Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1.LeKce:

Jákobův život
Podvodník

Přečti si:

Genesis 25,21-34
a 27,1-29

Klíčový verš:

Žalm 32,1

Znáš nějaká dvojčata? Jákob, kterého budeme studovat, měl dvojče. On a jeho bratr Ezau byli
syny Izáka a Rebeky. Nebyla to však spokojená rodina. Každý z rodičů si oblíbil jedno dítě. To pak
doma vedlo k neshodám.
O:

A7

Nakresli šipku ke správnému obrázku:
1) Izákův oblíbenec

2) mladší bratr
4) lovec

5) zůstával doma
6) starší bratr

Ezau

Jákob

starší žáci

3) oblíbenec Rebeky

/6

Protože byl Ezau starší, měl právo prvorozeného. To znamená, že by měl později větší výsady
jako hlava celé rodiny. Měl si uvědomit, že mít právo prvorozeného je velmi důležitá věc.

O:

Jednoho dne přišel ezau domů. Doplň SVÝMI SLOVY, co se stalo:
Ezau řekl:
Dej mi přece

_______________________, vždyť
jsem _____________________ .

Jákob řekl:
Prodej mi hned teď

______________________.

/2

p

Jákob lstivě využil příležitosti, aby dostal, po čem toužil. Později mu pomohla jeho matka vypracovat plán,
jak získat od svého bratra ještě víc. Při druhé příležitosti se Jákob převlékl za Ezaua. Oklamal tak svého starého
a slepého otce.
O:

Vepiš do políček čísla od 1-4 podle pořadí událostí:
(podívej se do Genesis 27,1-25)
Převlékla Jákoba za Ezaua, použila Ezauovy šaty a kůzlečí kožky.

Ezau odešel, aby ulovil nějaké zvíře pro svého otce.

Jákob přesvědčil svého otce, že je Ezau, a získal požehnání.

/4

Rebeka připravila k jídlu dvě kůzlata ze stáda.
O:

Zakroužkuj všechna slova, která popisují, jak se Jákob zachoval:
lhal

zachoval se správně

byl v právu

oklamal svého otce

jednal čestně

podváděl

Díky požehnání od otce získal Jákob mnoho věcí.
O:

/3

Rozšifruj slova a dozvíš se jaké:
Vždy bude mít dostatek IBOÍL ___ ___ ___ ___ ___ a AVNÍ ___ ___ ___ ___.
Bude ÁNPME ___ ___ ___ ___ ___ svých bratrů.

/2

Bylo správné, že Jákob stál o Boží požehnání od svého otce, ale způsob, kterým ho získal,
byl naprosto špatný. Nebylo správné podvést svého otce a bratra. Byl příčinou mnoha neštěstí.
Jákob měl důvěřovat Hospodinu, že mu dá to nejlepší, a ne se chovat sobecky a podvádět.
Bůh chce požehnat každému z nás. Chce nám odpustit naše hříchy a učinit nás svými dětmi.
O:

Vypiš klíčový verš:

Nemůžeme sami získat ani si zasloužit požehnání, které spočívá v odpuštění. Bůh nám však
odpuštění nabízí zdarma na základě víry v Pána Ježíše.
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CELKEM:

/3

poznejBibli A7

JMÉNO:

biblické lekce pro děti

2.LeKce:

Jákobův život
Snílek

Přečti si:

Genesis 27,41-46
a 28,10-22

Klíčový verš:

Genesis 28,16

Nikdo nemá rád, když někdo podvádí, a zvláště když se to týká přímo nás.
Jákob „vyfoukl“ Ezauovi hned dvě věci - prvorozenství a požehnání. Ezau se na Jákoba velmi rozhněval.
O:

co chtěl ezau udělat?

Rebeka zjistila, co Ezau zamýšlí. Znala bezpečné místo, kam by mohl Jákob odejít a skrýt se před
Ezauovým hněvem.
O:

Použij vždy první písmeno obrázku a doplň do volných políček. Dozvíš se,
ke komu a kam Jákob odešel:
who liv

Z Jákobova domova to byla velká dálka. Nikdy předtím tam nebyl. Nikdy předtím svého
strýce neviděl. Kromě toho nevěděl, kdy bude bezpečné vrátit se domů. Všechno jeho
podvádění a lži ho dostaly do pěkné šlamastyky. Velmi se bál budoucnosti. V tu noc, poté,
co ušel mnoho kilometrů, si Jákob lehl pod širým nebem.

O:

5.

