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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

B6

poznejBibli
biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Žalm 27
• Matouš 19,5-6 • Římanům 7

V těchto lekcích se setkáváme s mužem jménem Jákob. Je na útěku z domova. Jákob
oklamal svého otce Izáka a podvedl svého bratra Ezaua. Připravil ho totiž o zvláštní
požehnání, které mu mělo patřit. Protože Ezau vyhrožoval, že Jákoba zabije, jeho matka
Rebeka poslala Jákoba pryč ke strýci, jenž žil v Cháranu (nebo také Paddan-aramu)
v Mezopotámii. Zde měl být před Ezauem v bezpečí. Možná si zde také najde ženu mezi
příbuznými své matky. 

O: Vylušti křížovku a dozvíš se, co se stalo potom:

Vodorovně:
2. Přišla s ovcemi.
5. Jakým způsobem se tato dívka vrátila ke svému otci?
6. To, co je ve studni.
8. Počet stád ležících blízko studny

Svisle:
1. Byl tím přikryt otvor studny.
3. Místo, odkud přišli pastýři.
4. Jméno Jákobova strýce
7. Jaká byla věc z bodu 1?

Jákob se setkal s Ráchel za pozoruhodných okolností. Býval by mohl dojít k jiné studni
nebo přijít o hodinu později a minout ji. Ale nestalo se tak!

O: Proč? Zatrhni správné políčko: Ano Ne

Byl to Jákobův skvělý plán?

Byla to shoda náhod?

Bylo to Boží vedení?

Možná to Jákobovi ani nedošlo, ale Bůh měl vše plně pod kontrolou.

LEKCE 1: Jákob a jeho rodina
V Cháranu Přečti si:

Genesis 29,1-30
Klíčový verš:
Galatským 6,7
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CELKEM:

Jákob byl v Lábanově domě vítán a rozhodl se zůstat. Otec mu řekl, aby si našel ženu mezi
Lábanovými dcerami. Bůh mu zde připravil dívku, kterou Jákob velice miloval a se kterou se chtěl
oženit. 

O: Kolik let na ni musel Jákob čekat?

Nakonec ale přišel svatební den. Jákob si měl vzít Ráchel. 

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Lában uspořádal velké hody.

Jákobova první manželka byla Ráchel.

Lában řekl, že se nejdříve musí vdát mladší dívka.

Jákob byl Lábanem podveden a oženil se s Leou.

Jákob pracoval dalších 7 let, aby mohl dostat Ráchel za manželku. 

Před několika lety oklamal Jákob svého otce Izáka a nyní byl sám oklamán Lábanem.

O: Vypiš klíčový verš a podtrhni část, která nám připomíná, že za špatné věci, které jsme 
provedli druhým, musíme pykat:

Nyní nadešel čas Lábana opustit. Jákob s ním strávil 20 let a teď musel jít dál.

O: Co mu Bůh řekl, aby udělal? (viz Genesis 31,3)

Jákob mluvil se svými ženami o tom, co mu Bůh řekl.

O: Přečti si konec Genesis 31,16 a napiš, jaká byla jejich reakce:

Zdá se, že v Jákobově životě pracovaly dvě síly. Zaprvé to byla síla jeho vlastní vůle, která ho často
přivedla do potíží. Zadruhé to byla moc Boží vůle pro jeho život, které žel nevěnoval příliš mnoho
pozornosti. 

Děláš ve svém životě to, co po Tobě Bůh chce?

V té době měli někteří muži více než jednu manželku. Nikdy to ale nebyl Boží plán. Jeho
záměrem vždy bylo, aby měl muž pouze jednu manželku, viz Matouš 19,5-6.
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JMÉNO
B6poznejBibli

biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení: Zamysli se také nad zkušenostmi Mojžíše, Izaiáše a Pavla v:
• Exodus 3,1-22 a 4,1-17 • Izaiáš 6,1-13 • Skutky 9,1-19

V životě někdy čelíme krizím a nevíme, jak se s nimi vypořádat. Stejně tak tomu bylo s Jákobem.
Opustil Cháran a cestoval zpět do Kanaánu. Věděl, že dříve či později se bude muset setkat
se svým bratrem Ezauem. Musel o tom přemýšlet a velmi ho to znepokojovalo.

O: Přečti si Genesis 27,41 a vysvětli SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY,
proč se Jákob i po 20 letech bál setkání s Ezauem:

Přesto byl Jákob povzbuzen, aby pokračoval, jak o tom čteme ve 32. kapitole. 

O: Kdo mu připomněl, že je Bůh stále s ním?

