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1 Ksiêdze
Moj¿eszowej

Ogó³em ........................

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

Lekcja 1: Jakub i jego rodzina –
W Haranie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 27

Mat. 19,5-6

Suma ...........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Rzym. 7

1 Moj¿. 29,1-30
Gal. 6,7

W tej lekcji spotkamy siê z cz³owiekiem imieniem Jakub. W³aœnie ucieka z domu. Oszuka³ swojego
ojca, Izaaka, a swojemu bratu, Ezawowi, ukrad³ specjalne b³ogos³awieñstwo, które siê jemu w³aœnie
nale¿a³o. I dlatego, ¿e Ezaw planowa³ zabiæ Jakuba, ich matka, Rebeka, wys³a³a go, aby poszed³ do
wujka, który mieszka³ w Haranie (czasami zwanym Padan-Aram) w Mezopotamii. Tutaj by³
bezpieczny ze strony Ezawa i mo¿liwe, ¿e znajdzie ¿onê spoœród krewnych jego matki.
Uzupe³nij KRZY¯ÓWKÊ na podstawie fragmentu do przeczytania z Biblii
4
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2
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2.
5.
7.

Imiê wujka Jakuba
Jego synem by³ wujek Jakuba
St¹d pochodzili pasterze owiec
Przysz³a ze stadami swojego ojca
Pas³a owce swojego ojca, by³a wiêc _ _ _ _ _ _ _ _
Przykrywa³ studniê
Iloœæ stad le¿¹cych przy studni

8

Jakub spotka³ Rebekê w zadziwiaj¹cych okolicznoœciach. Móg³
iœæ do innej studni lub przybyæ godzinê póŸniej i mim¹æ siê z ni¹,
ale tak siê nie sta³o!
Dlaczego? Zakreœl w³aœciw¹ kratkê.

Tak

Nie

Czy by³o to wynikiem dobrego planu Jakuba?
Czy by³ to zbieg okolicznoœci?
Czy by³o to Bo¿e prowadzenie?
Mo¿liwe, ¿e Jakub nie zdawa³ sobie z tego sprawy, ale Bóg nad wszystkim panowa³.

1
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Jakub zosta³ zaproszony do domu Labana i zdecydowa³, aby tam zostaæ. Jego ojciec powiedzia³ mu,
aby znalaz³ sobie ¿onê spoœród córek Labana i tutaj Bóg przygotowa³ mu dziewczynê, któr¹ bardzo
kocha³ i któr¹ chcia³ poœlubiæ.
Ile lat Jakub by³ gotów czekaæ na ten przywilej?

1

W koñcu nadszed³ dzieñ œlubu. Jakub poœlubi³ Rachelê.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach.
Laban wyprawi³ wielkie wesele.
Pierwsz¹ ¿on¹ Jakuba by³a Rachela.
Laban powiedzia³, ¿e m³odsza dziewczyna musi wyjœæ za m¹¿ pierwsza.
Jakub zosta³ oszukany przez Labana i poœlubi³ Leê.
Jakub pracowa³ drugie 7 lat, aby Rachela mog³a byæ jego ¿on¹.

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

5

W tamtym czasie niektórzy mê¿czyŸni mieli wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê, ale to nigdy nie by³o
Bo¿ym planem. Bóg zawsze chcia³, aby m¹¿ mia³ tylko jedn¹ ¿onê. Zobacz: Mat. 19,5 i 6.
Jakub oszuka³ swojego ojca Izaaka wiele lat wczeœniej a teraz sam zosta³ oszukany przez Labana.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL t¹ czêœæ, która przypomina nam, ¿e z³o, które wyrz¹dziliœmy
innym, dotknie w koñcu i nas.

3

Nadszed³ czas, aby opuœciæ Labana. Jakub spêdzi³
z nim 20 lat i teraz musia³ od niego odejœæ.

Co Bóg poleci³ mu zrobiæ? (Zobacz wiersz 31,3).