Doplň křížovku:

1. Žebřík sahal do …………
2. Chodili po žebříku nahoru a dolů.
3. Jákob uviděl všechno toto ve ……..
4. Nad žebříkem stanul ………………….
5. Jákob položil svou ………… na
kámen.

/3

4.

3.

2.
1.

Bůh promluvil k Jákobovi a dal mu úžasná zaslíbení. Připomenul mu, že bude mít mnoho velmi
významných potomků. Dal také Jákobovi zvláštní slib, který byl jen pro něj.
O:

/1

Vystínuj nebo vybarvi
každé písmenko
a objevíš slib:

/5

/2
-3-
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Bůh hodlal být s Jákobem ve třech věcech.
O:

Vypiš je (15.verš):

1. Budu tě

2. Znovu tě
3. Ne...

Když se Jákob probudil, byl ohromený a zároveň pěkně vyděšený. Ještě v noci si myslel, že je sám,
ale teď to viděl jinak.
O:

Napiš, co řekl Jákob v klíčovém verši:

Když důvěřujeme Pánu Ježíši, můžeme si být jisti, že on je vždy s námi, ať jdeme kamkoliv.
On nás nikdy neopustí.
O:

/2

Vypiš zaslíbení, které je napsáno v druhé polovině verše Židům 13,5:

Bůh stále miloval Jákoba, i když se doma zachoval tak zle. Bůh ho neopustil. Toto nám připomíná
velikou Boží lásku k nám. Zhřešili jsme a porušili jsme Boží zákony. Pokud však věříme v jeho Syna,
našeho Spasitele, má nás rád a má pro nás velké plány.
Na druhý den vztyčil Jákob ten kámen jako sloup a vylil na něj olej.
O:

/3

/2

Napiš na kámen jméno, které dal Jákob místu, na němž spal, a podtrhni jeho správný překlad
(17., 19. a 22. verš):
Nebeský žebřík
Místo snů
Boží dům

/2

Takto Jákob poznamenal místo, kde prožil zvláštní událost svého života. Poznal, že Bůh je neustále s ním.
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CELKEM:

poznejBibli A7

JMÉNO:

biblické lekce pro děti

3.LeKce:

Jákobův život
Zklamání

Přečti si:

Genesis 29,1-30

Klíčový verš:

Galatským 6,7

Jákob konečně dorazil do Cháranu. Tam žil jeho strýc Lában. Zastavil se u studny, aby se zeptal nějakých
mužů, jestli znají jeho strýce. Kdo právě přicházel ke studni se stádem ovcí?
O:

Zakroužkuj správnou odpověď:

Lában

Ráchel

Ezau

Jákob se velmi zaradoval, že našel někoho z příbuzných.
O:

/1

Jak pomohl Jákob Ráchel?

/2
O chvíli později Lában uslyšel, že dorazil Jákob.
O:

Ve kterém verši se píše, že ho Lában přivítal do rodiny? Verš: _________

Jákob začal pro Lábana pracovat. Po měsíci se Lában rozhodl zaplatit Jákobovi mzdu.
O:

/1

Napiš, která tvrzení jsou pravdivá (označ je písmenem „P“):

1. Jákob si mohl říct, jakou mzdu za svou práci dostane.

2. Lea byla mladší dcera.

3. Jákob si chtěl vzít za ženu Ráchel.

4. Bude muset pracovat šest let, aby se oženil s Ráchel.
O:

Dopiš chybějící slova („21. – 26. verš“):

/4

Když se naplnil čas, Jákob požádal Lábana o …………………… Nastala příležitost, kdy mohl Lában Jákoba
oklamat! Lában podstrčil Jákobovi za ženu …………………. místo ……………… ( Nevěsta měla pravděpodobně
závoj, takže Jákob zjistil až druhý den, co se stalo.)
O:

/3

co řekl Jákob Lábanovi druhého dne?
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/1

p

Jákob stále velmi miloval Ráchel. Lában mu dovolil, aby si o týden později vzal za ženu i Ráchel.
O:

O co Lában požádal Jákoba výměnou za Ráchel?

V těch dobách mívali někteří muži více žen, ale to nikdy nebyl Boží plán. Bůh vždy chtěl,
aby muž měl jen jednu ženu. Viz Matouš 19,5 a 6.

/1

Během těžké práce pro svého strýce musel Jákob asi často myslet na členy své rodiny, které dříve
podvedl.
O:

Napiš jejich jména:

I __ __ __

E __ __ __
Bylo zvláštní, jak se tato životní situace opakovala. Tentokrát však s jistým rozdílem! Jákob,
který předtím tak často podváděl, byl nyní sám podveden.