O: Doplň chybějící slova do následujících vět a dozvíš se, co se stalo potom:

Jákob vyslal posly se vzkazem: „Jákob, tvůj ....................... ti vzkazuje, že bydlel u Lábana

a teď má ......................., ...................... a ......................... .“ Poslové se vrátili se zprávou,

že Ezau přichází se ................... mužů. 

Když se to Jákob dozvěděl, vyděsil se. Podle 8.-13. verše udělal dvě věci:

O: 1. Vytvořil PLÁN. Jednou větou popiš jaký:

O: 2. MODLIL SE a v modlitbě připomněl Bohu dva sliby, které mu před lety dal.
Napiš tyto sliby do bublin:

O: Vypiš klíčový verš a PODTRHNI zvláštní prosbu, kterou měl Jákob na Boha:

LEKCE 2: Jákob a jeho rodina 
V Penuel Klíčový verš:

Genesis 32,12
Přečti si:

Genesis 32,1-32
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CELKEM:

Jákob zvolil špatné pořadí. V období potíží bychom se měli nejprve modlit a potom teprve
plánovat.  Možná, že Jákob cítil potřebu dalšího setkání s Bohem a chtěl se znovu přesvědčit
o jeho pomoci. 

O: Přečti si verše 23-32 a napiš ANO nebo NE k následujícím větám:

Jákob strávil noc se svou rodinou.

„Muž“ zápasil s Jákobem do rozednění.  

Jákob se rozhodl utéct před Ezauem. 

Jákob nazval to místo Bet-el.

Pro Jákoba to byl velmi zvláštní, ale důležitý zážitek. Byl si jist, že se setkal s Bohem! A to bylo víc
než potkat Ezaua! 

O: Jákob věděl, že se setkal s Bohem. Z biblického úryvku vypiš důkaz:

Po letech oklamávání a následování vlastní vůle (raději než té Boží) dospěl Jákob do krizového
bodu, kdy byl konečně připraven přenechat celý svůj život Bohu. 

O: Co bylo výsledkem tohoto souboje? Vyplň mezery: 

Bůh mu dal nové ............... (29. verš)

Bůh mu .................... (30. verš)

Jákob si vymkl kyčel. Po zbytek života kulhal a věděl, že by nebylo tak snadné znovu od Boha utéct.

Když čelíme těžkostem, potřebujeme se setkat s Bohem. To znamená - trávit s ním čas o samotě,
modlit se a přemýšlet. Když jsme připraveni nechat Pána vládnout, mohou se v našem životě vyřešit
také špatné věci. Také se mohou v našem životě vyřešit špatné věci, když jsme připraveni nechat
Pána vládnout.

Už ses opravdu setkal/a s Bohem?
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JMÉNO
B6poznejBibli

biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení: • Žalm 91 • Římanům 8,1-39 • Židům 13,5

Jákob se nakonec s Ezauem setkal. Nebylo to zdaleka tak hrozné, jak se obával. Bezpochyby 
s ním byl Bůh a pomáhal mu. Jákob slíbil Ezauovi, že půjde cestou zpět do Kanaánu za ním.
Avšak znovu nedodržel slovo. Koupil zemi, usadil se a nesplnil slib, který dal Ezauovi (viz Genesis
33,16-20). Proto Bůh musel znovu k Jákobovi promluvit. 

O: Co Bůh řekl Jákobovi, aby udělal? (viz 1. verš)

Jákob věděl, že se má setkat s Bohem. Byl si také vědom, že jeho rodina na to ještě není
připravena. 

O: Jákob přikázal své rodině TŘI věci. Vyjmenuj je: 

Jákob se možná od Boha v průběhu života vzdaloval. Přesto si byl jist,
že ho Bůh nikdy neopustí.

O: Přečti si 3. verš a napiš, co Bůh pro Jákoba udělal:

Toto může říct upřímně každý opravdový křesťan. I křesťané mohou zbloudit od Boha,
on je však nikdy neopustí. 

O: Vypiš druhou polovinu verše Židům 13,5, kde je jeden z největších Božích slibů v Bibli:

LEKCE 3: Jákob a jeho rodina 
V Bet-elu Klíčový verš:

Žalm 37,7
Přečti si:

Genesis 35,1-15
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CELKEM:

O: Nyní vylušti křížovku (viz 5.-11. verš):

1. Rebečina chůva.
2. Bůh se představil Jákobovi jako...
3. Postavil to Jákob.
4. Co Bůh udělal Jákobovi.
5. Jákobovo nové jméno

O: V křížovce zvýrazni a vypiš název místa, kde se to všechno stalo: 

Toto slovo znamená „Boží dům“. Zde se Jákob
opět setkal s Bohem, což určitě potřeboval. 
On i celá jeho rodina putovali dál, když se začaly objevovat další potíže. 