1
Jakub powiedzia³ swoim ¿onom o tym, co Bóg mu poleci³ zrobiæ.
Przeczytaj wiersz 31,16 i napisz, jaka by³a ich reakcja.
1
Wydaje siê, ¿e dwie si³y dzia³a³y w ¿yciu Jakuba. Przede wszystkim by³a to jego w³asna si³a woli,
która czêsto wpêdza³a go w k³opoty. By³a te¿ si³a Bo¿ej woli dla jego ¿ycia, na któr¹, z przykroœci¹
trzeba to powiedzieæ, nie zwraca³ wiêkszej uwagi.
Czy robisz to, co Bóg chce, abyœ uczyni³ w swoim ¿yciu?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 2: Jakub i jego rodzina –
W Peniel
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Zastanów siê nad prze¿yciami Moj¿esza, Izajasza i Paw³a w:
2 Moj¿. 3,1-22 i 4,1-17 Izaj. 6,1-13 Dz.Ap. 9,1-19

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 32,1-32

1 Moj¿. 32,11

Czasami napotykamy problem i nie wiemy jak sobie wtedy poradziæ. Tak w³aœnie by³o z Jakubem.
Opuœci³ w³aœnie Haran i wraca³ do Kanaanu. Wiedzia³, ¿e wkrótce bêdzie musia³ spotkaæ swojego
brata, Ezawa i dlatego przejmowa³ siê tym i niepokoi³.
Przeczytaj 1 Moj¿. 27,41 i wyjaœnij W£ASNYMI S£OWAMI dlaczego Jakub, pomimo ¿e od
jego ucieczki up³ynê³o ponad 20 lat, wci¹¿ ba³ siê spotkania z Ezawem.

1
Jednak¿e Jakub by³ zachêcony, aby iœæ dalej, jak to czytamy w rozdziale 32.
Kto mu przypomnia³, ¿e Bóg by³ z nim?

1

Wpisz brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie, aby zobaczyæ, co zdarzy³o siê potem.

Jakub wys³a³ pos³añców do Ezawa mówi¹c: To mówi s³uga twój, Jakub: By³em
goœciem Labana i zatrzyma³em siê tam a¿ dot¹d. A mam ______ i _____, trzody,
_______ i __________. Pos³añcy powrócili mówi¹c, ¿e nadchodzi Ezaw i jego
______________ ludzi.
4
Jakub przestraszy³ siê, kiedy us³ysza³ t¹ nowinê. Zrobi³ wtedy dwie rzeczy zgodnie z wierszami 7-12.
1. On u³o¿y³ PLAN. Napisz w jednym zdaniu, co zaplanowa³.
1
2. Modli³ siê i w swojej modlitwie przypomina³ Bogu o dwóch obietnicach, które Bóg da³ mu wiele
lat wczeœniej. Wpisz te obietnice w dymki.
2

2

Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL szczególn¹ proœbê Jakuba do Boga.

2
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Jakub przyj¹³ z³¹ kolejnoœæ. W czasie problemów przede wszystkim powinniœmy zawsze siê modliæ a plan
uk³adaæ potem. Byæ mo¿e czu³ potrzebê, aby ponownie spotkaæ Boga i mieæ dalszy dowód jego pomocy.
Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych zdaniach.
Jakub spêdzi³ tê noc ze swoj¹ rodzin¹.
Pewien „m¹¿” mocowa³ siê z Jakubem ca³¹ noc.
Jakub zdecydowa³, ¿e ucieknie od Ezawa.
Jakub wyszed³, aby osobiœcie spotkaæ Ezawa.

4

Dla Jakuba by³o to dziwne a jednak bardzo wa¿ne doœwiadczenie. By³ pewny, ¿e spotka³ Boga! By³o
ono wa¿niejsze ni¿ spotkanie z Ezawem.
Wpisz z fragmentu do przeczytania zdanie, które mówi nam, ¿e Jakub wiedzia³, ¿e spotka³ Boga.

