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(Do naniesienia przez
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1 Ksiêdze
Moj¿eszowej

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1: Jakub – Oszust
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Przypowieœci 11,18
Galacjan 6,7 i 8
Hebrajczyków 12,16 i 17

Suma ...........................
Ogó³em ........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 25,19-34
27,1-41
Rzymian 5,8

Ta seria lekcji przedstawi nam rodzinê Izaaka, syna Abrahama.
Z faktów podanych we fragmencie do przeczytania wybierz w³aœciwe s³owa, aby dokoñczyæ
zdania.
¯ona Izaaka nazywa³a siê ............................. .
By³a matk¹ bliŸniaków, które nazywa³y siê .............................. i ............................. .
Starszy z bliŸniaków to....................... .
Jeszcze przed ich narodzeniem, Pan powiedzia³ ich matce, ¿e
.............................................. bêdzie s³u¿y³ ................................................
Fragment do przeczytania pokazuje nam, w jaki dziwny sposób spe³ni³a siê Bo¿a
obietnica dotycz¹ca przysz³oœci ch³opców. Jakub oszukuj¹c i k³ami¹c wykorzysta³
Ezawa DWUKROTNIE i zdoby³ w³adzê nad swoim bratem.

3

PIERWSZY RAZ - PIERWORODZTWO
Przeczytaj ponownie 25,29-34. Pierworodztwo nale¿a³o do pierwszego syna w rodzinie. Nadawa³o mu
to tytu³ g³owy rodziny i dawa³o podwójn¹ czêœæ maj¹tku ojca (zobacz: 5 Moj¿. 21,17). Jakub,
M£ODSZY syn skierowa³ ca³y wysi³ek, aby zdobyæ je od Ezawa!
W jakich okolicznoœciach Jakub poprosi³ Ezawa o pierworodztwo?

2
Co Ezaw otrzyma³ w zamian za nie?
1
Ten incydent pokazuje, ¿e Jakub by³ egoist¹, który by³ gotowy wykorzystaæ nieuczciwie nawet
w³asnego brata, aby osi¹gn¹æ swój cel. Ale istotne jest to, ¿e Bóg mia³ plan dla ¿ycia takiego chytrego,
oszukuj¹cego cz³owieka i ¿e bêdzie ten plan wype³nia³ w ¿yciu Jakuba. Dzisiaj jest tak samo. Bóg nas
kocha i pragnie, abyœmy byli Jego dzieæmi, pomimo naszej samowoli.
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Przeczytaj o tym w z³otym wierszu i wpisz go poni¿ej.

2

DRUGI RAZ - B£OGOS£AWIEÑSTWO: 1 Moj¿. 27,1-29
Izaak chcia³ daæ swoje b³ogos³awieñstwo Ezawowi, ale Jakub oszukuj¹c i k³ami¹c pozbawi³ Ezawa
tego b³ogos³awieñstwa! Przeczytaj uwa¿nie wiersze, potem odpowiedz na poni¿sze pytania:
Co sprawi³o, ¿e Jakub móg³ tak ³atwo oszukaæ Ezawa?
1
W jaki sposób Jakub upodobni³ siê do Ezawa?

2
Jak¹ rolê w tym oszustwie odegra³a Rebeka?

2
Po chwili wahania Izaak da³ Jakubowi swoje b³ogos³awieñstwo (zobacz wiersze 27-29). Tak jak to
wczeœniej Bóg przepowiedzia³, Jakub bêdzie mia³ wielk¹ w³adzê.
W jaki sposób bêdzie siê wyra¿a³a jego w³adza na podstawie wiersza 29?

2
Kto przyby³ tu¿ po tym, jak Izaak pob³ogos³awi³ Jakuba?

1

Stary niewidomy cz³owiek by³ bardzo zak³opotany. Równie¿ Ezaw by³ smutny i z³y.
Podsumuj zakoñczenie historii, umieszczaj¹c brakuj¹ce w³aœciwe s³owa w poni¿szych zdaniach.
Ezaw podniós³ pe³en goryczy ................ i b³aga³ swojego ........................, aby go tak¿e
............................. Izaak wyjaœni³, ¿e ustanowi³ Jakuba .................... nad nim, i ¿e tego nie mo¿na
ju¿ ......................... Ezaw bêdzie ¿y³ ze swojego ............................. po wszystkie dni ¿ycia.

3

Smutne, ¿e ta historia koñczy siê gorzk¹ nienawiœci¹ pomiêdzy braæmi.
Co Ezaw chcia³ zrobiæ z Jakubem?