O: Přečti si Genesis 35,17-19 a vysvětli, jakému problému musel Jákob brzy čelit:

Když se staneme křesťany, musíme se vyrovnat s chybami z naší minulosti. K tomu potřebujeme
pomoc. Potřebujeme také sílu, abychom dokázali zdolávat nové těžkosti. 

Je jasné, že toto místo bylo pro Jákoba velmi vzácné. 

O: Když k němu Bůh dokončil svou řeč (viz 13.-15. verš), udělal Jákob tři věci. Vypiš je:

O: Vypiš klíčový verš. Mluví o tom, jak se i my můžeme setkat s Bohem:

Jákob nikdy nezapomněl na Penuel ani Bet-el. Zde se setkal s Bohem a Bůh mu požehnal. Když si
uprostřed každodenních starostí najdeme čas, abychom mluvili s Pánem a naslouchali jeho Slovu,
Bibli, budeme i my zakoušet jeho požehnání. 
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JMÉNO
B6poznejBibli

biblické studie pro mladé

Další doporučená čtení:• Žalm 56 • Matouš 5,43-48
• Efeským 4,22-32

Když se Jákobovi narodil Josef, měl už deset synů a jednu dceru. Josef byl nejstarším synem Ráchel.
V rodině se vyskytovala žárlivost a také další problémy. Josef si prožil velký zármutek, když mu
při narození bratra Benjamína zemřela matka. Všechny tyto zkušenosti mohly v Josefovi vyvolat
hořkost,  ale on věřil Bohu, že ho tím vším provede. Není nám známo, kdy se objevila Josefova víra
v Boha. 

O: Dnešní čtení nám představuje Josefa. Jak byl starý?

O: Přečti si 2. verš a napiš SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY, čím Josef rozhněval své bratry:

Jákob měl k Josefovi obzvláště blízký vztah, protože miloval Ráchel. Svou lásku k Josefovi
projevoval způsobem, který patrně nebyl moudrý a vyvolal závist ostatních bratrů. Ta později
přerostla v hořkost a žárlivost. 

O: Co dal Jákob Josefovi a proč?

Josefovi bratři nosili obyčejný oděv sahající pouze po kolena, jak bylo běžné pro muže
pracující venku v drsném prostředí. Josefova nová suknice byla oděvem pro urozené, kteří
nemuseli pracovat. Nosili ji obvykle bohatí lidé. Jákob tak povýšil Josefa nad jeho bratry.
Nenávist bratrů byla ještě větší, když jim Josef řekl o svých snech.

O: Co to bylo za sny? Můžeš je buď popsat slovy nebo namalovat jako obrázek:

O: Co na Josefův sen bratři řekli?

O: Co řekl Jákob na Josefův druhý sen?

LEKCE 4: Jákob a jeho rodina 
V Kanaánu Klíčové verše:

Efeským 4,31-32
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Lekci vraťte zpět na adresu:
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2. studie:
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4. studie:

Celkem:

Celkový součet:
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O: Zodpověz následující otázky a odpovědi doplň do mřížky. Existuje pouze jedno
možné řešení. (Pomůcka: Začni nejdelší a nejkratší odpovědí.) Číslo v závorce 
na konci každé otázky ukazuje na počet písmen správné odpovědi. 

Na jaké místo poslal otec Josefa, aby zjistil, zda jsou jeho bratři v pořádku? (5)
Kde našel Josef své bratry? (5)
Který z bratrů nechtěl Josefa zabít? (5)
Který z bratrů navrhl, aby prodali Josefa Izmaelitům? (4)
Odkud přišli Izmaelité? (6)                                   
Kam měli Izmaelité namířeno? (5)
Bratři prodali Josefa za 20 šekelů .......... (7)
Bratři toto zvíře zabili, aby mohli v jeho krvi namočit Josefovu suknici. (5)                                   

Semeno závisti v srdcích Josefových bratrů přerostlo v hořkost a nenávist a nakonec
je vedlo ke spáchání hrozného hříchu. Výsledkem této neovládnuté žárlivosti bylo:
a) Josef se stal otrokem
b) Jákobovi přinesla velký žal.
c) Bratři museli žít mnoho let s pocitem viny. 

O: Přečti si klíčové verše a vypiš je:

Byly ti odpuštěny Tvé hříchy? Pán Ježíš zemřel na kříži, aby nám mohlo být
odpuštěno. Už jsi ho poprosil/a, aby Ti odpustil?

úroveň 4
CELKEM:
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