
3. satanův svod

v Novém zákoně čteme, že Eva byla svedena
hadem, „jako had svou vychytralostí svedl Evu…“
(2K 11,3) Eva byla zcela uvedena v omyl a více než
ochotně naslouchala hadovým slovům. Byla to
rafinovaná slova, která zasadila do Eviny mysli
malá semínka pochyb ohledně toho, co Bůh
vlastně řekl. vedla k podezření, že Bůh lidem
v určitých věcech brání. Protože Eva naslouchala
hadovi a nevěřila, že Bůh má ve svém srdci vůči
lidem dobro, upadla do pokušení. sáhla
po něčem, co jí nenáleželo! Ještě závažnější byla
ta skutečnost, že se rozhodla jednat nezávisle
na Bohu!
Eva si myslela, že sama ví lépe a ochotně uvěřila
satanovým smrtelným slovům. Když si vzala
zakázané ovoce, dala je hned i svému manželovi.
Eva byla svedena satanem, ale Adam jednal
ze svévolné neposlušnosti vůči Bohu a uvedl tak
hřích a smrt do našeho světa. „Jako skrze jednoho
člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt“ 
(Ř 5,12). oba dva, Adam i Eva, museli nést
důsledky své špatné volby, která pramenila z jejich
špatného postoje vůči Bohu. Přestali mu
důvěřovat, přestali věřit v jeho lásku, která
moudře zakazuje i dává.

4. evino mateřství

Eva je v Bibli důležitá přinejmenším ze tří důvodů:

1) Je první matkou. Její jméno znamená „matka
všech živých“. (Viz Gn 3,20.)

2) Byla první, kdo neuposlechl Boží příkaz (Gn 3,6).

3) Byla prvním článkem dlouhého řetězu, ve
kterém bylo naplněno zaslíbení ohledně
spasitele (viz Gn 3,15). Její první syn Kain
zavraždil jejího druhého syna Abela. v této
bolestné události se naplnilo Boží slovo vůči
Evě: „Velice rozmnožím tvé strádání a tvou
úzkost“ (Gn 4,25)! Přesto však porodila dalšího
syna, kterého nazvala šét (což znamená
„náhrada“ – Gn 4,25). šét se pro změnu stal
hlavou rasy, ze které se nakonec narodil Pán
Ježíš Kristus.

1. Boží stvoření

v knize Genesis máme záznam o Božím stvoření. Náš
vesmír přivedly k existenci Boží slovo a moc. šestého
dne Bůh korunoval své dílo stvořením lidského
života, muže a ženy, které učinil podle svého obrazu
(1,27).

Adam byl stvořen z prachu země, ale Eva byla
učiněna z Adama – z jeho žebra. Byla mu dána jako
dokonalá společnice, která byla schopna mít podíl
na jeho odpovědnosti a privilegiích. společně byli
kompletní a naplnění. „Proto muž opustí svého otce
i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno
tělo“ (Gn 2,24; Mt 19,4-6). Manželství bylo
ustanoveno Bohem v zahradě Eden, a proto se jedná
o něco více než jen o právní smlouvu. Předchází
křesťanskou éru a je něčím o mnoho víc než
pohanským obřadem! Božím záměrem nebylo
omezit vztah mezi pohlavími, ale poskytnout základ,
který je nutný pro ochranu a dobrý prospěch
rodinného života (Ef 5,31-33).

2. Boží příkaz

Adam a Eva byli morální bytosti, nejen nějaké loutky
svého stvořitele. Znamená to, že byli schopni
porozumět situaci a rozhodovat se. Bůh jim dal
jednoduchý příkaz. Bylo jim zakázáno jíst ovoce
ze stromu poznání dobrého a zlého (2,16 a 17).
Tento zákaz je měl naučit hodnotě poslušnosti
a posilnit jejich důvěru v Boží moudrost a lásku.
Podobně všichni dobří rodiče udávají pravidla
ne proto, aby pokazili životy svých dětí, ale proto, 
aby rozvinuli jejich schopnost správně se rozhodovat.

Klíčový vErš: 1. Tm 2,14  
„A nebyl sveden Adam; 
žena byla zcela svedena 
a upadla do přestoupení.“

Biblické ženy
Blok A

Tato lekce patří:

PřEčTi si: Genesis 1,26-27, 2,18, 3,1-20

Eva1. lekce

Toto je první ze dvou bloků o Biblických ženách
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a) proč Bůh učinil evu?
............................................................................................................................................................

