Biblické stretká pre deti
Stretko č. 7: Jakub a Ezau
Cieľ: Naučiť deti, že všetci patríme do Božej

rodiny. Hoci Jakub získal prvorodenstvo
klamstvom, Boh ho neopustil. Teda aj my
patríme do Božej rodiny bez ohľadu na to, čo
spáchame.
Pomôcky: Biblia, plastelína, podložky na plastelínu, herci – z radu zúčastnených detí, uvarená

šošovica (polievka, omáčka)
Modlitba: Spontánna modlitba vďaky za všetkých ľudí.
Aktivita 1: Porovnanie 2 chlapcov v skupinke, ktorí majú rovnaké meno napr. Janko, alebo

rovnaký vek a pod. Spolu s deťmi hľadáme rozdiely a nakoniec povieme, hoci majú rovnaké
mená alebo vek, sú rozdielni. Majú odlišné vlasy, farbu očí, výšku a pod...
Tak isto môžeme porovnať 2 dievčatá. Záver: Každý z nás je úplne iný, jedinečný. Som
originál, lebo ma tak stvoril Pán Boh.
Aktivita 2: Gn 25, Gn 27: Animátor prerozpráva príbeh. Izák si vzal si manželku Rebeku. Spolu

mali dvoch synov – dvojičky Ezaua a Jakuba. Ezau bol prvorodený, bol udatným lovcom,
Jakub bol tichý, bol pastierom a roľníkom.
Izák mal radšej Ezaua, Rebeka zase Jakuba. Boh jej totiž o Jakubovi povedal, že starší bude
slúžiť mladšiemu. Jedného dňa sa Ezau vrátil zo stepi veľmi hladný. Jakub práve uvaril
šošovicu (dáme deťom uvarenú šošovicu a vyzveme ich, aby ju ochutnali). „Som strašne
unavený a hladný,“ povedal Jakubovi, „nože mi daj to jedlo, čo si práve uvaril.“ Ale Jakub mu
odpovedal: „Dám ti, ale až keď mi predáš svoje prvorodenstvo.“ Ezau súhlasil, vymenil svoje
právo byť v rodine prvým za obyčajnú misu šošovice a chleba. Tak málo si cenil svoje
prvorodenstvo!
Keď Izák zostarol, nemohol už poriadne vidieť a keď cítil, že jeho život na zemi sa končí, dal si
zavolať Ezaua, aby mu pripravil chutné jedlo. Potom ho chcel požehnať. Rebeka však
počúvala, čo Izák hovorí Ezauovi a prikázala Jakubovi, aby pripravil pre svojho otca kozliatko
a išiel si po požehnanie, ktoré mal dostať jeho brat. Ezau bol však veľmi chlpatý, a preto, aby
Izák nespoznal, že to nie je on, Rebeka Jakubovi rozložila kožky po rukách a na krk. Izák preto
nespoznal, že pred ním nie je Ezau, ale Jakub. Požehnal teda Jakuba ako prvorodeného. Keď
sa to Ezau dozvedel, nahneval sa tak veľmi, že si naplánoval Jakubovi ublížiť. Rebeka mu
preto pomohla zbaliť sa a ujsť.
Bohu bolo ľúto, že Jakub klamal, ale aj napriek tomu Jakuba miloval a bol s ním, kamkoľvek
išiel. Otázky pre deti:
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Stálo to jedlo za to, aby ho Ezau vymenil za právo prvorodeného? Bolo správne, že Jakub
oklamal svojho otca?
Opustil Boh Jakuba kvôli jeho klamstvu?
Aktivita 3: Deti pomocou plastelíny modelujú seba – panáčikov. Každý panáčik bude iný –

rozmanitá Božia rodina. Panáčikov poukladáme na jedno miesto. Poukážeme na odlišnosti a
pestrosť rodiny.
Aplikácia:

Nie vždy je to ľahké vychádzať so všetkými. Ak sa držíme Božích pravidiel, môžeme sa naučiť
milovať všetkých ľudí, vrátane tých, ktorí sú od nás odlišní.
Spontánna modlitba: S deťmi ďakujeme za to, že každý z nás je výnimočný, že nás Boh stvoril

ako originály. Ďakujeme za rodinu, ktorú nám Boh dal, a prosíme, aby sme sa napriek
odlišnostiam vedeli mať radi rovnako, ako nás má rád On.

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo
Spoločenstvo pri KU v Ružomberku.
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