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Lekcja 1:
Przeczytaj

¯ycie Jakuba – Oszust
1 Moj¿. 25,21-34
1 Moj¿. 27,1-29

Z³oty wiersz

Psalm 32,1

Czy znasz jakieœ bliŸniaki? Jakub, o ¿yciu którego bêdziemy siê uczyæ, by³ bliŸniakiem. On i jego brat
bliŸniak, Ezaw, byli synami Izaaka i Rebeki. Smutne to, ale nie by³a to szczêœliwa rodzina. Ka¿de
z rodziców mia³o ulubionego syna. Jak zobaczymy, doprowadzi³o to do problemów w ich domu.
Narysuj strza³ki od ka¿dej z wymienionych cech do w³aœciwego obrazka.

Jakub

Ezaw
1. Ulubieniec Izaaka
2. M³odszy brat.

6

3. Ulubieniec Rebeki.
4. Myœliwy
5. Domator
6. Starszy brat

Poniewa¿ Ezaw by³ starszym bratem, posiada³ prawo pierworodztwa. To znaczy³o, ¿e
póŸniej bêdzie mia³ szczególne przywileje jako g³owa rodziny. Powinien by³ sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e prawo pierworodztwa by³o dla niego czymœ bardzo wa¿nym.
Pewnego dnia Ezaw przyszed³ do domu. Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co siê wydarzy³o.
Ezaw powiedzia³:

Jakub powiedzia³:
Sprzedaj mi

Daj mi ____________________
Jestem __________________

________________________
a wtedy ci dam.
3

S A7/1

Jakub sprytnie u¿y³ tej mo¿liwoœci, aby zdobyæ to, co chcia³ dla siebie. PóŸniej jego matka pomog³a
mu w zrealizowaniu planu, aby zabraæ Ezawowi jeszcze wiêcej. Przy drugiej okazji Jakub przebra³ siê
za Ezawa, aby oszukaæ niewidomego starego ojca.
U³ó¿ nastêpn¹ czêœæ historii we w³aœciwej kolejnoœci, numeruj¹c kratki od 1 do 4.
Przebra³a Jakuba za Ezawa u¿ywaj¹c ubrania Ezawa
i kozich skór.

Ezaw poszed³, aby upolowaæ dzik¹
zwierzynê dla ojca.
4
Jakub przekona³ Izaaka, ¿e jest
Ezawem i otrzyma³ b³ogos³awieñstwo.
Rebeka ugotowa³a dwa koŸl¹tka
ze stada.
Zakreœl wszystkie s³owa, które opisuj¹ zachowanie Jakuba.
k³ama³

postêpowa³ uczciwie

prawdomówny

oszukiwa³

ok³ama³ ojca

3

szczery

Jakub mia³ otrzymaæ wiele dobrych rzeczy w wyniku ojcowskiego b³ogos³awieñstwa.

Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ, jakie by³y te b³ogos³awieñstwa.

3

Mia³ zawsze mieæ wiele ¯AZBO _ _ _ _ _ i NWIA _ _ _ _.
Bêdzie tak wa¿ny, ¿e inni bêd¹ oddawaæ mu p _ _ _ _ _ .
Chocia¿ Jakub mia³ w³aœciwe pragnienie otrzymania Bo¿ego b³ogos³awieñstwa od swojego ojca, to
sposób w jaki chcia³ to osi¹gn¹æ, by³ ca³kowicie z³y. Ok³amywanie ojca i oszukiwanie brata by³o z³e.
By³ powodem wielu nieszczêœæ. Jakub powinien zaufaæ Bogu, ¿e da mu to, co dla niego najlepsze
zamiast zachowywaæ siê tak samolubnie i oszukiwaæ.
Bóg chce tak¿e b³ogos³awiæ ka¿dego z nas. Chce odpuœciæ nam nasze grzechy i uczyniæ nas Swoimi
dzieæmi.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz:

1
Nie mo¿esz sam zapracowaæ na b³ogos³awieñstwo odpuszczenia. Bóg mo¿e ci odpuœciæ, gdy zaufasz
Panu Jezusowi jako Zbawicielowi.
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Lekcja 2: ¯ycie Jakuba – Sen Jakuba
1 Moj¿. 27,41-46
1 Moj¿. 28,10-22

Przeczytaj

Z³oty wiersz:

1 Moj¿. 28,16

Nikt nie lubi osoby, która oszukuje, szczególnie, jeœli dotyka nas to osobiœcie. Jakub oszuka³ Ezawa
zarówno w sprawie pierworodztwa, jak i b³ogos³awieñstwa. Teraz Ezaw rozgniewa³ siê na Jakuba.
Co Ezaw zamierza³ zrobiæ?
1
Rebeka dowiedzia³a siê o zamyœle Ezawa. Zna³a bezpieczne miejsce, gdzie Jakub móg³by pójœæ
i zostaæ.