/2

Náš klíčový verš říká, že nemůžeme Boha svým hříchem oklamat. I když nám Bůh odpustí a i když
víme, že nebudeme odsouzeni, důsledek našeho špatného chování se nám může vrátit a způsobit
nám v životě problémy.
O:

O:

Vypiš klíčový verš:

/2

Doplň chybějící slova:

Sedlák zasel semínka pšenice. Když nastala žeň,
sklidil ………………………………..…….. .

/3

Jákob zasel semena podvodu a lží. Později sklidil
…………………..…………….. a ……………….……. .

Jak rosteš, připomínej si, že život je jako setba a žeň. Co říkáme a děláme nyní,
bude mít vliv na naši budoucnost. To platí zejména o našem přístupu k Pánu Ježíši.
Důvěřuj mu a budeš navěky zachráněn. Zavrhni ho a budeš ztracen.
Rozmysli si dobře, jak mu odpovíš.
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CELKEM:

poznejBibli A7

JMÉNO:

biblické lekce pro děti

4.LeKce:

Jákobův život
Objev

Přečti si:

Genesis 32,1-21
a 33,1-11

Klíčový verš:

1. Jan 1,9

Uplynulo dvacet let a ačkoliv měl Jákob těžký život, stal se velmi bohatým. Měl nyní velkou rodinu.
Bůh byl s ním, jak mu to slíbil v Bet-el. Učinil Jákoba tak úspěšným, že mu Lában začal závidět!
Bůh na Jákoba nezapomněl a nyní nastal čas, aby mu ukázal další část svého plánu.
O:

Podívej se na
Genesis 31,3 a
napiš na ukazatel
Boží příkaz
Jákobovi:

/2
Jaké máš pocity, když se vracíš po prázdninách domů? I když většina
lidí ráda odjíždí na nějaký čas z domova, těší se při návratu na svou
rodinu a své přátele. Jak myslíš, že se cítil Jákob, když se vracel domů
po dvaceti letech? Hodně věcí se změnilo. Především se obával svého
bratra. Co když má stále v plánu Jákoba zabít?
Jákob se rozhodl vyslat posly, aby zjistili, co přesně má jeho bratr
v plánu. Vrátili se zpátky se zprávou, že Ezau a jeho mužové jsou
na cestě a jedou vstříc Jákobovi.

O:

Napiš do políčka, kolik mužů bylo s ezauem:

O:

co si o tom Jákob myslel? Zaškrtni správnou odpověď:
těšil se

O:

měl strach

radoval se

/1

byl rozrušený

/2

Napiš stručně SVÝMI SLOVY tři věci, které udělal Jákob předtím, než se setkal s ezauem:

1. 32,8-9

2. 32,10-13

/3

3. 32,14-15
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Najdi tato biblická zvířata v osmisměrce:

úroveň 3

O:

I

J Á K O B V

N P K O Z Y E
A O S E L A L

R L T E C N B
E T O O V V L

B E L S K Ý O
D A R L E Z U
A U O I V I D

O:

berani osli velbloud ovce kozy
Vypiš zbývající písmena do věty. Zjistíš, k čemu byla tato
zvířata použita:
J __ __ __ __

__ __ __ __ __

P __ __ __ __ __
__ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Napiš SVÝMI SLOVY, proč to udělal (21. verš):

/6
/2

Zkus si představit Ezauovo překvapení, když uviděl několik stád a bylo mu řečeno, že jsou
jeho! Konečně nastal okamžik, kdy se bratři setkali.
O:

Který verš ve 33. kapitole říká, že se ezau radoval, když uviděl Jákoba, a že mu
odpustil všechno zlé?
Verš: ……………

Jákobovi se velmi ulevilo, když ho jeho bratr přijal.
O:

/1

Vybarvi slova, která řekl Jákob o Boží dobrotě:

Získal jsem všechna tato zvířata jako kořist v boji.

Měl jsem v životě štěstí.

Bůh byl ke mně laskavý a dal mi vše, co jsem potřeboval.

/1

Jákob musel být přešťastný, že mu Ezau odpustil. Také Bůh mu odpustil. I my poznáváme
Boží odpuštění ve svých životech. Nemůžeme si ho získat tím, že Bohu přineseme nějaký
dar. Bůh nám ho nabízí zadarmo. Pán Ježíš zemřel, a proto mohou být naše hříchy
odpuštěny.
O:

Vypiš klíčový verš a zjistíš, co musíme udělat, aby nám Bůh odpustil:

A7
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Poznámky:

/2

CELKEM:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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