PRACOVNÍ LIST K LEKCI 12 (Jákobův příběh 3)
Úkol 1: Seřaďte věty tak, jak jdou v příběhu za sebou. Číslo věty napiš do prvního sloupce.
Jákob svůj lid, se kterým putuje, do několika skupin, protože se Ezaua bojí.
Když Lában zjistil, že Jákob uprchl, dal ho pronásledovat.
Nakonec se Jákob usadil u Šekemu, kde se utábořil se vším, co měl.
Jákob se setkává se svým bratrem Ezauem v míru a pokoji.
Jákob s sebou vzal všechny své manželky, děti, služebnictvo i všechna stáda.
Jákob pokračuje v cestě a připravuje se na setkání s bratrem Ezauem.
Hospodin řekl Jákobovi, aby odešel do své rodné země.
Oba bratři se smíří a Jákob přemluví Ezaua, aby si nechal dary, které mu poslal.
Lában hledá bůžky, ale nenajde, je – proto se s Jákobem udobří a postaví památník.
Jákob nevěděl, že Ráchel ukradla otcovy domácí bůžky.
Ve snu Lábana varuje Bůh, aby Jákobovi nedělal nic zlého.
V noci před setkání s Ezauem Jákob zápasí s Božím poslem, který mu změní jméno,
Jákob kulhá.
Úkol 2: Vylušti biblický verš. (Klíč: Jedno písmeno odpředu, jedno odzadu).
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Úkol 3: Podle kapitoly 32, veršů 15 a 16 nakresli a popiš dary, které Jákob připravil pro Ezaua.

Úkol 4: Pro smíření je důležité odpuštění. Napiš vlastními slovy, co je potřeba k tomu, abychom
mohli odpustit druhému člověku. Napiš, proč máme odpouštět?

Úkol 5: Napiš, jak se Bůh smířil s člověkem – co ho to stálo a co to stojí člověka? (text Koloským
1,15-23)

Úkol 6: Najdi v místnosti 7 papírků s písmeny a slož z nich slovo.
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Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v textu Genesis 31. až 33. kapitola.
Otázka
1. Proč chtěl Jákob od Lábana odejít?
2. Co si Jákob vzal s sebou?
3. Kdo ukradl Lábanovi bůžky?
4. Proč Lában neublížil Jákobovi, když ho
dostihl?
5. Kolik let sloužil Jákob u Lábana za svůj
dobytek?
6. Co udělal Jákob s Lábanem, než se rozloučili?
7. Jak se Jákob snaží udobřit se svým bratrem
Ezauem?
8. Jaké nové jméno dostal Jákob a co znamená?
9. Jak nakonec dopadlo setkání bratrů?
10. U kterého města se pak Jákob se vším, co
měl, utábořil?

Odpověď

