10. lekce: IZÁKŮV PŘÍBĚH – požehnání Jákobovi
Biblický text k lekci: Genesis 27 a 28
Cíle lekce:
- dítě pochopí významu požehnání ve starozákonní době
- dítě vnímá, že bůh pracuje s lidmi, i když nejsou dokonalí
- dítě si uvědomí, že Boží zaslíbení pokračuje v Jákobovi, protože ten nepohrdl prvorozenstvím
- dítě chápe, že za špatné jednání následuje trest (podvod Jákoba a útěk z domova)
- dítě rozumí tomu, že v Kristu jsme Boží děti (synové a dcery) a Bůh nás vychovává
- dítě umí vlastními slovy popsat příběh požehnání Izáka svým synům a popíše rozdíly mezi Jákobem a
Ezauem (zejména jejich chyby)
Klíčové verše:
Genesis 27,35: Izák Ezauovi odvětil: „Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání.“
Židům 11, 20: Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna.
Židům 12, 16: Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný
pokrm.
Biblická fakta:
Izák na stáří nevidí. Chce požehnat svému prvorozenému synu Ezauovi
Ezau má za úkol připravit otci oblíbenou pochoutku – zvěřinu.
Rebeka to slyší a z Jákobem, který předtím koupil prvorozenství, připraví plán, jak Izáka obelstít.
Rebeka připraví pochoutku rychleji (dvě kůzlata ze stáda).
Jelikož Ezau je chlupatý, na ruce a krk Jákoba Rebeka dala kůzlečí kůže. Oblékla ho do Ezuaových
šatů.
Jákob přichází k otci Izákovi a vydává se ze svého staršího bratra Ezaua. Izák se diví, že ulovil zvěř
tak rychle – Jákob říká, že to mu tak Bůh požehnal (dopřál zdar).
Izák poznává hlas Jákoba, ale po osahání chlupatých rukou si myslí, že to je Ezau a požehná mu.
Předtím ještě pojí z jeho úlovku.
Požehnání: úrodná zem, hojnost jídla i pití, vláda nad ostatními národy, vláda nad bratry.
Po odchodu Jákoba přichází Ezau, Izák se zděsí, komu že to požehnal. Ezau se velmi rozčílí, že Jákob
získal požehnání a je rozhodnut bratra Jákoba za to zabít.
Rebeka se o plánu Ezaua doví a pošle Jákoba pryč z domu do domu svého bratra Lábana do
Cháranu, aby tam pobyl nějaký čas, než opadne hněv Ezaua.
Jákob se vydává na cestu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela – aby si tam našel ženu, která neměla
být z obyvatel Kanánců – naproti tomu Ezau naschvál si bere ženy kananejské, aby způsobil
rodičům trápení.
Cestou se zdá Jákobovi sen: žebřík sahající do nebe a po něm vystupovali a sestupovali andělé. Ve
snu se Jákobovi ukazuje Bůh a ujišťuje ho, že bude s Jákobem, ujišťuje ho o potomstvu a o tom, že
dostane zemi do dědictví. Jákob to místo pojmenoval Bét-el, to znamená Boží dům.
Jákob učiní slib: Jestliže Bůh bude s ním a ochrání ho, tak že se v pokoji vrátí domů, bude Bůh jeho
Bohem a ze všeho, co mu Bůh dá, mu dá desátek.
Myšlenky k 10. lekci (aplikace):



Požehnání znamenalo v nejstarších dobách zvláštní sílu, kterou Bůh umožňuje člověku úspěch.
Izraelci nerozlišovali mezi touto silou (vnitřní mohutností) a jejím vnějším důsledkem.
Reálný příběh o nedokonalých lidech a Bohu, který s nedokonalými lidmi pracuje