B) adam a eva Byli jedineční v tom, že Byli na zemi uvedeni jako zralí dospělí. vypiš verš z Gn 1,
který podporuje toto tvrzení:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

navrhni možné důvody, proč Bůh stvořil adama s evou takové, jaké je udělal. proč je neučinil jako automaty

naprogramované tak, aBy ho poslouchaly?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
a) proč nazval adam svou ženu „žena? (Viz Gn 2,23.)

............................................................................................................................................................
B) proč Byla adamova žena také nazvána „eva“?

............................................................................................................................................................
c) vyjmenuj jejich tři syny:

............................................................................................................................................................

odpověz pravda/nepravda:
A. ŽENA BylA učiNěNA sEdMého dNE. ..................
B. MANžElsTví Bylo usTANovENo BohEM. ..................
C. EvA NEuPoslEChlA Boží PříKAZ. ..................
d. EvA NEBylA svEdENA hAdEM. ..................
E. Bůh ZAslíBil, žE sEMENo žENy roZdrTí hAdovi hlAvu. ..................

satan Byl velmi vynalézavý ve způsoBu, jakým jednal s evou. JK 4,7 nám radí: „PostaVtE sE Proti Ďáblu, a utEčE

od Vás“. jak to můžeme udělat prakticky?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
znovu si přečti Gn 3 a vypiš některé z důsledků neposlušnosti adama a evy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
vypiš verš z oddílu MK 10,1-12, ve kterém nám pán ježíš říká, že manželství By mělo Být závazkem na celý

život:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Biblické ženy  Blok A
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Celkem 
za tuto lekci

Eva1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



Abraham a sára se těšili z dlouhého a šťastného
manželství – mělo sice svá období krizí,
jednotvárných dnů i zklamání, chvil, kdy víra umírala
na úbytě, ale když sára zemřela, čteme, že
„abrahám přišel, aby pro sáru naříkal a oplakával
ji“ (Gn 23,1-2). sára byla opravdovou společnicí
a přítelkyní (Gn 2,18), tak jak to Bůh zamýšlel pro
všechna manželství.

hagar a izmael

hagar, otrokyně z Egypta, se stala obětí okolností.
Ačkoliv nebylo Boží vůlí, aby hagar byla dána
Abrahamovi a tímto způsobem vznikl dědic, mohla
to považovat za poctu! Naneštěstí u ní její
těhotenství vyvolalo pocity pohrdání vůči sáře.
To naopak vedlo k tomu, že s ní sára jednala tvrdě,
což vyvrcholilo hagařiným útěkem (Gn 16,3-16).
Bůh navzdory tomu zachránil její život, a tak se
vrátila zpět k sáře. Naprostou realitu Boží
přítomnosti a toho, že vysvobozuje, hagar vyjádřila
jménem, které dala svému dítěti - izmael („Bůh
slyší“). 

domácnost se však nikdy nevrátila ke svému
dřívějšímu souladu a po narození izáka okolnosti
vyžadovaly, aby hagar a izmael nadobro odešli.
hagar nebyla bez viny a výsledek jejího spojení
s Abrahamem můžeme vidět i dnes. Arabské národy,
které jsou potomky izmaele, pokračují ve své
nenávisti vůči izraeli, potomku izáka (Gn 21,8-21).
Bůh ve své lásce a porozumění dohlížel na hagar,
a to ne v nějaké abstraktní rovině, ale doslova
(Gn 21,17) s konkrétním vedením do budoucnosti.
Bůh opět dokázal, že je Bohem, který vidí a slyší, tím,
kdo je schopen postarat se za všech okolností života.

sára - domov
Jestliže byla Eva matkou lidské rasy, potom sára,
manželka Abrahama, se stala matkou židovské rasy.
Byl to Abraham, kdo povolán Bohem opustil svůj
domov v současném iráku na středním východě
a odcestoval do Kenaanu, soudobého izraele. sára
šla s ním. Byl to nomádský životní styl, ale ona jej
přijala a vytvářela domov, kamkoliv cestovali.
Její vztah s Abrahamem – podřízenost, podpora
a poslušnost – odrážel její vztah s Bohem.
důvěřovala mu, co se týče budoucnosti, a spolu
s Abrahamem věřila jeho zaslíbením. 

