
  

 Obetovaný ako obeta za hriechy sveta 

Bol vzatý na horu Moria von zo starovekého mesta 

Jeruzalema 
 

 Niesol jeho vlastný kríž na ukrižovanie hore na horu 

Bol zviazaný a položený na oltár  

Tri dni cesty pre Abraháma a Izáka, aby prišli do 

krajiny Moria, miesta smrti 
 

  

 Bol naším starším bratom 

Snažil sa ukradnúť požehnanie, ktoré patrilo inému 
Snažil sa rozdeliť s požehnaním, ktoré bolo podľa 

spravodlivosti jeho 

 Vzal si telo sledujúc dosiahnutie našej spásy 

Jakub mal sen o rebríku medzi nebom a zemou  

 
Ježiš začína s dvanástimi apoštolmi, ktorí pokračujú rast 

a prosperitu dokiaľ nás On nevezme domov 

 
Známy pre jeho nevinnosť, je zradený podvodom, berie 

na seba naše viny 

Zápasí s anjelom a vidí Božiu tvár  

Mohol milovať len milovanú a stretnúť jeho 

dokonalú, čistú, a prekrásnu nevestu  pri studni.  
 

 Odvalil kameň, ktorý nik nemohol odvaliť. 

  

 Bol milovaný svojím Otcom 

Bol nenávidený jeho bratmi a oni sa dohodli, že ho 

zabijú 
 

Bol predaný za 20 šeklov striebra Júdom  

JJaakkuubb  JJeežžiišš  

JJoozzeeff  JJeežžiišš  

JJeežžiišš  IIzzáákk  



Správne riešenie: 

  

Mal byť obetovaný ako obeta Bohu Obetovaný ako obeta za hriechy sveta 

Bol vzatý na horu Moria von zo starovekého mesta 

Jeruzalema 

 

Vzatý na Golgotu von  z mesta Jeruzalema 

Niesol drevo na obetu hore na horu Niesol jeho vlastný kríž na ukrižovanie hore na horu 

Bol zviazaný a položený na oltár Bol pribitý na kríž 

Tri dni cesty pre Abraháma a Izáka, aby prišli do 

krajiny Moria, miesta smrti 
Tri dni po jeho ukrižovaní, Ježiš vstal z mŕtvych 

  

Bol mladší brat Bol naším starším bratom 

Snažil sa ukradnúť požehnanie, ktoré patrilo inému 
Snažil sa rozdeliť s požehnaním, ktoré bolo podľa 

spravodlivosti jeho 

Vzal si kožu z kozy sledujúc dosiahnutie podvodu Vzal si telo sledujúc dosiahnutie našej spásy 

Jakub mal sen o rebríku medzi nebom a zemou Ježiš je rebríkom medzi nebom a zemou 

Jakub začína svoju rodinu s dvanástimi synmi, ktorá 

rastie a prosperuje kým ju nevezme domov 

Ježiš začína s dvanástimi apoštolmi, ktorí pokračujú 

rast a prosperitu dokiaľ nás On nevezme domov 

Známy pre jeho podvod a ľstivú taktiku 
Známy pre jeho nevinnosť, je zradený podvodom, 

berie na seba naše viny 

Zápasí s anjelom a vidí Božiu tvár 
Podrobuje sa Otcovi , aby sme taktiež smeli vidieť 

Božiu tvár 

Mohol milovať len milovanú a stretnúť jeho 

dokonalú, čistú, a prekrásnu nevestu  pri studni.  

Stretáva nedokonalú, nečistú a nemilovanú ženu pri 

studni, ktorú chce urobiť dokonalou, čistou, a 

milovanou tak ako jeho nevestu. 

Odvalil kameň, ktorý nik nemohol odvaliť. Odvalil kameň, ktorý nik nemohol odvaliť. 

Bol milovaný svojím otcom Bol milovaný svojím Otcom 

Bol nenávidený jeho bratmi a oni sa dohodli, že ho 

zabijú 

Bol nenávidený jeho bratmi a oni sa dohodli, že ho 

zabijú 

Bol predaný za 20 šeklov striebra Júdom Bol predaný za 30 strieborniakov Judášom 

 

JJeežžiišš  IIzzáákk  

JJaakkuubb  JJeežžiišš  


