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 1. LEKCE:         Izák - Podvodník
  KLÍČOVÝ VERŠ:

Římanům 5,8
PŘEČTI SI:

Genesis 25,19-34 
a 27,1-41

                     Další doporučená čtení: 
                                  Přísloví 11,18 Galatským 6,7-8 Židům 12,16-17

V této lekci se seznámíme s rodinou Izáka, Abrahamova syna.

O:    Prostuduj si dnešní biblický úryvek a pak doplň správná slova do následujících vět:
Izákova žena se jmenovala .................................................. .
Byla matkou dvojčat jménem ............................................... a ............................................. .
Starší z nich byl ................................................................. .
Ještě než se narodili, řekl Bůh jejich matce, že ............................................. bude sloužit .......................................... .

Biblické texty ukazují, jaké zvláštní cesty Bůh používá k tomu, aby se naplnila jeho prohlášení o obou chlapcích. 
Jákob dvakrát dosáhl lží a podvodem výhod nad Ezauem, a tak získal nad svým bratrem autoritu.

PRVNÍ PŘÍPAD - PRÁVO PRVOROZENÉHO:

Přečti si znovu Genesis 25,29-34. Právo prvorozeného náleželo v rodině prvorozenému synovi. Dávalo mu právo 
stát se hlavou rodiny a získat dvojnásobný podíl dědictví (viz Deuteronomium 21,17). Ačkoli byl Jákob mladší, 
rozhodl se získat toto právo od Ezaua.

O:    Za jakých okolností žádal Jákob od Ezaua právo prvorozenství?

O:   Co za ně Ezau dostal?

To dokazuje, jak soběstředným člověkem Jákob byl. Byl připraven použít i nečestných způsobů vůči svému 
bratrovi, aby dosáhl svého. Významnou skutečností však zůstává, že Bůh měl svůj plán i s tímto úskočným a 
lstivým mužem a chtěl ho v Jákobově životě uskutečnit. Tak je tomu i dnes. Bůh nás miluje a touží, abychom 
byli jeho dětmi navzdory naší svéhlavosti.
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O:   Vypiš, o čem mluví klíčový verš:

 DRUHÝ PŘÍPAD - POŽEHNÁNÍ:
Přečti si: Genesis 27,1-29

Izák se chystal udělit Ezauovi požehnání, avšak kvůli Jákobovu podvodu a lži přišel Ezau o vše. Přečti si pozorně uvedený 
oddíl a pak odpověz na otázky.

O:   Co Jákobovi usnadnilo podvést svého otce (ohledně trestu za takový čin)?

O:   Jak se Jákob zamaskoval, aby vypadal jako Ezau?

O:   Jakou roli v tomto podvodu hrála Rebeka?

Po určitém zaváhání dal Izák Jákobovi své požehnání (viz verše 27-29). Co Bůh před lety oznámil, se stalo - Jákob získal 
velkou moc.

O:   Jak se měla jeho nadřazenost projevovat podle verše 29?

O:   Kdo přišel hned poté, co Izák skončil své požehnání Jákobovi?

Starý a slepý Izák byl velmi zmaten. I Ezau byl velmi zklamaný a rozzlobený.

O:   Shrň závěr příběhu tím, že napíšeš do volných míst správná slova:

Ezau hořce ............................. a prosil svého ................................, aby i jemu dal .................................. .
Izák mu vysvětlil, že dal Jákobovi nad ním ........................... a že to nemůže ............................... .
Ezau měl žít pod svým ........................................ celý svůj život.

O:   Čím Ezau vyhrožoval Jákobovi?

Jákobův příběh nás jasně poučuje o neštěstí a trápení, které si můžeme přivodit, když podvádíme a lžeme místo toho, 
abychom dovolili Bohu, aby naplnil svůj plán s naším životem svým způsobem a v pravý čas.
Jákob, jak brzy uvidíme, se měl naučit, že „cesta proradných vede k záhubě“. (Přísloví 13,15)
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 2. LEKCE:         Jákob - Jákobův sen   
KLÍČOVÝ VERŠ:

Genesis 28,16 
PŘEČTI SI:

Genesis 27,41-46 
a 28,1-22

                     Další doporučená čtení: 
                                  Genesis 35,1-15 a Job 33,14-18 Jan 1,45-51

Ezauovy hrozby, že zabije svého bratra Jákoba, byly tak vážné, že bylo moudřejší, aby Jákob odešel na bezpečné místo.

O:   Ke komu měl podle návrhu své matky odejít?

O:   Napiš jméno místa, kde tato osoba žila:

Rebeka se domnívala, že Ezauův hněv rychle opadne a že se její milovaný syn Jákob bude moci vrátit zase brzy domů. 
Jak ale uvidíme, situace se vyvinula jinak!

O:   Co udělal Jákob na konci prvního dne své cesty?

O:   Popiš VLASTNÍMI SLOVY, co viděl ve snu:

/2
Nejdůležitější bylo, že BŮH MLUVIL K JÁKOBOVI! 

