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Lekcja 1: Jakub oszukuje swojego brata
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

1 Moj¿.
25,19-34

Z³oty wiersz

1 Moj¿eszowa 25,28
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Czy jesteœ bliŸniakiem? A mo¿e znasz bliŸniêta? Czasami trudno
jest ich rozró¿niæ - tak s¹ podobne.
Izaak i Rebeka byli bardzo szczêœliwi, kiedy urodzi³o im siê
dwóch ch³opców. Ezaw i Jakub byli bliŸniakami ale bardzo siê od
siebie ró¿nili. Ezaw by³ ow³osiony a kiedy podrós³ lubi³
przebywaæ na œwie¿ym powietrzu poluj¹c na zwierzêta. Nie
wiemy, jak wygl¹da³ Jakub, ale wiemy, ¿e lubi³ przebywaæ
w domu.
Wpisz imiona rodziny na tym
„drzewie genealogicznym”.
Przykro to powiedzieæ, ale nie by³a
to doskona³a rodzina. Zarówno
matka jak i ojciec mieli swojego
ulubionego syna.
Wpisz brakuj¹ce imiona,
porz¹dkuj¹c litery.

8

Ojciec

Matka

I __ __ __ k

R __ b __ k __

Syn
E __ a __

Syn
J __ k __ __

Izaak kocha³
__ __ __ __ __ . (a w z a E)
Rebeka kocha³a
__ __ __ __ __ __ . (b a k u a J)

4

M A9/1

Ezaw urodzi³ siê jako pierwszy, dlatego mia³ specjalne
prawa; na przyk³ad, mia³ zostaæ g³ow¹ rodziny po
œmierci ojca. By³o to pierworodztwo.
Pewnego dnia Jakub przygotowa³ sobie potrawê,
kiedy nadszed³ bardzo g³odny Ezaw. By³ na
polowaniu, a ta potrawa pachnia³a tak wyœmienicie!
- Daj mi trochê tej potrawy - powiedzia³.
Jakub by³ bardzo chytry. Chcia³ coœ w zamian za
swoj¹ potrawê.
- Dam ci trochê tej potrawy, jeœli dasz mi swoje
pierworodztwo.
Ezaw nie zastanawia³ siê wcale, taki by³ g³odny. Nie docenia³ swojego pierworodztwa,
prawda? Jakub nie by³ lepszy od swojego brata, poniewa¿ podstêpem sk³oni³ Ezawa do
oddania pierworodztwa.
Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa w dymkach.

Daj mi trochê tej
p __ __ __ __ __ __ .

Daj mi s__ __ __ __
p __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Czasami myœlimy tylko o sobie i o tym, co sami chcemy, tak jak Ezaw i Jakub.
5
To jest z³e.
Wpisz pod obrazkami pierwsz¹ literê przedstawionych przedmiotów, aby odkryæ,
jak Biblia nazywa „robienie z³ych rzeczy”.

3

My wszyscy robimy z³e rzeczy i potrzebujemy Bo¿ego przebaczenia, jeœli chcemy byæ
w niebie.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jakub oszukuje swojego ojca.
1 Moj¿.
27,1-29

1 Moj¿eszowa 27,20
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Z³oty wiersz:

Kiedy Izaak siê zestarza³, sta³ siê niewidomym.
Chcia³ pob³ogos³awiæ swojego ulubionego syna
Ezawa przed swoj¹ œmierci¹. Chcia³ tak¿e
posmakowaæ potrawy przygotowanej przez
Ezawa.
– IdŸ i upoluj dzikie zwierzê – powiedzia³ do
Ezawa – i przygotuj je dla mnie a wtedy dam ci
moje b³ogos³awieñstwo. Ezaw poszed³ na
polowanie ze swoim ³ukiem i strza³ami.
Rebeka s³ucha³a! Chcia³a, aby jej ulubiony syn, Jakub, otrzyma³ to b³ogos³awieñstwo.
Powiedzia³a Jakubowi, aby zabi³ dwa koŸlêta a ona przygotuje potrawê, któr¹ on
zaniesie Izaakowi. Jakub zauwa¿y³ problem.
– Jeœli mnie dotknie – powiedzia³ – zaraz rozpozna, ¿e nie jestem Ezawem. Moja skóra
jest g³adka a skóra Ezawa jest ow³osiona.
– Zrób jak ci powiedzia³am – nalega³a Rebeka. I Jakub tak zrobi³. Obydwoje
zaplanowali oszukanie Izaaka.
ZnajdŸ odpowiedzi do poni¿szych pytañ
w rozsypance.
1. Ulubiony syn Rebeki.
2. Jakub poleci³ Ezawowi _ _ _ _ _ _ _ _ dzik¹
zwierzynê.
3. Kto to us³ysza³?
4. Ezaw wzi¹³ ze sob¹ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _.
5. Zwierzêta, z których Rebeka przygotowa³a
potrawê?
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Kiedy potrawa by³a gotowa, Rebeka przykry³a rêce i szyjê Jakuba skórami z koz³ów.
Jakub w³o¿y³ ubranie Ezawa i zaniós³ jedzenie dla Izaaka!
– Którym z synów jesteœ? – zapyta³ Izaak.
– Jestem Ezawem – powiedzia³ Jakub.

