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1. PŘÍBĚH:

Jákob podvádí svého bratra

O čem je příběh:

Sobectví

PŘEČTI SI:

Ezau a Jákob byli dvojčata. Přesto byl každý jiný. Ezau byl velmi chlupatý.
Rád chodil na lov. Zato Jákob zůstával raději doma.

Genesis 25,27-34
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Je to smutné, ale maminka a tatínek měli každý svého oblíbence.

Doplň jména a vybarvi obrázky:
Izák měl raději E ___ A ___ A.
Rebeka milovala J ___ K ___B ___.

Jednoho dne Jákob vařil jídlo, když vtom přišel
Ezau z lovu. Jídlo tak pěkně vonělo!
„Dej mi najíst, mám hrozný hlad,“ řekl Jákobovi.
Ale lstivý Jákob za to něco chtěl!
„Dám ti najíst, když mi dáš své prvorozenství,“ řekl.

Nakresli velký hrnec na ohni:

Ezau bez přemýšlení souhlasil a dal mu své prvorozenství.
Jákob se zachoval velmi sobecky, protože Ezaua podvedl,
aby se práva prvorozeného vzdal.
Někdy se chováme stejně jako Ezau a Jákob. Myslíme jen
na to, po čem my sami toužíme. Když jsme sobečtí, hřešíme
proti Bohu.

pro nejmenší

Ezau se narodil jako první, a proto mu náleželo
právo prvorozeného. To znamená, že se měl
stát hlavou rodiny, až jeho otec zemře.
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2. PŘÍBĚH:

Jákob podvádí svého otce

O čem je příběh:

Jak Jákob podvedl svého otce i bratra

PŘEČTI SI:

Genesis 27,1-29

Vybarvi obrázek:

Když byl Izák starý, oslepl. Chtěl si pochutnat
na jídle, které mu uvaří Ezau, jeho oblíbený
syn. Chtěl mu také dát zvláštní požehnání.
Řekl mu: „Jdi a ulov nějaké divoké zvíře.
Připrav mi z něj jídlo a potom ti požehnám.“
Rebeka to celé slyšela. Chtěla, aby požehnání
dostal její milovaný syn Jákob. Řekla mu tedy,
aby přinesl dvě pěkná kůzlata, že z nich uvaří
oblíbené jídlo pro Izáka.
Jákob přemýšlel: „Když se mě dotkne, zjistí,
že nejsem Ezau. Moje kůže je holá, ale Ezau je
chlupatý.“
„Udělej, co říkám,“ řekla Rebeka. Oba se
chystali podvést Izáka. Když bylo jídlo
hotovo, Rebeka přikryla Jákobovy ruce a
krk kůží z koz. Jákob si oblékl Ezauovy šaty a
donesl jídlo Izákovi.
Izák si nebyl jistý, kdo to je!

Vybarvi každý čtvereček s tečkou a dozvíš se, který syn to byl:

Izák požehnal Jákobovi. Když se to Ezau dozvěděl, rozhněvalo ho to. Také Izák se velmi zlobil.
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3. PŘÍBĚH:

Jákob se setkává s Bohem

O čem je příběh:

Boží péče

PŘEČTI SI:

Žiješ celý život ve stejném domě? Někdy je potřeba se přestěhovat.

Genesis 28,1-22

Izák řekl Jákobovi, aby navštívil svého strýce Lábana a vzal si za ženu jednu z jeho dcer. A protože ho jeho
bratr Ezau chtěl zabít, řekl si Jákob, že nejlepší bude na nějakou chvíli zmizet.

Vybarvi obrázek a dokresli kámen pod hlavou Jákoba:
Vydal se tedy na cestu. Když se setmělo,
utábořil se na místě zvaném Luz. Neměl
polštář, a tak si položil hlavu na kámen.
Zdál se mu velice zvláštní sen. Viděl v něm
žebřík sahající od země až k nebesům. Boží
andělé po něm vystupovali a sestupovali.
Bůh té noci promluvil k Jákobovi. Slíbil,
že požehná jemu i celé jeho rodině.
Řekl: „Budu s tebou a budu tě ochraňovat,
kamkoliv půjdeš. Požehnám skrze tebe
všechny národy.“
Pán Ježíš slibuje, že pokud v něj věříme,
bude vždycky s námi.

Vybarvi tato slova z Bible:

1. Petrův 5,7
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4. PŘÍBĚH: Jákob se žení
O čem je příběh: Jak byl Jákob podveden svým strýcem

2
2.

PŘEČTI SI:

Genesis 29,1-30

Jákob šel navštívit svého strýce Lábana a jeho rodinu do Cháranu. Po dlouhé cestě uviděl u studny několik
pastýřů s ovcemi.
„Odkud jste?“ zeptal se jich.
„Z Cháranu,“ odpověděli.
„Znáte Lábana?“ zeptal se Jákob.
„Ano,“ řekli, „támhle je jeho dcera Ráchel
s jeho stádem ovcí.“

Napiš, jak se jmenovala
Lábanova dcera:

R _____ _____ _____ _____
		
			
Vybarvi obrázek a dokresli
tváře lidí u studny.
Jákob pomohl Ráchel napojit stádo a potom jí prozradil, kdo je. Ráchel běžela domů a řekla o Jákobovi svému otci.
Lában požádal Jákoba, aby u nich zůstal.
Jákob souhlasil a začal pro svého strýce pracovat. Lában slíbil, že mu dá za ženu Ráchel. Když se konala svatba,
Lában Jákoba podvedl a dal mu místo Ráchel její starší sestru Léu!
Jákob si ale nechtěl vzít Léu! Lában mu vysvětlil, že Léa se musela vdát jako první, protože je starší. Chudák
Jákob! Byl podveden, stejně jako kdysi on podvedl svého bratra a otce.

Bible říká: „Vězte, že váš trest si vás najde.“ Numeri 32,23
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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:
www. poznejBibli.cz
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