Co řekl:

O:   o zemi, ve které se Jákob nacházel?

/2

O:   o Jákobově budoucnosti?

/2
O:   o jeho semeni neboli potomstvu?

V každém bodě dal Bůh Jákobovi úžasná zaslíbení tak, jak je dal předtím Abrahamovi i Izákovi. Bůh je vždy věrný svému 
slovu. Ačkoli byl Jákob úskočný a prolhaný, Bůh se o něj staral a pracoval na jeho životě.

O:   V klíčovém verši je zaznamenáno Jákobovo překvapení, když se probudil. Vypiš, co řekl:
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Vyděšený Jákob na útěku si asi myslel, že nikdo neví, kde nocuje. Pokud tomu tak bylo, pak se mýlil, protože Bůh ví 
všechno. To, co viděl, na něj udělalo silný dojem. Musel na to nějak reagovat.

O:   Co udělal, když se probudil?

Toto setkání s Bohem bylo pro Jákoba důležité. Místo, kde k setkání došlo, pojmenoval „Boží dům“.

O:   Napiš zde toto jméno a jeho význam:

............................................................................................ znamená ..................................................................................................

V určitém ohledu se dnes každý z nás podobá Jákobovi. On i my jsme zhřešili, ale Bůh nás miluje a chce nás zachránit. 
Nemusíme cestovat na žádné zvláštní místo na zemi, abychom se s ním setkali ani nemusíme čekat na zvláštní sen. 
Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, a proto můžeme k Bohu přijít „ve víře“. To znamená, že mu začneme vážně důvěřovat 
a přijmeme Pána Ježíše do svého života jako svého Spasitele a Pána. Už jsi v něm našel/šla svůj „žebřík do nebe?“

Než se Jákob vydal na další cestu, dal Bohu několik slibů.

O:   Uveď jeden z nich: 

O:   Na závěr této lekce vyplň křížovku:

1. Jméno, které dal Jákob místu, kde spal
2. Jméno Jákobova dědečka (viz 28:2)
3. Místo, kam se Jákob ubíral
4. Kam sahal žebřík v Jákobově snu
5. Místo, ze kterého Jákob utekl
6. Dřívější jméno místa, kde spal
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 3. LEKCE:         Jákob - Zklamání   
KLÍČOVÝ VERŠ:

Galatským 6,7 
PŘEČTI SI:

Genesis 29,1-30 a 
31,1-21

  Další doporučená čtení: Žalm 103,1-5 Římanům 7

Po své důležité zkušenosti v Bet-elu ušel Jákob stovky kilometrů, až došel do Cháranu, místa, z něhož před mnoha 
lety vyšla jeho matka. Jákob teď chtěl najít svoje příbuzné. Nejvhodnějším místem, kde začít svoje hledání, byla místní 
studna.

O:   Z jakého důvodu se u studny shromažďovali každý den pastýři?

/1

O:   Když Jákob přišel ke studni,

jaká byla jeho PRVNÍ otázka?       .............................................................................................................................................................................

na koho se Jákob ptal NEJPRVE?    .........................................................................................................................................................................

kdo byl PRVNÍ osobou z rodiny jeho matky, kterou potkal?.....................................................................................................................

čím Jákob Ráchel pomohl při prvním setkání?......................................................................................................................................

Netrvalo dlouho a Jákob byl vřele přijat do domu svého strýce. Takovým uvítáním byl jistě potěšen. Bůh dodržel své 
slovo (Genesis 28,15).

O:   Jeho strýc měl dvě dcery. Napiš zde jejich jména:

O:   Nyní odpověz na následující otázky:

Kterou z dcer Jákob políbil? ...................................................................
Která z nich byla starší? ..............................................................................
Která z nich byla velmi hezká? .................................................................
Která z nich měla nehezky působící oči? ............................................
Která z nich měla být podle místních zvyklostí provdána jako první? ..............................................................................................
Kterou z nich Jákob miloval? ....................................................................

Lában chtěl, aby u něj Jákob sedm let pracoval, než mu dá svou dceru za ženu.

O:   Proč se mu těch sedm let zdálo jako pár dní?
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O:   Jak byl Jákob Lábanem po sedmi letech v den své svatby podveden?

/2

Uvažuj o tom! Podvodník byl sám podveden! „Tvrdý“ člověk se setkal se stejně „tvrdým“ pánem. Takový život často je. 
Způsob, jakým jednáme s druhými, se často obrací proti nám. Klíčový verš to přirovnává k „setbě“ a „žni“.

O:   Vypiš zde klíčový verš a podtrhni tu část, která nám připomíná, že zlé, které jsme učinili druhým, 
se nakonec obrátí proti nám:

/2

V oněch dnech měli někteří muži více než jednu ženu. To ale nikdy nebylo Božím úmyslem. Bůh vždy chtěl, aby muž měl 
jen jednu ženu. Viz Matouš 19,5-6.