1
Po wielu lat oszukiwania i chodzenia raczej w³asnymi ni¿ Bo¿ymi drogami Jakub przyszed³ do punktu,
kiedy w koñcu by³ gotowy podporz¹dkowaæ ca³kowicie swoje ¿ycie Bogu.
Co zdarzy³o siê w rezultacie tego spotkania? Wype³nij puste miejsca:
Bóg ....................... go (wiersz 29).
2
Bóg da³ mu nowe ............... (wiersz 28).
Biodro Jakuba zosta³o uszkodzone. Bêdzie utyka³ do koñca ¿ycia i nie bêdzie mu ³atwo uciekaæ od
Boga.
Kiedy napotykamy trudnoœci, musimy spotkaæ siê z Bogiem. To oznacza spêdzanie czasu tylko z Nim
w modlitwie i rozmyœlaniu. W ten sposób mo¿emy przyj¹æ Bo¿e b³ogos³awieñstwo. A kiedy jesteœmy
gotowi pozwoliæ, aby Bóg panowa³ w naszym ¿yciu, to tak¿e pewne z³e rzeczy z naszego ¿ycia
zostan¹ usuniête.
Czy spotka³eœ kiedyœ Boga tak naprawdê?

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Lekcja 3: Jakub i jego rodzina –
W Betel
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 91 Rzym. 8,1-39 Hebr. 13,5

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 35,1-15

Psalm 37,7

Jakub w koñcu spotka³ Ezawa. Nie by³o wcale tak Ÿle jak siê tego obawia³. Niew¹tpliwie Bóg by³ z nim i
pomóg³ mu. Jakub obieca³ Ezawowi, ¿e wróci do Kanaanu i pójdzie za nim ale znowu nie dotrzyma³ danego
s³owa. Kupi³ kawa³ek ziemi i zamieszka³ tam; nie wype³ni³ obietnicy danej Ezawowi (zobacz: 1 Moj¿. 33,1620). Tak wiêc Bóg musia³ przemówiæ do Jakuba jeszcze raz.

Co Bóg poleci³ Jakubowi zrobiæ? (Zobacz wiersz 1).

2
Jakub wiedzia³, ¿e spotka siê z Bogiem i wiedzia³ równie¿, ¿e jego rodzina nie jest na to gotowa.
Wymieñ TRZY rzeczy, które Jakub poleci³ rodzinie zrobiæ, zanim mogli siê spotkaæ z Bogiem.

1.
2.
3.

3

Jakub pomimo tego, ¿e oddala³ siê od Boga, to jednak wci¹¿ wiedzia³, ¿e Bóg nie pozwoli mu zgin¹æ.
Przeczytaj wiersz 3 i wpisz poni¿ej to co Bóg uczyni³ dla Jakuba.

1
Ka¿dy prawdziwy wierz¹cy mo¿e to szczerze powiedzieæ. Wierz¹cy mo¿e oddaliæ siê od Boga, ale Bóg
nigdy go nie opuœci.
Wpisz drug¹ po³owê z Hebr. 13,5, która jest jedn¹ z najwiêkszych Bo¿ych obietnic w Biblii.

2
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UK£ADANKA
Na podstawie wierszy 5-11 wype³nij uk³adankê:
1.
2.
3.
4.
5.

Bóg ______________________ Jakubowi
Mamka Rebeki, która tam umar³a.
Rzecz, któr¹ Jakub tam zbudowa³. 4
Nowe imiê Jakuba.
Jakub przyszed³ do tego miasta w ziemi
kanaanejskiej.

1
2

3

5
5

Zacieniuj w uk³adance i wpisz obok nazwê
miejsca, gdzie to wszystko siê wydarzy³o.

1

Te s³owa znacz¹ „Dom Bo¿y”. Tutaj znowu Jakub spotka³ siê z Bogiem i z pewnoœci¹ tego
potrzebowa³. On i jego rodzina wêdrowali d³ugo i pojawi³ siê kolejny problem.
Przeczytaj rozdzia³ 35,17-19 i wyjaœnij, jakiemu problemowi Jakub musia³ wkrótce stawiæ czo³a.
2

Kiedy zaczynamy wierzyæ w Pana Jezusa wci¹¿ potrzebujemy pomocy, aby oddzieliæ siê od b³êdów
pope³nionych w przesz³oœci.
Jasne jest, ¿e to miejsce by³o bardzo szczególne dla Jakuba.
Wpisz poni¿ej TRZY rzeczy, które Jakub zrobi³, kiedy Bóg skoñczy³ z nim rozmawiaæ. (Wiersze 13-15).

1.
2.
3.

3

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, który pokazuje nam, jak my równie¿ mo¿emy spotkaæ siê z Bogiem.

