fajfkou (pravdivé) nebo křížkem (nepravdivé):

Jákob si dal pod hlavu polštářek.

Bůh miloval Jákoba.

Bůh miluje i nás.

Ježíš zemřel na kříži kvůli nám.

Jákob se lekl. Začal přemýšlet o Bohu. Učinil Bohu slib. Řekl: „Navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude 
mi Hospodin Bohem.“

O:   Doplň chybějící písmena:

Bůh řekl: „… b ___ ___ ___  tě  ch ___ ___ n ___ t.“

O:   Přečti si klíčový verš a doplň chybějící písmena:

Jákob procitl ze spánku a zvolal:

„Na tomto m ___ ___ ___ ___  je o ___ ___ ___ ___ ___ ___   

 H ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

a já  jsem to n ___ ___ ___ ___ ___ ___ .“

NEBE

ZEMĚ
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4. PŘÍBĚH: Jákob našel manželku
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PŘEČTI SI:
Genesis 29,1-30

7.

KLÍČOVÝ VERŠ:
Genesis 29,28

  / 4

Jákob odešel navštívit svého strýce Lábana a jeho rodinu v Cháranu. Nikdy je neviděl 
a ani oni nevěděli, že k nim má namířeno. Po dlouhé cestě se Jákob setkal s několika 
pastýři u studny.

„Odkud jste?“ ptal se jich.
„Z Cháranu,“ odpověděli.
„Znáte Lábana?“ zeptal se Jákob.
„Ano,“ odpověděli, „tamhle je jeho dcera Ráchel
s jeho stádem.“

Jákob byl plný očekávání. Měl se setkat se svými 
příbuznými, které dosud neviděl. Bůh slíbil, že 
Jákoba ochrání, a vedl ho na správné místo.

O:   Doplň chybějící písmena ve jménech 
osob z příběhu:

J ___ ___ ___ ___ 

R ___ ___ ___ l

p ___ s ___ ý ___ i 

L ___ ___ ___ ___

Jákob pomohl Ráchel napojit ovce a pak jí prozradil, že je její příbuzný. Ráchel běžela domů a řekla to svému 
otci. Lában požádal Jákoba, aby u nich zůstal. Jákob pak pracoval pro svého strýce. Lában měl ještě jednu 
dceru jménem Léa.

O:   Doplň jména v rodokmenu:

Požádej někoho, 
aby Ti pomohl verš najít

       OTEC

       DCERA        DCERA
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Když uplynul měsíc, řekl Lában Jákobovi: „Nemůžeš u mě 
pracovat bez odměny. Kolik chceš?“ Jákob nežádal peníze. 
Miloval Ráchel, a proto řekl, že bude sedm let pracovat, aby si 
ji mohl vzít za manželku. Lában souhlasil, a když uplynulo sedm 
let, podvedl Jákoba tím, že mu dal za manželku Léu. Jákob si 
však Léu vzít nechtěl.

O:   Doplň chybějící slova:

„Proč jsi mne podvedl?“ ptal se Jákob. 
„Pracoval jsem u tebe s ____ ____ ____ let, abych se oženil s R ____ ____ ____ l .“

Lában odpověděl, že se Léa musela vdát jako první, protože je starší než Ráchel. Chudák Jákob! 
Byl podveden, stejně jako on sám podvedl svého bratra a otce. Jak často se nám naše špatné činy 
vracejí! Bible říká: „… vězte, že váš trest si vás najde.“ (Numeri 32,23)

O:   Zakroužkuj správné odpovědi na tyto otázky:

Kolik měl Lában dcer?

 1  2  3

Kolik let Jákob pracoval, než se oženil s Léou?

 5  6  7

V oněch dobách bylo zvykem mít více než jednu ženu. Jákob se po týdnu oženil s Ráchel a pak
pracoval pro svého strýce dalších sedm let.