A

Wpisz poni¿ej pierwsze litery ka¿dego obrazka, aby odkryæ, do kogo i gdzie mia³ pójœæ.

Rebeka mia³a brata imieniem

_ _ _ _ _

który mieszka³ w

_ _ _ _ _ _ _

2

Z domu Jakuba by³o tam bardzo daleko. Nigdy wczeœniej tam nie by³. Nigdy wczeœniej nie spotka³
swojego wujka. Poza tym nie wiedzia³, kiedy bêdzie móg³ bezpiecznie wróciæ do domu. Wszystkie
jego oszustwa i k³amstwa przynios³y mu wiele problemów. Ba³ siê o swoj¹ przysz³oœæ.
Tej nocy po przebyciu wielu kilometrów Jakub po³o¿y³ siê i zasn¹³ pod go³ym niebem.
Uzupe³nij „drabinê” wpisuj¹c has³a na wprost pytañ.
D
R
A
B
I
N
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jakub pod g³owê ______________ sobie kamieñ.
Bóg powiedzia³, ¿e jest jego Bogiem i Izaaka.
Sta³ nad drabin¹.
Drabina tam dosiêga³a.
Wstêpowali i zstêpowali po drabinie.
Jakub gdy zasn¹³, mia³ _______
Drabina na niej sta³a.

7

Potem Bóg powiedzia³ do Jakuba i da³ mu zadziwiaj¹ce obietnice. Przypomnia³ Jakubowi, ¿e bêdzie mia³
wielu potomków i ¿e bêd¹ bardzo wa¿nym narodem. Da³ mu tak¿e szczególn¹ obietnicê tylko dla niego.

Zacieniuj lub pokoloruj
ka¿de pole z kropk¹, aby
zobaczyæ, jaka by³a ta
obietnica.
2

S A7/2

Bóg bêdzie z Jakubem na trzy sposoby. Wypisz je z wiersza 15.
1. Bêdê ciê
2.

do tej ziemi.

3. Nie
3
Gdy Jakub siê obudzi³, by³ nie tylko zdumiony, ale równie¿ przestraszony! Poprzedniej nocy myœla³, ¿e
by³ sam, ale teraz myœla³ inaczej.

Wpisz w dymek, co
Jakub powiedzia³
w z³otym wierszu.

2
Kiedy ufamy Panu Jezusowi musimy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e On jest ci¹gle z nami wszêdzie,
gdzie idziemy. On nas nigdy nie opuœci.
Wpisz obietnicê z ostatniej czêœci z Hebrajczyków 13,5.
1
2

2

Bóg wci¹¿ kocha³ Jakuba pomimo tego, w jaki sposób zachowa³ siê w domu. Bóg nie opuœci go. To
przypomina nam o wielkiej Bo¿ej mi³oœci do nas. Myœmy zgrzeszyli i z³amali Bo¿e prawa, ale On
wci¹¿ kocha nas i chce uczyniæ dla nas wielkie rzeczy, jeœli zaufamy Jego Synowi jako swojemu
Zbawicielowi.
Nastêpnego rana Jakub wzi¹³ kamieñ i postawi³ go jako pomnik i nala³ oliwy na jego wierzch.
Napisz na poni¿szym kamieniu, jak nazwa³ to miejsce i PODKREŒL w³aœciwe znaczenie tego
imienia (zobacz wiersze 17, 19, 22).
Drabina do nieba

B_ _ _ _

Miejsce Snów
1

Dom Bo¿y
W ten sposób Jakub zaznaczy³ szczególn¹ chwilê w swoim ¿yciu, kiedy nauczy³ siê bardzo wa¿nej
lekcji, ¿e Bóg jest zawsze z nim.
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Lekcja 3: ¯ycie Jakuba – Rozczarowanie
Przeczytaj

1 Moj¿. 29,1-30

Z³oty wiersz:

Galacjan 6,7

W koñcu Jakub przyby³ do Haranu. Tam mieszka³ jego wujek Laban. Zatrzyma³ siê przy studni, aby
zapytaæ kogoœ, czy zna jego wujka.
Kto w tym czasie przyszed³ tam z owcami?
Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Laban

Rachela

Ezaw

1

Jakub ucieszy³ siê, ¿e znalaz³ jedn¹ ze swoich krewnych.
Co zrobi³, aby jej pomóc?