sára – rodina

sářiným velikým zklamáním bylo, že navzdory
Božímu zaslíbení, že Abrahamovi potomci budou
velikým národem, neměla žádné dítě. Zestárla
a dávno minula doba, kdy mohla mít děti, a proto se
rozhodla přijít se svým vlastním řešením celého
problému. vždyť i sám Abraham se dotazoval
hospodina, jestli má být jeho dědicem jeho sluha
(Gn 15,1-6). Nemít děti byla hanba – něco, za co se
člověk styděl – a víra sáry nebyla natolik silná, aby
vydržela dlouhé čekání, než se naplní Boží zaslíbení.
vzala celou záležitost do svých rukou, dala svou
služebnici hagar Abrahamovi a řekla: „snad budu
mít dítě z ní.“ Náhradní mateřství však nebylo Božím
způsobem řešení a vyústilo do skutečných problémů
pro všechny zúčastněné (Gn 16,1-6).
Nastal však den, ve kterém bylo zaslíbení syna
obnoveno a sára byla konkrétně jmenovaná jako
matka. smála se té představě a hospodin ji pokáral
za její cynický přístup (Gn 18,10-15). od té doby
spolu s Abrahamem věřila, že u Boha je možné
i nemožné. o rok později se narodil její syn izák, což
znamená „smíšek“. Tato zkušenost možná
představuje vrcholný bod její osobní víry v Boha, jak
naznačuje klíčový verš. Její smích odráží radost,
že konečně dala Abrahamovi syna. Bůh dal sáře
dalších 37 let, ve kterých se mohli radovat
ze  společného rodinného života. 

Klíčový vErš: Židům 11,11
„vírou i sama sára, … mimo svůj 

čas porodila, protože měla
za věrného toho, kdo dal slib.“

Biblické ženy
Blok A

Tato lekce patří:

PřEčTi si: Genesis 11,27-31, 12,1-9 a 16,1-16

sára a hagar2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky)  Bible (2 bloky) Křesťanský život (4 bloky)  Církev (3 bloky)
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přečti si Gn 17,15 a 16 a shrň to, co Bůh řekl aBrahamovi o jeho ženě.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
sáře připadal čas čekání na naplnění Božího zaslíBení příliš dlouhý.

A) JAK sE ZAChovAlA Z důvodu své NETrPělivosTi?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
B)  Proč ToTo JEdNáNí vEdlo sPíšE KE sMuTKu NEž K rAdosTi?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

přečti si Gn 18,10-15 a zodpověz následující otázky:
A)  JAK sárA ZArEAGovAlA, Když slyšElA, Co hosPodiN říKá ABrAhAMovi?
............................................................................................................................................................
B) JAKou NAdPřiroZENou událosTí v sářiNě živoTě hosPodiN odPověděl NA svou vlAsTNí oTáZKu: 

„JE snad [něJaKá] Věc Pro HosPodina nEsnadná?“ (Gn 18,14)?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
C) JAKou roli sEhrálA PodlE klíčového verše v TěChTo událosTECh vírA v BohA?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

d) Proč By MělA BýT vírA v BohA důlEžiTá vE TvéM KAždodENNíM živoTě?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

v Gn 21,14-21 aBraham poslal hagar a jejího syna pryč.
A) KAM šli A JAKýM TěžKosTEM čElili?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
B) JAKýM ZPůsoBEM Bůh ProKáZAl svou Péči A oChrANu?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
C) vyPiš vErš, vE KTEréM JE Boží ZAslíBENí, žE BudE vždy s TEBou:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Bůh nenaplňuje svá zaslíBení vždy hned..
A) vyPiš vErš ZE Ž 37,1-8, KTErý NáM PoMáhá čEKAT NA JEho Chvíli:.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
B) JAKý MáME ProsPěCh Z Toho, Když očEKáváME NA Boží Chvíli v NAšiCh živoTECh?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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sára a hagar2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; Ef-Efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



vlastně čekala dvojčata a obdržela zaslíbení
od hospodina, že starší z nich bude sloužit
mladšímu. Naneštěstí však děti během let
způsobily rozdělení mezi rodiči. Ezau byl drsný muž,
který trávil většinu času venku, miloval lov a byl
oblíbencem svého otce, zatímco Jákob byl tichý,
zůstával rád doma a byl oblíbencem rebeky.
Jednalo se o situaci, která vedla k oslabení víry
a rodinného života. Nadržování a soupeřivost vedly
k nečestnému jednání, které bylo poněkud mimo
Boží vůli. 