V kapitole 31 se Jákob připravuje opustit Cháran. Byl dvacet let mimo domov (viz Genesis 31,38), byl to těžký úsek 
života plný tvrdé práce, ale Bůh na něj nezapomněl! Dal mu ve snu své pokyny.

O:   Co měl udělat?

Děláš i Ty, co po Tobě Bůh žádá?

O:   Podívej se na verš 31,16 a napiš VLASTNÍMI SLOVY, jak Ráchel a Lea reagovaly na Jákobovo rozhodnutí odejít:

/2

Když přišel do Cháranu, byl úplně sám. Teď byl velmi bohatým mužem a měl velkou rodinu.

O:   Z veršů 17 a 18 vypiš seznam všech věcí, které dokládají, že se zpět nevracel sám:

Jak byl Bůh věrný  svému slovu! Sám o sobě byl Jákob pořád oním úskočným podvodníkem. Po léta vedl s Lábanem 
jakousi bitvu důvtipu (viz Genesis 31,36-42).  Ale navzdory vší pokřivenosti a lsti Bůh v jeho životě stále pracoval. 
Zapamatujme si, že je vždycky lepší poslouchat Boha a podřizovat se mu, než jít svou vlastní sobeckou cestou.
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 4. LEKCE:         Jákob - Objev   
KLÍČOVÝ VERŠ:

1. Jan  1,9 
PŘEČTI SI:

Genesis 32,1-32 a 
33,1-17

                     Další doporučená čtení: Koloským 3,12-14 Jakub 4,8 1. Janova 1,6-10

Jákob byl teď na cestě domů. Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy utekl před hněvem svého bratra Ezaua. Když se blížil 
do země, kde Ezau žil, poslal před sebou posly, aby Ezauovi oznámili, že přichází.

O:  Jaké zprávy tito poslové Jákobovi přinesli?

/1

Jejich zpráva Jákoba zaskočila. Zdálo se, že se Ezau chystá bojovat. Jákob udělal několik věcí, aby odvrátil nebezpečí, 
které by mohlo nastat.

O:  Napiš ANO či NE ke každé větě: 

Rozdělil všechna svá zvířata do dvou skupin.

Sám odešel do hor, aby se před Ezauem ukryl.

Modlil se k Bohu a prosil ho o pomoc.

Rozhodl se jít zpět k Lábanovi.

Poslal Ezauovi velký dar.

Spěchal, aby se s Ezauem setkal osobně.                                                 

V noci měl Jákob velmi zvláštní zkušenost.

O:  Přečti si znovu verše 23 - 31 a pak napiš odpovědi na následující otázky do volných míst a vyznač je v osmisměrce:

1. Kolik měl Jákob v té době synů?                                                      
j a b o k l v i

á e d ě e i l x

k j d a s s e m

o x r e b a o h

b z a x n p t v

i á ř í x á v x

x t v x x z c á

p e n u e l ř t

2. Jméno potoka, přes který převedl svoji rodinu.

3. Najdi odpověď na otázku: „Jak se jmenuješ?“

4. „Někdo“ s Jákobem celou noc ...

5. Jaké nové jméno Jákob dostal?

6. Jakým jménem nazval Jákob místo zápasu?

Vypiš všechna zbývající písmena s výjimkou X a zjistíš, co Jákob řekl o této zkušenosti:
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     Body (vyplní vedoucí skupiny)               Hodnocení:                                                                          Lekci vraťte zpět na adresu:

        1.PŘÍBĚH

        2.PŘÍBĚH

        3.PŘÍBĚH

        4.PŘÍBĚH

        Celkem:

        Celkový součet:
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dorost
CELKEM:

Pokusme se této noční události porozumět. Pro Jákoba bylo daleko důležitější setkat se s BOHEM než se svým 
bratrem. Události této noci byly pro Jákoba důkazem, že Bůh stále sleduje jeho život. Neměl v úmyslu opustit ho. 
Chtěl z něho učinit nového člověka, jak naznačuje změna jeho jména.

I pro nás je dnes osobní setkání s Bohem nanejvýš důležité. Můžeme k němu přijít prostřednictvím Pána Ježíše 
a získat odpuštění všeho špatného, co jsme kdy udělali.

O:  Klíčový verš nám zjevuje Boží vůli. Vypiš ho do následujících řádků:

Oba bratři se následujícího dne setkali. Byl to okamžik, kterého se Jákob dlouho obával, ale nakonec vše dopadlo 
dobře.

O:  Napiš, jak Ezau přijal svého bratra:

Jak musel být Jákob šťastný, když zjistil, že mu Ezau odpustil! V tomto pohledu je Ezau dobrým příkladem pro 
všechny, zvláště následovníky Pána Ježíše. Bůh nám odpustil, a proto odpouštějme všem, kdo se provinili proti 
nám.

O:  Vyhledej Efeským 4,32 a vypiš ho:
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