2
PóŸniej Laban dowiedzia³ siê, ¿e przyby³ Jakub.
Który wiersz mówi nam, ¿e Laban zaprosi³ go do, by sta³ siê cz³onkiem ich rodziny?
1
Wiersz:_____________
Jakub zacz¹³ pracowaæ dla Labana. Po miesi¹cu Laban zdecydowa³ siê p³aciæ Jakubowi za jego pracê.
Wstaw PRAWDA lub FA£SZ obok poni¿szych zdañ:
1. Jakub móg³ wybraæ sobie rodzaj zap³aty za swoj¹ pracê.
2. Lea by³a m³odsz¹ córk¹.
3. Jakub chcia³ o¿eniæ siê z Rachel¹.
4
4. Bêdzie musia³ pracowaæ przez szeœæ lat, zanim o¿eni siê z Rachel¹.
Wstaw brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie. (Zobacz wiersze 21-26)
Kiedy skoñczy³ siê wyznaczony czas, Jakub poprosi³ Labana o _ _ _ _ _ _ _ . Teraz nadesz³a chwila,
gdy Laban bêdzie móg³ oszukaæ Jakuba! Laban tak wszystko pomiesza³, ¿e Jakub o¿eni³ siê z _ _ _
zamiast z _ _ _ _ _ _ _. (Prawdopodobnie panna m³oda mia³a zas³onê na swojej twarzy, tak wiêc
Jakub nie wiedzia³ o tym a¿ do nastêpnego dnia).
3
Co Jakub powiedzia³ Labanowi nastêpnego ranka?

1

S A7/3

Jakub wci¹¿ bardzo kocha³ Rachelê. Laban pozwoli³ mu wzi¹æ Rachelê jako drug¹ ¿onê tydzieñ póŸniej.
Co kaza³ zrobiæ Jakubowi w zamian za Rachelê?
1
W tamtym czasach niektórzy mê¿czyŸni mieli wiêcej ¿on,
ale nie by³ to nigdy Bo¿y plan. Bóg zawsze chcia³, aby
mê¿czyzna mia³ tylko jedn¹ ¿onê. Zobacz: Mat. 19,5 i 6.
Gdy Jakub ciê¿ko pracowa³ dla wujka, musia³ czêsto myœleæ
o tych cz³onkach rodziny, których wczeœniej oszuka³.

I_ _ _ _
E_ _ _

Wpisz w dymku ich imiona.
2
¯ycie siê powtarza w dziwny sposób. Ale tym razem by³o inaczej! Jakub, który tak czêsto oszukiwa³,
teraz sam zosta³ oszukany!
Nasz z³oty wiersz mówi, ¿e nie mo¿emy oszukaæ Boga przez nasz grzech. Chocia¿ mo¿emy otrzymaæ
Bo¿e odpuszczenie naszego grzechu i mo¿emy byæ pewni, ¿e nie zostaniemy ukarani za niego,
to skutki naszych z³ych uczynków mog¹ wci¹¿ na nas spadaæ, powoduj¹c problemy w naszym
póŸniejszym ¿yciu.
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

2

Wstaw brakuj¹ce s³owa.

Rolnik zasia³ ziarna pszenicy.
PóŸniej w czasie ¿niwa zebra³ snop ____________ .
3
Jakub sia³ ziarno „oszustwa”. PóŸniej w czasie swojego ¿niwa Jakub zebra³ plon ______________ .
Gdy dorastasz, to zawsze pamiêtaj, ¿e ¿ycie jest jak sianie i zbieranie. Co mówimy i robimy TERAZ,
bêdzie mia³o skutek w naszej PRZYSZ£OŒCI. Jest to szczególnie istotne, jeœli chodzi o nasze
nastawienie do Pana Jezusa. Zaufaj Mu, a bêdziesz zbawiony na zawsze! Odrzuæ Go, a bêdziesz
zgubiony!
Zastanów siê, co z Nim zrobisz!
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Lekcja 4: ¯ycie Jakuba – Odkrycie
Przeczytaj

1 Moj¿. 32,1-21
1 Moj¿. 33,1-11

Z³oty wiersz:

1 Jana 1,9

Minê³o dwadzieœcia lat i chocia¿ ¿ycie Jakuba by³o ciê¿kie, to sta³ siê bardzo bogaty. Mia³ teraz du¿¹
rodzinê. Bóg by³ z nim, jak to obieca³ w Betel. W rzeczywistoœci Bóg sprawi³, ¿e Jakub osi¹gn¹³ taki
sukces, ¿e a¿ Laban zacz¹³ byæ zazdrosny! Bóg nie zapomnia³ o Jakubie i teraz nasta³ czas, aby
pokazaæ Jakubowi dalsz¹ czêœæ Swojego planu.
Przyjrzyj siê 1 Moj¿. 31,3
i napisz na drogowskazie
Bo¿e polecenia dla Jakuba.

