LEKCE 12: Jákob se vrací domů
Biblický text k lekci: Genesis 31 – 33. kapitola
Cíle lekce:
- dítě popíše, s čím Jákob odcházel od Lábana
- dítě vysvětlí, jak Bůh Jákobovi požehnal, když pracoval u Lábana
- dítě stručně popíše události na cestě Jákoba do Šekemu
- dítě chápe význam smíření a to, že smíření je spojeno také s odpuštěním
- dítě popíše Jákobův zápas s Bohem a jeho důsledky (změna jména na Izrael)
- dítě chápe na Jákobově příběhu, jak Bůh plní svá zaslíbení
Klíčové verše:
Genesis 31,3: Tu řekl Hospodin Jákobovi: Navrať se do země svých otců a do svého rodiště: já budu
s tebou
Genesis 32,29: Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), ale Izrael (to je Zápasí Bůh), neboť si
jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.
Genesis 33,4: Ezau se k Jákobovi rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali.
1. list Janův 4,10: V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal
svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Biblická fakta:
Bůh Jákobovi říká, aby se vrátil do své rodné země. Po 20 letech tak Jákob odchází se vším, co má.
Jákob získal za 14 let služby za své manželky a 6 let služby za stáda velký majetek, a i když jej Lában
odíral, jak mohl, Bůh mu dal velký majetek. Jákob odchází potají, obává se Lábanových intrik.
Ráchel krade otcovy bůžky. Lában Jákoba pronásleduje, slídí po bůžcích, ale na pokyn Hospodina
ve snu Jákobovi ani jeho rodině neubližuje. Bůžky u Ráchel nenajde.
Lában se s Jákobem definitivně rozejdou, usmíří se a na potvrzení toho postaví posvátný sloup.
Jákob dále směřuje domů a bojí se setkání s Ezauem. Na usmířenou proto posílá velké dary –
mnoho kusů dobytka ze svých stád.
Na cestě se také Jákob setkává u potoka Jabok s Bohem a bojují spolu – Jákob si vynucuje
požehnání. Neznámý (Bůh, Boží posel) ho ranní v kyčli. Jákob dostává nové jméno – Izrael.
Jákob se setkává se svým bratrem Ezauem v klidu a míru, v dojatém setkání dochází ke smíření.
Jákob ukazuje Ezauovi, jak mu Bůh požehnal. Oba bratři si odpustí a smíří se spolu.
Jákob se usídlí u města Šekem v kenanské zemi. Postavil tam Bohu oltář a nazval to místo Él je Bůh
Izraelův.
Další informace pro zvídavé:
 Lában pronásleduje Jákoba po třech dne, co Jákob odešel
 Posvátný sloup Lában s Jákobem nazvali Násep svědectví (Lában) a Val-svědek (Jákob), nebo
také Mispa (hlídka)
 Dar Jákoba pro Ezaua byl: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 velbloudů s mláďaty,
40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů
 Ezau šel Jákobovi naproti se 400 muži

Myšlenky k 12. lekci (aplikace):










Bůh vyzývá Jákoba, aby se vrátil domů, nastal čas odejít od Lábana, který jej utlačoval, měnil
mu pořád jeho odměnu, tolikrát ho podvedl. Jákob už za své podvody dostatečně zaplatil
Jákobova rodina nebyla dokonalá, stejně jako není dokonalá žádná rodina (Ráchel krade
bůžky), přesto to Bůh s nimi nevzdal a nedovolil Lábanovi Ráchel zabít – rod Abrahamův musí
pokračovat
Jákob se nakonec s Lábanem udobří – je důležité se rozejít v dobrém, věci si vyříkat a nemít
jeden proti druhému překážky
Celých 20 let byl s Jákobem Hospodin a ochránil ho i od Lábana, který si stále dělal nároky i
na to, co patřilo Jákobovi. Jákob tak přišel jen s holí a odchází s obrovským bohatstvím
Jákob se osobně setkává s Hospodinem při tajemné bitvě – ukazuje nám to na skutečnost, že
je nutné se s Bohem setkat osobně, jedinečně, tajemně – víra se nedá dědit, ani naučit,
převzít, okoukat
Dochází ke smíření s Ezauem – spolu se smířením je nutné i odpuštění. Ke smíření pomáhá
také čas – život je značně lehčí, pokud se svými bližními žijeme smířeni
Jákob se za 20 let toho hodně naučil, vyzrál a stal se praotcem Izraele, postavil se na vlastní
nohy a nechal se vést Pánem Bohem, který s ním pracoval i přes jeho nedokonalost.

Přesah do Nového zákona: SMÍŘENÍ DÍKY KRISTU (Koloským 1,15-20 a 1. Janova 4,10)
Tak jako smíření mezi lidmi „čistí vzduch“, tak je pro lidstvo a člověka klíčové a zásadní smíření člověka
s Pánem Bohem. Podobně jako v příběhu Jákoba musí být smíření osobní. Bůh sám přichází člověku
vstříc, bere na sebe srozumitelnou, lidskou podobu a v osobě Ježíše Krista přichází za námi lidmi na
zem. Bůh nabízí smíření, i když jsme to byli my, lidé, kteří jsme jej odvrhli a měli bychom to být my,
kteří přijdeme prosit o smíření (podobně jako šel Ezau za Jákobem) – Kristus však nám, hříšným lidem,
podává pomocnou ruku jako první, zemřel na našem místě, ještě když jsme ho ani neznali. Přichází jako
odpouštějící, nabízející usmíření – protože nás všechny má rád a svou smrtí na kříži dokázal, že to myslel
a myslí s námi lidmi vážně. Bůh jeho oběť smíření přijal a potvrdil tím, že jej vzkřísil z mrtvých.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Udržet co nevíce míčků – motiv toho, že Jákob odcházel s velkými stády. Děti mají za úkol nabrat
jen do rukou co nejvíce míčků tak, aby jim nespadly. Vyhrává ten, kdo jich má nejvíce.
2. Hledání figurky – motiv hledání bůžku Lábanem. V místnosti schováme figurky a děti hledají. Za
nalezení má první bod. Opakujeme několik kol.
3. Hledání rozstříhaného slova: SMÍŘENÍ – slovo „smíření“ rozstříháme na písmena, která
uschováme v místnosti – úkolem dětí je najít jednotlivá písmena (nechávají ležet), ale musí si je
zapamatovat nebo poznamenat – kdo první sestaví slovo?
4. Souboj na 1 noze – motiv souboje Jákoba s Bohem. Hraje vždy dvojice, hráč stojí na jedné noze a
jeho úkolem je shodit protihráče. Můžou se používat jen ruce, nesmí se držet (jen strkat). Možno
udělat i jako turnaj.