1

Historia Jakuba uczy nas jasno, ¿e mo¿emy œci¹gn¹æ na siebie nieszczêœcia i problemy, gdy oszukujemy
i k³amiemy, zamiast pozwoliæ Bogu wype³niæ Jego plan dla naszego ¿ycia, na Jego sposób i w Jego
czasie.
Jakub, jak to wkrótce zobaczymy, musia³ nauczyæ siê, ¿e „droga niewiernych prowadzi do zguby”.
(Przypowieœci Salomona 13,15).
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Lekcja 2: Jakub – Sen Jakuba
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Moj¿. 35,1-15

Job 33,14-18

1 Moj¿. 27,41-46
28,1-22

Przeczytaj

Jan 1,45-51

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 28,16

Poniewa¿ Ezaw tak bardzo pragn¹³ zamordowaæ swojego brata Jakuba, najm¹drzejsz¹ rzecz¹ by³a
ucieczka Jakuba w bezpieczne miejsce.
Do kogo mia³ iœæ zgodnie z propozycj¹ matki?

1

Podaj nazwê miejsca, gdzie ¿y³a ta osoba.

1

Rebece wydawa³o siê, ¿e gniew Ezawa wkrótce ustanie i Jakub, jej ulubiony syn, powróci znów do
domu! Jednak¿e tak siê nie sta³o, jak to wkrótce zobaczymy!
Co zrobi³ Jakub pod koniec pierwszego dnia podró¿y?
1
Opisz SWOIMI W£ASNYMI S£OWAMI, co Jakub zobaczy³ w swoim œnie.

2
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ by³o to, ¿e BÓG PRZEMÓWI£ DO JAKUBA!
Co Bóg powiedzia³ o:
- ziemi, w której Jakub
przebywa³?

2

- jego potomstwie?
2

- przysz³oœci Jakuba?
2
W ka¿dym punkcie Bóg da³ Jakubowi cudowne obietnice, tak jak da³ je przedtem Abrahamowi
i Izaakowi. Wierzymy, ¿e Bóg zawsze dotrzymuje Swojego S³owa. Pomimo z³ych uczynków Jakuba
Bóg wci¹¿ dba³ o niego i dzia³a³ w jego ¿yciu.
Z³oty wiersz opisuje to, co Jakub czu³, gdy siê obudzi³.
Wpisz poni¿ej, co powiedzia³.
1
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Byæ mo¿e przestraszony, uciekaj¹cy Jakub myœla³, ¿e nikt nie wie, gdzie przebywa³ tej nocy. Jeœli tak,
to by³ w b³êdzie, bo Bóg o tym wiedzia³. Jakub by³ tak poruszony przez to, co siê wydarzy³o, ¿e musia³
na to jakoœ zareagowaæ.
Co zrobi³, kiedy wsta³?

1
Spotkanie z Bogiem by³o tak wa¿ne dla Jakuba, ¿e nada³ temu miejscu nazwê, która oznacza
„Dom Bo¿y”.
Wpisz poni¿ej nazwê miejsca oraz jej znaczenie.
1
.................................................. znaczy .....................................................
Dzisiaj ka¿dy z nas jest w jakiœ sposób podobny do Jakuba. Tak jak on zgrzeszyliœmy, a jednak Bóg
nas kocha i chce nas zbawiæ. Nie musimy podró¿owaæ w jakieœ szczególne miejsca na ziemi, aby Go
spotkaæ ani nie musimy czekaæ na jakiœ szczególny sen. Mo¿emy przyjœæ do Boga teraz - przez wiarê bo Pan Jezus umar³ za nasze grzechy. Mo¿emy szczerze Mu zaufaæ i przyj¹æ Go jako swojego
Zbawiciela i Pana. Czy znalaz³eœ ju¿ w Nim „drabinê do Nieba”?
Jakub zanim poszed³ dalej, z³o¿y³ Bogu pewne obietnice.
Opisz jedn¹ z nich.
2

Krzy¿ówka
Aby zakoñczyæ tê lekcjê uzupe³nij
krzy¿ówkê.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce, do którego Jakub ucieka³.
Drabina ze snu tam siêga³a.
Wstêpowali i zstêpowali po drabinie.
Tak nazwa³ Jakub to miejsce.
Wczeœniejsza nazwa miejsca,
1
gdzie spa³.
6. Obieca³ oddawaæ j¹ Bogu
po powrocie.
7. Imiê dziadka Jakuba. (28,2)
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Lekcja 3: Jakub –
Rozczarowania
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 103,1-5
Rzymian 7

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 29,1-30
31,1-21
Galacjan 6,7

Po zdumiewaj¹cym prze¿yciu w Betel Jakub przeszed³ setki kilometrów zanim dotar³ do Haranu, do
miejsca, z którego pochodzi³a jego matka. Teraz Jakub chcia³ znaleŸæ swoj¹ rodzinê. Najlepszym
miejscem rozpoczêcia poszukiwañ by³a studnia.
W jakim celu pasterze ka¿dego dnia gromadzili siê przy studni?
1
Kiedy Jakub przyby³ do studni:
Jakie by³o PIERWSZE zadane przez
niego pytanie?