3.  lŽivá Žena

Je smutné, že rebeka nikdy Jákoba nenaučila
ctnost trpělivosti a víry, neboť sama během let
častokrát selhávala při budování své důvěry v Boha.
důsledkem bylo, že Jákob ukradl prvorozenství,
ačkoli Bůh již předtím prohlásil, že bude jeho
(Gn 25,23.29-34). Prvorozenství bylo velkou
výsadou syna, který se narodil jako první,
a znamenalo pro něho, že bude mít dvojnásobný
podíl na dědictví a také důstojné a vlivné postavení
v rodině. Není divu, že si ho chtěl Jákob zajistit. Když
se izák rozhodl, že je čas, aby požehnal svému synu
Ezauovi místo Jákoba, rebeka zpanikařila a přiměla
Jákoba, aby podvedl svého otce a uchvátil
požehnání pro sebe. Toto požehnání se chápalo
jako znamení přízně vůči prvorozenému synovi,
který převezme zodpovědnost od svého otce.
Již bylo na základě Božího zaslíbení Jákobovo, takže
rebeka opravdu nemusela takto jednat. rebeka
a Jákob se společně provinili, když podvedli starého
a slepého izáka. Podvod se v určitém smyslu povedl
(viz Gn 27,18-29), ale cena byla vysoká! Ezau se tak
rozhněval, že Jákobův život byl v ohrožení a rebeka
byla přinucena poslat svého oblíbeného syna pryč.
Zdá se velmi pravděpodobné, že už ho nikdy
neviděla. (Viz Gn 27,41-45.)

1.  nádherná nevěsta

První biblický text nás uvádí do situace, kdy izák,
Bohem zaslíbený syn Abrahama a sáry, přijímá svou
nevěstu, kterou pro něj vybral důvěryhodný
služebník jeho otce. v tehdejší době bylo obvyklé mít
domluvenou svatbu. Abraham žil mezi lidmi, kteří
neznali ani neuctívali živého Boha. Přál si, aby
manželkou jeho syna byla žena, která pochází
z vhodného prostředí, zná a miluje Boha.
Abrahamův služebník uspěl a vrátil se zpět
s nádhernou rebekou, která se měla stát nevěstou
syna jeho pána.

Kdo je vlastně rebeka a jaká je?

Je vzdálenou příbuznou Abrahama a izáka. 
(Gn 24,15)

Je pracovitá a ochotná. (Gn 24,19-20)

Je atraktivní. (Gn 24,16)

Je způsobilá pro manželství a je panna. (Gn 24,16)

Tato mladá dáma bude jistě izákovi dobrou ženou
a zastane povinnosti velké nomádské domácnosti.

i její otec a bratr uznali, že v tomto manželství byla
jednoznačně Boží ruka (Gn 24,50). vrátí se však
rebeka zpět spolu se služebníkem? Byla to vypjatá
chvíle, když padla tato otázka. Její odpověď však byla
rozhodná! (Viz Klíčový verš.)

2.  matka dvojčat

Podobně jako Abrahám se sárou i izák s rebekou
museli na děti čekat řadu let. Na rozdíl od prvního
páru však nebyli netrpěliví a nevyužili k získání rodiny
jiných cest. „izák naléhavě prosil Hospodina za svou
ženu… a jeho žena rebeka otěhotněla“ (Gn 25,21).

Klíčový vErš: Genesis 24,58 
„Zavolali tedy rebeku a zeptali se jí: 
půjdeš s tímto mužem? 
odpověděla: Půjdu.“

Biblické ženy
Blok A

Tato lekce patří:

přečti si: Genesis 24,1-28, 60-67, 
25,24-28 a 27,8-17

rebeka3. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Kristův život (5 bloků) duch svatý (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
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navrhni některé důvody, proč aBraham vyžadoval, aBy izákova žena Byla z jeho vlastního lidu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
odpověz pravda neBo nepravda:

A. ABrAhAMův služEBNíK od ZAčáTKu věděl, Kdo BudE iZáKovA NEvěsTA. ...............
B. rEBEKA BylA PřEKrásNá. ...............
C. ABrAhAMův služEBNíK PožádAl BohA, ABy ho vEdl KE sPrávNé osoBě. ...............
d. služEBNíK PřEdAl rEBECE drAhé dAry. ...............
E. rEBEKA NEBylA oChoTNá oPusTiT doMov. ...............