10
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Jakie k³amstwo powiedzia³ Jakub staremu ojcu? .............................................
3

W jaki sposób Jakub oszuka³ niewidomego ojca? Uzupe³nij brakuj¹ce litery.
W³o¿y³ u __ __ __ __ __ __ E __ __ __ __ .

2

Izaak mia³ w¹tpliwoœci, poniewa¿ wydawa³o mu siê, ¿e s³yszy g³os Jakuba ale kiedy
dotkn¹³ syna stoj¹cego przed nim, pomyœla³, ¿e to musi byæ Ezaw.
– By³ ubrany jak Ezaw.
– W dotyku przypomina³ Ezawa.
– Jego ubranie pachnia³o jak ubranie Ezawa.

Ale kim on by³?
Pokoloruj ka¿d¹ kratkê, w której jest kropka, aby to odkryæ.

5

Izaak pob³ogos³awi³ Jakuba. Kiedy Ezaw odkry³, co siê
zdarzy³o, bardzo siê zdenerwowa³, podobnie jak Izaak.
Kiedy robimy z³e rzeczy, na przyk³ad, gdy oszukujemy lub
k³amiemy, denerwujemy innych ludzi, ale przede
wszystkim zasmucamy Boga.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Spotkanie Jakuba z Bogiem.
1 Moj¿.
28,1-22

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 28,16
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czy zawsze mieszka³eœ w tym samym domu? Czasami musimy przeprowadziæ siê do
innego miasta lub wsi. Izaak powiedzia³ swojemu synowi Jakubowi, aby poszed³ do Haranu
odwiedziæ swojego wujka Labana i poj¹³ za ¿onê jedn¹ z jego córek. A poniewa¿ jego brat
bliŸniak, Ezaw planowa³ zabiæ go, Jakub pomyœla³, ¿e to
dobry pomys³, aby odejœæ st¹d na pewien czas!
Napisz na znaku nazwê miejsca, do którego Jakub
mia³ pójœæ.
4
Zakreœl imiê wujka Jakuba.

Abraham

Laban

Ezaw

4

Jakub wyruszy³ w swoj¹
podró¿. Kiedy nadszed³
w³aœciwy czas zatrzyma³ siê,
aby odpocz¹æ, u¿ywaj¹c
kamienia zamiast poduszki.
Wtedy przyœni³ mu siê dziwny
sen. Œni³a mu siê drabina.
Dolna czêœæ opiera³a siê na
ziemi, a wierzcho³ek siêga³
nieba.
Wpisz poni¿ej ka¿dego obrazka pierwsze litery przedmiotów, aby odkryæ, kto
wchodzi³ i schodzi³ po tej drabinie.

4
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We œnie Bóg przemówi³ do Jakuba. Obieca³, ¿e bêdzie
b³ogos³awi³ jemu i jego rodzinie. Powiedzia³: „A oto Jam
jest z tob¹ i bêdê ciê strzeg³ wszêdzie, dok¹dkolwiek
pójdziesz i bêd¹ b³ogos³awione w tobie i w potomstwie
twoim wszystkie plemiona ziemi”.

Niebo

Pamiêtasz te wszystkie z³e rzeczy, które zrobi³ Jakub!
Jesteœmy podobni do Jakuba. Robimy z³e rzeczy. Bóg kocha
nas tak jak kocha³ Jakuba. On zes³a³ Swojego Syna, aby
umar³ na krzy¿u za nas.
Umieraj¹c na krzy¿u sta³ siê dla nas „drabin¹” z ziemi do
nieba.

Ziemia

Postaw (ü)(PRAWDA) lub (û)(FA£SZ) obok ka¿dego z poni¿szych zdañ.
1. Jakub pod³o¿y³ poduszkê pod g³owê.

..........

2. Bóg kocha³ Jakuba.

..........