Izák reprezentuje Izrael a Ezau Edóm – Bůh již dříve vyvolil Izrael (potomky Abrahamovy), a
proto zde Bůh navazuje na své sliby a plní je
Požehnání prvorozeného bylo tehdy právem nejstaršího (patriarchální společnost)
Požehnání sloužilo k naplnění Božího zaslíbení – potomci Abrahamovi se rozplodí a rozmnoží
Bůh vybírá Jákoba přesto, že není dokonalý a pracuje s ním – tak jedná i s námi nedokonalými
lidmi
Ezau prvorozenstvím dříve pohrdl (nechce pokračovat jako prvorozený syn), takže podvod
Jákoba má částečně své opodstatnění, ale mohl přesto počkat na Boha, aby si to on sám nějak
zařídil – za své podvodné jednání (pikle s matkou Rebekou) si musí nést důsledky (odchod
z domu a už nikdy svou matku neuvidí)
Je nebezpečné nadržovat jednomu z dětí (Izák Ezauovi, Rebeka Jákobovi)
Ezau pohrdá prvorozenstvím a nesením Božího zaslíbení, kdežto Jákob za něj bojuje, i když ne
zcela čistě – používá k tomu podvod.
Nicméně Bůh se přiznává k Jákobovi (sen na útěku) a zaslibuje mu, že bude s ním, že Jákobovy
chyby nejsou důvodem pro zrušení Božího zaslíbení

Souvislost s Novým zákonem: BOŽÍ VÝCHOVA A POŽEHNÁNÍ SYNOVSTVÍ – VĚRNOST A ZBOŽNOST
(Židům 12,1-17)
Díky Ježíši Kristu a jeho smrti a vzkříšení můžeme i my být Božími syny a dědici jeho požehnání, dědici
života. Bůh jako náš Otec nás vychovává – podobně jako Jákoba. Jákob, i když byl vyvolen a Bůh slíbil,
že bude s ním, tak neměl lehký život. Koho Bůh povolává, toho také vede do zkoušek. Bible v NZ nás
vybízí, abychom odhazovali hřích a pohled upřeli na Ježíše. Abychom nepohrdli (nepohrdali) tím
výsadním postavení Božích dětí. Bůh si nás vyvolil a Ježíš zaplatil za nás na kříži, abychom byli jeho, i
když nejsme dokonalí. Ale o tu dokonalost máme usilovat, odhazovat to, co nás od Boha oddaluje a
vytrvale pokračovat v tom běhu, který nám Bůh připravil. Nespouštějme oči z Ježíše. Jákob na útěku
viděl Boha ve snu a to mu dodalo odvahy a naděje – svěřuje mu život, i když neví, co ho potká. Dívejme
se na Ježíše, hledejme ho, protože on nám ukazuje cestu, kterou nám hřích (odklon od Boha a žití po
svém), zatemňuje. Bůh nás vychovává přes zkoušky, protože nás má rád jako své děti a chce, aby náš
život byl kvalitní, abychom byli, i přes naše prohry, podvody, nositeli jeho zaslíbení a byli požehnáním
pro druhé. Je to Boží akce s námi, na nás je dívat se na Ježíše a nepohrdnout jeho nabízenou milostí,
jako Ezau pohrdl prvorozenstvím.
Náměty pro aktivity s dětmi:
1. Kreslení a poznávání obrázků - (motiv Jákob se vydává za někoho jiného) – co „vyleze“
z obrázku? Jedno dítě kreslí, ostatní se snaží poznat, kdo dříve uhádne, co se kreslí, má bod.
2. Poznávání předmětů po slepu – (motiv toho, že Izák nevidí) – děti poznávají po hmatu
předměty, musí si je zapamatovat a napsat na papír, na poznávání mají 2 minuty a cca 10-12
předmětů.
3. Odhození hříchu – (motiv verše ze Židům 12, 1-2) – děti mají krabici koulí (např. papírových) a
na čas je musí roznést na předem určená místa (nebo vyhazovat z krabice na tato místa).
4. Příprava jídel – (motiv přípravy jídla Izákovi) – děti mají za úkol napsat co nejvíce pokrmů
(potravin) za určený čas (cca 2 minuty)
5. Nakreslení obrázku Jákobova snu (žebřík do nebe, andělé) – děti kreslí dle své představy, jak
sen mohl vypadat