„činy hovoří hlasitěji než slova.“
i) uvEď věCi, KTEré rEBEKA udělAlA Pro služEBNíKA: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ii) B. JAK sE uBEZPEčil, žE JE Tou PrAvou NEvěsTou Pro iZáKA?
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................

aBrahamův služeBník se modlil: „ať … JE ta, [KtErou] Jsi určil Pro sVéHo otroKa izáKa“ (Gn 24,14)
A) Proč JE Pro dNEšNí MlAdé KřEsťANy důlEžiTé NAléZT sPrávNého živoTNího PArTNErA – 

„Toho, KTErého určil Bůh“?  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
B) vyPiš vErš 2K 6,14 a 15:
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................

a. jak se jmenovali synové reBeky?
...................................          ....................................

B. pozorně si přečti Gn 25,25-27. jak se lišili: 
(i)  vzhledem?

..................................................................................................................................................................
(ii) osoBností?

..................................................................................................................................................................
a. jaké Byly důsledky nadržování při výchově jákoBa a ezaua? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
B. jakou lekci si mohou vzít rodiče dnes z příBěhu o jákoBovi a ezauovi?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
„ach, jak složitou síť tkáme, když se prve do podvodu dáme.
“krátce popiš, jakým způsoBem život reBeky a jejich synů ilustrují pravdu těchto slov:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Nehemiáš; Est-Ester; Jób-Jób; Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kaz-Kazatel; Pís-Píseň písní; iz-izaiáš; Jer-Jeremiáš; Plá-Pláč; 
Ez-Ezechiel; dan-daniela;oz-ozeáš; Jl-Joel; Am-Amos; Ab-Abdiáš; Jon-Jonáš; Mich-Micheáš; Na-Nahum; Abk-Abakuk;

sof-sofoniáš; Ag-Ageus; Zach-Zachariáš; Mal-Malachiáš



v takovéto situaci nenávist a neštěstí jenom kvetly.
všechno mohlo být jinak, kdyby v této rodině bylo
více lásky a méně nadržování. Modlitba, trpělivost
a tolerance mohly situaci utišit! Pro křesťany jsou
tyto ctnosti životně důležité, především
v manželském svazku. (viz 1Pt 3,7.)

3.  rodina

Po dvaceti letech vedl Bůh Jákoba, aby se vrátil
do Kenaanu. Když odcházeli, ráchel sebou tajně
vzala domácí bůžky. (Viz Gn 31,34.) Možná v ně
vkládala důvěru, jak čelila nejasné budoucnosti.
Mnohem lepší by bylo, kdyby důvěřovala živému
Bohu!

ráchel měla nakonec dva syny. „bůh pamatoval
na ráchel, vyslyšel ji a… porodila syna… dala mu
jméno Josef“ (Gn 30,22-24). Její druhý syn
se jmenoval Benjamín. Je to smutné, ale zemřela při
jeho porodu a byla pohřbena nedaleko Betléma.
(Viz Gn 35,16-20.)

Zdá se, že lea zůstala věrná Bohu i svému
manželovi. Byla uložena k odpočinku v rodinné
hrobce spolu s Abrahamem, sárou, izákem
a rebekou. Později zde byl pohřben i samotný
Jákob. (viz Gn 49,29-33.)

ráchel s leou se v biblickém příběhu dostává
výjimečného prostoru, protože „obě vystavěly
izraelův dům.“ (viz rt 4,11.) Tento verš poukazuje
na to, že jejich synové se stali otci dvanácti kmenů
izraele. Navzdory všem lidským selháním se Boží
plány uskutečnily!

1.  manŽelství

Když Jákob odešel z domu, aby se vyhnul hrozbě
ze strany svého bratra Ezaua, který ho chtěl zabít
(Gn 27,41), odcestoval do Cháranu, kde žil lában,
bratr rebeky. Plánoval, že se vrátí domů, až hněv
jeho bratra vychladne. Jenže „bohu se [nikdo]
nebude vysmívat. co člověk zaseje, to také sklidí“
(Ga 6,7). oba, Jákob i rebeka, jednali špatně a oba
„sklidili“ to, co „zaseli“. v Cháranu bude podvodník
Jákob sám podveden a doma rebeka zemře, aniž by
znovu spatřila svého oblíbeného syna!