3. Bóg nas kocha.

..........

4. Jezus umar³ za nas na krzy¿u.

..........

4

Jakub przestraszy³ siê. Zacz¹³ myœleæ o Bogu. Wtedy Jakub z³o¿y³ Bogu obietnicê.
Powiedzia³: „Jeœli powrócê w pokoju do domu
ojca mego, to Pan bêdzie Bogiem moim”.
Ale Bóg wczeœniej ju¿ powiedzia³:

„Jam j __ __ __ z tob¹
i b __ __ __ ciê s __ __ __ __ __ __”.

4

Uzupe³nij powy¿ej brakuj¹ce litery.
Jakub musia³ wci¹¿ siê uczyæ, ¿e Bóg zawsze dotrzymuje Swoich obietnic! To w³aœnie
dlatego nie musimy siê obawiaæ, by Jemu zaufaæ.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jakub znajduje ¿onê
1 Moj¿.
29,1-30

Z³oty wiersz:

1 Moj¿eszowa 29,28
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jakub poszed³, aby odwiedziæ wujka Labana i
jego rodzinê w Haranie. Nigdy ich nie widzia³
i oni nie wiedzieli, ¿e idzie do nich. Po d³ugiej
podró¿y Jakub napotka³ obok studni paru
pasterzy wraz z ich stadami.
- Sk¹d jesteœcie? - zapyta³ ich.
- Z Haranu - odpowiedzieli pasterze.
- Czy znacie Labana? - zapyta³ Jakub.
- Tak - odpowiedzieli - jest tutaj jego córka Rachela ze stadami owiec swojego ojca.
Jak¿e przejêty musia³ byæ Jakub, gdy spotka³ kogoœ ze swojej rodziny! Bóg obieca³
strzec Jakuba i teraz przyprowadzi³ go na w³aœciwe miejsce.
Uzupe³nij imiona i nazwy ludzi, którzy s¹ wymienieni w tej historii.
J __ __ __ __
p __ s __ __ __ __ e

R __ __ __ __ l __

4

L __ __ __ __

Jakub pomóg³ Racheli napoiæ owce a potem powiedzia³ jej, ¿e jest jej krewnym. Rachela
pobieg³a do domu i powiedzia³a
o tym swojemu ojcu.
Ojciec
Laban zaprosi³ Jakuba, aby
L __ __ __ __
zosta³ z nimi, tak wiêc Jakub
zosta³ i pracowa³ dla swojego
Córka
Córka
wujka. Laban mia³ drug¹ córkê,
L __ __
R __ __ __ __ l __
Leê.
Uzupe³nij imiona w tym
„drzewie genealogicznym”.
6
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Po miesi¹cu Laban powiedzia³: Nie mo¿esz pracowaæ dla mnie
bez zap³aty. Powiedz, ile chcesz?
Jakub nie poprosi³ o pieni¹dze. On kocha³ Rachelê
i powiedzia³, ¿e bêdzie pracowa³ przez siedem lat, jeœli potem
bêdzie móg³ poœlubiæ Rachelê.
Laban siê zgodzi³, ale kiedy minê³o siedem lat oszuka³ Jakub i da³ mu za ¿onê Leê!
Jakub nie chcia³ poœlubiæ Lei!
Wstaw brakuj¹ce s³owa.
Dlaczego mnie oszuka³eœ - zapyta³ Jakub.
Pracowa³em przez s __ __ __ __ __ lat, aby poœlubiæ R __ __ __ __ l __.

4

Laban powiedzia³, ¿e Lea powinna wyjœæ za m¹¿ pierwsza, poniewa¿ jest starsza od Racheli.
Biedny Jakub! Zosta³ oszukany, tak jak on sam oszuka³ swojego brata i ojca.
Jak¿e czêsto z³o, które wyrz¹dzamy innym powraca na nas! Biblia mówi: „A wiedzcie,
¿e kara za wasz grzech was spotka” (4 Moj¿. 32,23).
Zakreœl odpowiedzi na poni¿sze pytania.
Jak du¿o córek mia³ Laban?

1 2 3

3

Jak wiele lat pracowa³ Jakub zanim poœlubi³ Leê?

5 6 7

3

Wielu mê¿czyzn w tych czasach mia³o wiêcej ni¿ jedn¹
¿onê, chocia¿ to nie by³o zgodne z Bo¿ym zamys³em.
Tydzieñ po poœlubieniu Lei, Jakub poœlubi³ tak¿e
Rachelê.
Potem musia³ pracowaæ dla wujka przez nastêpne
siedem lat.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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