LEKCE 11: Jákobův příběh 1 – Jákobovi synové
Biblický text k lekci: Genesis 29,15-30,43
Cíle lekce:








Dítě vyjmenuje Jákobovy manželky a jejich otrokyně
Dítě vyjmenuje 12 Jákobových synů a zná jméno jedné dcery
Dítě si uvědomí, že dítě je darem od Hospodina
Dítě vnímá, že láska je trpělivá
Dítě si uvědomí, že Bůh má moc člověka zaopatřit vším potřebným
Dítě vnímá, že to, co člověk zasívá, to také sklidí
Dítě chápe, že Bůh je původce všech darů a dávat je lepší než brát

Klíčové verše:
Genesis 29,20: „Jákob tedy sloužil za Ráchel po sedm roků, jež mu uběhly jako několik dní, tolik ji měl
rád.“
Genesis 30,22: „Tehdy se Bůh rozpomenul na Ráchel, vyslyšel ji a učinil ji plodnou.“
2. Korintským 9,8: „Bůh je ostatně dostatečně mocný, aby vás zahrnul všemožnými štědrými dary,
abyste měli vždy a ve všem všechno, co potřebujete, a ještě vám něco přebývalo pro každý dobrý
skutek.“
Biblická fakta:
Jákob se oženil se 2 dcerami Lábana, svého příbuzného. Miloval Ráchel (mladší), ale Lában ho
podvedl a dal mu nejprve starší Leu. Ráchel dostal za ženu o týden později.
Za každou ženu si musel Jákob odsloužit 7 let, celkem tedy 14 let. U Lábana se Jákobovi a jeho ženám
narodilo 12 synů a 1 dcera.
Lea měla otrokyni Zilpu a Ráchel otrokyni Bilhu. I tyto otrokyně si Jákob vzal za ženy. V té době (cca
1500 let př. n. l.) bylo mnohoženství běžné, ačkoliv původní záměr Boha bylo manželství mezi 1
mužem a 1 ženu.
Jákobovy děti:
První 4 mu porodila Lea: 1. Rúben, 2. Simeon, 3. Lévi, 4. Juda
Další 2 mu porodil Bilha: 5. Dan, 6. Neftali
Další 2 syny mu porodila Zilpa: 7. Gád, 8. Ašer
Další 2 syny porodila opět Lea (za „jablíčka lásky“): 9. Izachar, 10. Zabulón. A jedna dcera – Dína.
Poslední 2 syny porodila Ráchel: 11. Josef, 12. Benjamin (u jeho porodu Ráchel zemřela).
Bůh také daroval Jákobovi velká stáda a učinil ho ta bohatým.
Za zvířata sloužil Jákob ještě 6 let, celkem tedy 20 let.
Další informace pro zvídavé:
 Jákobova stáda Bůh rozmnožil zajímavým způsobem tak, že při páření zvířat se zvířata dívala
na pruty, které Jákob kladl ke žlabu a měly pak silné a vyspělé kusy
 Jákobova stáda byla tvořena pruhovanými zvířaty
 Jákobovy manželky byly dcera jeho strýce Lábana
 Významy jmen: Rúben = Hleďte syn, Simeon = Vyslyšení, Lévi = Spojení, Juda = Chvála, Dan =
Soudce, Neftalí = Můj boj, Gád = Štěstí, Ašer = Blažený, Izachar = Odměna, Zabulon = Úcta,
Josef = Přídavek, Benjamin = Syn zdaru

Myšlenky k 11. lekci (aplikace):







Bůh Jákobovi požehnal a rozmnožil jeho rodinu i majetek, i když přišel zcela sám
Jákob miloval Ráchel a sloužil za ni 7 let – pravá láska si počká
Tak jako Jákob kdysi podváděl, i nyní byl Lábanem podveden, když mu dal místo Ráchel Leu –
to, co zaseješ, to také sklidíš
I přesto, že si Jákob musel nést důsledky svého podvodu, Bůh mu žehnal a dařilo se mu
Měl ale také problémy – s Ráchel, milovanou ženou, nemohl mít dlouho děti, po dlouhé době
mu však Bůh dopřál výjimečného syna Josefa - Bůh nás může nechat čekat
Jákob byl také pracovitý – pracovitost je jedna z vlastností, kterou Bůh cení

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: Boží princip materiálního požehnání (2. Korintským 9,6-11)
Bůh je dostatečně bohatý, aby nás zaopatřil. Bible nás vyzývá k dávání (kdo skoupě seje, skoupě sklidí).
Dávat je lepší než brát. Pokud dáváme, tak nás Bůh je schopen obdařit mnohem větším majetkem, než
čekáme. Bůh zahrnul Jákoba velkým materiálním požehnáním, i když neměl nic. Byl ale Bohu věrný.
Pokud jsme sobečtí, pak ani nám samotným nestačí. Je to zajímavý Boží princip – dej a bude ti dáno.
Společnost říká – především si užij. Stejně jako se Bůh postaral o Jákobovy základní potřeby a dal mu
mnohem více, tak i nám zaslibuje, že nás zaopatří. Dávat je více než brát, ale musíme se to učit. Pán
Bůh se stará o ptáčky, o co více by se nepostaral o nás. Neslibuje luxus, ale zároveň zaslibuje, že zaopatří
naše potřeby.
Náměty pro aktivity s dětmi:
1. Hledání jmen v kalendáři na rychlost – motiv jmen Jákobových synů. Kdo najde česká jména
začínající na stejná písmena jako jména Jákobových synů?
2. Skládání jmen Jákobových synů – úkolem dětí je ze sirek poskládat jména Jákobových synů.
3. Přiřazování jmen Jákobových synů k manželkám – dítě má na kartičkách napsány jména
Jákobových synů a jeho úkolem je co nejrychleji přiřadit správně k jejím matkám
4. Přesmyčky jmen – dětem dáváme přesmyčky jmen (možno i jiných) a jejich úkolem je co
nejrychleji rozluštit (možno jména v přesmyčkách psát, ale i jen vyslovovat, což je těžší).