Pro Jákoba to byla láska na první pohled! rozhodl
se, že se ráchel stane jeho ženou za každou cenu! 
A za jakou! Jákob nabídl lábanovi, že za ni bude
sedm let sloužit, s čímž také lában souhlasil. Tento
člověk byl stejně prohnaný jako Jákob. vymyslel
plán, aby vdal obě své dcery - prostou neatraktivní
leu i ráchel, kterou Jákob vášnivě miloval. 

Tak se ráchel s leou staly Jákobovými manželkami.
Takovéto jednání bylo daleko od Božího ideálu!
Gn 2,24 jednoznačně vyučuje, že podle Boha má
mít každý muž pouze jednu ženu. (Viz také
Mk 10,5-9 a Ef 5,33.) Navíc, ta nejdůležitější
„přísada“ -  láska - v manželství Jákoba a ley
scházela (Gn 29,30 a 31). 

2.  domov

velmi brzy se ráchel a lea nacházely v domácnosti
rozdělené rozmrzelostí a žárlivostí. Ze sester se staly
sokyně, místo aby si byly navzájem přítelkyněmi.
Jejich vztah byl narušen třemi hlavními faktory:
a) Chamtivostí jejich otce lábana, který je využil
jako prostředek k najmutí Jákoba.
b) Jákobova bezmyšlenkovitost, který celou situaci
ještě zhoršil, když si vzal dvě další ženy – Bilhu
a Zilpu. (viz Gn 30,4 a 9.)
c) ráchelinou neplodností (viz Gn 30, 1 a 2.)

Klíčový vErš: Genesis 29,20   
„Jákob tedy sloužil za ráchel sedm 
let, ale připadalo mu [to] jako 
několik dnů, protože ji miloval.“
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a.  vypiš Ga 6,7:
.............................................................................................................................................................

B. pokus se co nejjasněji vysvětlit, co tento verš znamená:.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

a. proč jákoBovi sedm let práce uteklo tak rychle?
............................................................................................................................................................

B. jakým způsoBem láBan podvedl jákoBa, když těchto sedm let uplynulo? 
.............................................................................................................................................................

„... žárlivost jako záhroBí [je] tvrdá.“ (viz Pís 8,6.)
A) uvEď hlAvNí PříčiNy žárlivosTi v JáKoBově doMáCNosTi:
............................................................................................................................................................

B) NAvrhNi NěKTEré siTuACE v živoTě MlAdýCh KřEsťANů dNEs,
vE KTErýCh MůžE vZNiKNouT žárlivosT NEBo ZávisT:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
C) JAK lZE TAKové ProBléMy vyřEšiT? (rAdu MůžEš NAJíT v Ga 5,22 a 23 a 1.Pt 2,1 a 2.) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

přeskládej správným způsoBem následující písmena, 
která představují jména některých jákoBových synů z Gn 29 a 30:

A) éilv ............................. B) AEFílNT.............................. C) AdJu ..............................
d) EiMNos  .......................... E) BENru .............................. F) EFJos ..............................

ráchel si chtěla ponechat své Bůžky! přečti si Ef 4,30-32.
A) vyPiš čTyři věCi, KTEré MAJí BýT od KřEsťANů „odňATy“:
............................................................................................................................................................
B) s ohlEdEM NA 32. VErš, Co By si Měli KřEsťANé vE svýCh živoTECh osvoJiT NAMísTo TěChTo ZlýCh věCí?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
C) PoKud ByChoM NáslEdovAli učENí 32. VEršE, JAKý Myslíš, žE By To Mělo vliv NA živoT NAší rodiNy

A doMáCNosTi? 
............................................................................................................................................................

pomocí vlastních slov vysvětli, proč jsou ráchel a lea v BiBli důležité:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Ř 15,4 a 1. KorintsKÝM 10,11 a 12 nás učí, Že starý zákon je pro naše poučení a
napomenutí.

zamysli se nad konkrétními poznatky, které ses z těchto čtyř lekcí naučil/a.
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