1
Peniel i Betel to miejsca, o których Jakub nigdy nie zapomnia³. Tutaj spotka³ Boga i Bóg b³ogos³awi³
mu. My tak¿e poznamy Jego b³ogos³awieñstwo tylko wtedy, gdy poœwiêcimy czas w naszym, tak
bardzo zajêtym ¿yciu, aby rozmawiaæ z Panem i czytaæ Jego S³owo - Bibliê.
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Lekcja 4: Jakub i jego rodzina –
W Kanaanie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 56 Mat. 43-48 Efez. 4,22-32

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Moj¿. 37,1-36

Efezjan 4,31-32

Kiedy Józef siê urodzi³, Jakub mia³ ju¿ dziesiêciu synów i jedn¹ córkê. Józef by³ najstarszym synem
Racheli. W tej rodzinie panowa³a zazdroœæ i inne problemy. Józef prze¿y³ wielki smutek z powodu
œmierci matki przy narodzeniu brata, Beniamina. Wszystkie te doœwiadczenia mog³y wywo³aæ gorycz
w ¿yciu Józefa, ale wiara w Boga pomog³a mu przez to przejœæ. Nie wiemy, kiedy Józef zaufa³ Bogu.
Fragment do przeczytania przedstawia nam Józefa..
Ile lat mia³ wtedy Józef?

1

Przeczytaj wiersz 2 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co prawdopodobnie wywo³a³o niechêæ braci do Józefa.
1
Pomiêdzy Jakubem a Józefem istnia³a szczególna niæ mi³oœci ze wzglêdu na mi³oœæ Jakuba do
Racheli. Jakub okazywa³ swoj¹ mi³oœæ w sposób, który wydaje siê byæ niem¹dry, bo spowodowa³ on,
¿e zazdroœæ braci przeradza³a siê w gorycz i zawiœæ.
Co Jakub da³ Józefowi i dlaczego?

2
Dziesiêciu braci nosi³o odzie¿ z surowego sukna siêgaj¹c¹ tylko do kolan jak¹ nosili robotnicy
pracuj¹cy poza domem w trudnych warunkach. Nowy p³aszcz Józefa by³ tego rodzaju, ¿e nosili go
tylko dostojnicy, którzy nie musieli pracowaæ, bo byli bogaci. Jakub postawi³ Józefa ponad braæmi.
Nienawiœæ braci zwiêkszy³a siê przez sny Józefa.
O czym by³y te sny? Mo¿esz je albo wpisaæ s³owami albo narysowaæ jako rysunki.

4
Co bracia powiedzieli o pierwszym œnie Józefa?

1
Co Jakub myœla³ o drugim œnie syna?

1
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KRZY¯ÓWKA
Rozwi¹¿ poni¿sze has³a a potem
wpisz odpowiedzi do krzy¿ówki.
Istnieje tylko jedno rozwi¹zanie.
W ramach pomocy podaliœmy
jedn¹ odpowiedŸ we w³aœciwym
miejscu. Na koñcu ka¿dego has³a
podana jest liczba liter w
odpowiedzi.

G
I
L
E
A
D

Tam pos³a³ ojciec Józefa, aby zobaczy³ jak siê maj¹ bracia.(6)
Tam Józef odnalaz³ braci. (5)
Ten brat nie chcia³ zabiæ Józefa. (5)
Ten z braci zaproponowa³, aby Józefa sprzedaæ Ismaelitom. (4)
Stamt¹d szli Ismaelici. (6)
Tam zmierzali kupcy. (5)
W krwi ...................... bracia zmoczyli p³aszcz Józefa. (5)

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
8

Nasienie zazdroœci w sercach braci Józefa rozrasta³o siê w gorycz i nienawiœæ i w koñcu zaprowadzi³o
ich do pope³nienia wielkiego grzechu. Rezultatem tej niekontrolowanej zazdroœci by³o:
a) Józef sta³ siê niewolnikiem.
b) Jakub prze¿y³ wielki smutek.
c) Bracia musieli ¿yæ z poczuciem winy przez wiele lat.
Przeczytaj z³oty wiersz i wpisz go poni¿ej.

2
Czy Bóg odpuœci³ ci twoje grzechy przez Pana Jezusa Chrystusa? Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e On
umar³, aby twoje grzechy mog³y byæ odpuszczone?

Uwagi prowadz¹cego
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