1

Kto by³ PIERWSZ¥ osob¹, o któr¹ zapyta³?

1

Kto by³ PIERWSZ¥ osob¹ rodziny matki,
któr¹ spotka³?

1

W jaki sposób PIERWSZY raz jej pomóg³?
1
Zaraz potem Jakub zosta³ serdecznie przyjêty w domu swojego
wujka. Musia³ byæ zadowolony z tak mi³ego powitania. Bóg
dotrzymywa³ Swoich obietnic! (1 Moj¿. 28,15).
Jego wujek mia³ dwie córki.
Wpisz poni¿ej ich imiona.

1)

2)

1

Teraz odpowiedz na pytania, które ich dotycz¹:Któr¹ z nich Jakub poca³owa³?

..........................

Która z nich by³a starsza?

..........................

Która z nich by³a bardziej atrakcyjna?

..........................

Która z nich mia³a dziwne oczy?

..........................

która powinna wyjœæ za m¹¿ pierwsza
zgodnie z obowi¹zuj¹cym zwyczajem?

..........................

Któr¹ z nich Jakub pokocha³?

..........................

3

Laban za¿¹da³, aby Jakub pracowa³ siedem lat, zanim ona zostanie jego ¿on¹.
Dlaczego te siedem lat wydawa³o mu siê jak kilka dni?
1

W jaki sposób siedem lat póŸniej Jakub zosta³ oszukany przez Labana w dzieñ wesela?
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2
Pomyœl o tym! „Oszust” zosta³ „oszukany”! „Twardy” cz³owiek spotka³ tak samo „twardego” pana!
Czêsto tak siê dzieje w ¿yciu. Tak jak traktujemy innych, mo¿emy pewnego dnia sami zostaæ
potraktowani przez innych! Z³oty wiersz porównuje to do „siania” i „zbierania”.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL tê czêœæ, która przypomina nam, ¿e z³o, które wyrz¹dzamy
innym, dotknie nas samych.

2
W tamtych czasach niektórzy mê¿czyŸni mieli wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê, ale nigdy nie by³o to Bo¿ym
planem. Bóg zawsze chcia³, aby mê¿czyzna mia³ tylko jedn¹ ¿onê. Zobacz: Mat. 19,5 i 6.
W rozdziale 31 Jakub przygotowuje siê, aby opuœciæ Haran. Przez 20 lat (zobacz: 1 Moj¿. 31,38) by³
z dala od domu, mia³ trudne ¿ycie i musia³ ciê¿ko pracowaæ, ale Bóg nie zapomnia³ o nim. We œnie
Bóg da³ mu pewne polecenia.
Co mia³ zrobiæ?

2

Czy ty robisz w swoim ¿yciu to, co Bóg chce?
Na podstawie 1 Moj¿. 31,16 napisz SWOIMI S£OWAMI, co Rachela i Lea powiedzia³y
o decyzji Jakuba opuszczenia Labana.

2
Gdy przyby³ do Haranu by³ sam, a teraz by³ bogatym cz³owiekiem i mia³ wielk¹ rodzinê.
Zrób listê wszystkich s³ów z wierszy 17 i 18, które pokazuj¹, ¿e nie wraca³ sam.