2
Jak siê czu³eœ, gdy po wakacjach mia³eœ wracaæ do domu? Chocia¿ wiêkszoœæ
ludzi cieszy siê wyjazdami, to jednak s¹ zadowoleni, gdy wracaj¹ do domu i znów mog¹ zobaczyæ
swoj¹ rodzinê i przyjació³. A jak myœlisz, co czu³ Jakub wracaj¹c do domu po 20 latach? Wiele siê
tam zmieni³o. Przede wszystkim Jakub ba³ siê, czy jego brat
Ezaw nadal nie planuje go zabiæ.
Jakub zdecydowa³, ¿e wyœle pos³añców, aby dok³adnie
dowiedzieæ siê, co zamyœla Ezaw. Powrócili wkrótce
z wiadomoœci¹, ¿e Ezaw i jego s³udzy s¹ ju¿ w drodze, aby
spotkaæ siê z nim.
Wpisz w ramce jak wielu ludzi by³o w „armii” Ezawa.
1
Jak czu³ siê wtedy Jakub? Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ.
szczêœliwy

przestraszony

zadowolony

strapiony

2

Napisz krótko W£ASNYMI S£OWAMI trzy rzeczy, które Jakub zrobi³ przed spotkaniem
Ezawa.

1. 1 Moj¿. 32,7
2. 1 Moj¿. 32,9-12
3. 1 Moj¿. 32,13
3

Rozsypanka
B
A
R
A
N
Y

J
U
I
D
A
D

A
B
A
K
W
¥

Y
P
£
Y
Y
£

£
O
£
A
O
B

Z
S
T
R
W
L

O
W
C
E
I
E

K
S
E
E
X
I

W Rozsypance zakreœl nazwy zwierz¹t wspomniane we fragmencie do
przeczytania. S¹ wpisane we wszystkich kierunkach.

K
Barany Os³y Wielb³¹dy Owce Byki Koz³y
£
N
Z Pozosta³e litery u³o¿¹ wyjaœnienie, czym by³y te zwierzêta.
X
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _
W
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jakub pos³a³ na przedzie dar.

6

Napisz SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego on to uczyni³. (Zobacz wiersz 20).

2
Spróbuj sobie wyobraziæ zdumienie Ezawa, gdy spotyka³ zwierzêta stado po stadzie i dowiedzia³ siê,
¿e to dla niego. W koñcu nadszed³ moment, kiedy dwóch braci spotka³o siê twarz¹ w twarz.
Który wiersz w rozdziale 33 mówi nam, ¿e Ezaw by³ zadowolony, ¿e widzi Jakuba i ¿e odpuœci³
mu z³o, które Jakub mu wyrz¹dzi³ dwadzieœcia lat wczeœniej?
Wiersz: _____

1

Jakub poczu³ ulgê, ¿e jego brat go przyj¹³.
Zacieniuj ramkê ze s³owami, którymi Jakub opowiedzia³ o Bo¿ej dobroci.
Zdoby³em wszystkie te
zwierzêta w czasie wojny.

Mia³em w ¿yciu
szczêœcie.

Bóg by³ mi ³askawy
i da³ mi wszystko,
czego potrzebowa³em.

1

Jakub musia³ byæ szczêœliwy wiedz¹c, ¿e jego brat Ezaw wybaczy³ mu. Bóg wybaczy³ mu tak¿e!
My tak¿e mo¿emy prze¿yæ Bo¿e odpuszczenie w swoim ¿yciu. Nie mo¿emy zas³u¿yæ na to przynosz¹c
coœ Bogu, ale mo¿emy to otrzymaæ w darze, za darmo. Pan Jezus umar³, tak wiêc nasze grzechy mog¹
byæ odpuszczone.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i odkryj, co musimy uczyniæ, aby otrzymaæ Bo¿e odpuszczenie.

2
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