1)

2)

3)

4)

2

Bóg wiernie dotrzyma³ Swojego S³owa, choæ Jakub nadal by³ chytrym cz³owiekiem. Ca³e lata sprytnie
walczy³ z Labanem (zobacz: 1 Moj¿. 31,36-42). Ale pomimo ca³ej jego nieuczciwoœci i chytroœci, Bóg
wci¹¿ dzia³a³ w jego ¿yciu. Wa¿ne jest, abyœmy zrozumieli, ¿e poddanie i pos³uszeñstwo Bogu jest
zawsze o wiele lepsze ni¿ pójœcie swoj¹ samolubn¹ drog¹!
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Lekcja 4: Jakub – Odkrycie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Kolosan 3,12-14
Jakub 4,8
1 Jana 1,6-10

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 32,1-32
33,1-17
1 Jana 1,9

Jakub wraca³ do domu. By³o to dwadzieœcia lat po jego ucieczce przed rozgniewanym bratem,
Ezawem. Gdy doszed³ do ziemi, w której mieszka³ Ezaw, pos³a³ przed sob¹ pos³añców, aby
poinformowaæ go o swoim przybyciu.
Jakie nowiny przynieœli Jakubowi ci pos³añcy?
1
Ich nowiny zaalarmowa³y Jakuba! Wygl¹da³o na to, ¿e Ezaw chce walczyæ! Jakub zrobi³ kilka rzeczy,
próbuj¹c zabezpieczyæ siê przed problemami, które mog³y siê pojawiæ.
Wpisz PRAWDA lub FA£SZ przy ka¿dym z poni¿szych zdañ.
Podzieli³ wszystkie zwierzêta na dwie du¿e grupy.

.................

Sam wszed³ na wzgórze, aby ukryæ siê przed Ezawem.

.................

Modli³ siê do Boga, prosz¹c Go o Jego pomoc.

.................

Postanowi³ wróciæ do Labana.

.................

Pos³a³ Ezawowi du¿o prezentów.

.................

Poœpieszy³, aby sam osobiœcie spotkaæ Ezawa.

.................

6

W nocy Jakub mia³ bardzo dziwne prze¿ycie.

Rozsypanka

O P
Przeczytaj ponownie wiersze 22-31,
B O
a potem wpisz odpowiedzi na poni¿sze
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has³a i zakreœl je nastêpnie w ROZSYPANCE. D N
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1. Liczba synów Jakuba w tym czasie.
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2.
3.
4.
5.
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E
G
R
A
O
T

N
A
Z
K
¯
S

I
T
¥
O
Y
Ñ

E
J
W
C
C
E

L
E
A
R
Z
I

G L ¥
D E N
TWA
A K O
I E M
WA £

_________________
Nazwa rzeki, przez któr¹ przeprowadzi³
rodzinê. ________________
Jakub chcia³ tego, od mocuj¹cego siê z nim mê¿a. ________________________
Mocuj¹cy siê m¹¿ uszkodzi³ to Jakubowi. ___________________________
Nowe imiê, jakie otrzyma³ Jakub. ___________________
Nazwa, jak¹ Jakub nada³ temu miejscu. _____________________

D
A
R
B
O
S

A
Œ
Z
B
J
O

£
C
A
A
E
G

E
I
J
J
X
O

M
E
E
L
X
£

O
R
D
O
I
B

6

Pozosta³e litery wpisz po kolei (omijaj¹c X) a poka¿¹ ci, co Jakub powiedzia³ o tym prze¿yciu.
2
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To jest „klucz” do zrozumienia znaczenia tego dziwnego nocnego zdarzenia. Jakub spotka³ Boga, a jest
to o wiele wa¿niejsze ni¿ spotkanie z bratem. Wydarzenia tej nocy by³y dowodem dla Jakuba, ¿e Bóg
wci¹¿ ma plan dla jego ¿ycia. Nie porzuci³ go! Wprost przeciwnie - uczyni³ z niego nowego cz³owieka,
jak to sugeruje nowe imiê.
Równie¿ dzisiaj, dla nas, osobiste spotkanie z Bogiem jest bardzo wa¿ne. Mo¿esz przyjœæ do Niego
przez Pana Jezusa i otrzymaæ odpuszczenie ca³ego z³a, które pope³ni³eœ.
Z³oty wiersz mówi nam o tym, co Bóg chce zrobiæ dla ciebie. Wpisz go poni¿ej.

2
Nastêpnego dnia bracia spotkali siê! By³a to chwila, której Jakub ba³ siê od dawna, ale w koñcu
wszystko dobrze siê u³o¿y³o.
Poni¿ej wpisz zdanie, aby pokazaæ, jak Ezaw przyj¹³ Jakuba.

1
Jak szczêœliwy musia³ byæ Jakub, gdy zda³ sobie sprawê, ¿e Ezaw mu odpuœci³!
Postawa Ezawa jest dobrym przyk³adem dla nas, którzy naœladujemy Pana Jezusa. ON odpuœci³ nam
i ty powinieneœ odpuszczaæ tym, którzy wyrz¹dzaj¹ ci krzywdê.
Przeczytaj: Efezjan 4,32 i wpisz poni¿ej:

2
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