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Czy Bóg kiedyś obdarował   
 twoją rodzinę dzieckiem?   
             Jaka to radość!   
             Izaak i Rebeka  
             przeżywali  
             podwójną radość,  
             ponieważ Bóg dał  
             im bliźnięta. 



Rebeka czuła, jak dzieci 
trącały się w jej łonie.  
Modliła się i Bóg 
powiedział, że jej 
synowie będą 
przywódcami  
dwóch narodów-  
a młodszy  
będzie  
miał przewagę  
nad starszym.   
Zazwyczaj to pierwsze  
dziecko było ważniejsze.  
Przyszedł czas i Rebeka 
urodziła dwóch synów. 



Bliżnięta w ogóle nie były podobne. 
Pierwszy chłopiec, Ezaw był cały włochaty i 
wyrósł na wybornego myśliwego.  Jakub 
zaś był gładki i lubił pracę w domu.  Ich 
ojciec Izaak bardziej kochał Ezawa.  
Matka faworyzowała Jakuba.  



Pewnego dnia Ezaw był głodny.  „Daj  mi jeść” rzekł 
do Jakuba.  „Sprzedaj  mi twoje pierworodztwo” 
zarządał Jakub.  Ezaw wzgardził Bożymi obietnicami 

 przysługującymi 
 pierworodnemu. 

                                                    Sprzedał je  
                                                 Jakubowi. 

                                         W razie śmierci ich 
 ojca teraz Jakub byłby 

                                               głową rodziny.  



Pewnej nocy Bóg przemówił do Izaaka.  „Ja jestem 
Bogiem twojego ojca Abrahama.  Jestem z tobą.  
Będę błogosławił twoich potomków.”  Chociaż Izaak   
                     czcił Boga, jego syn Ezaw poślubił 
                     dwie kobiety pochodzące z Chetytów, 
                               narodu nie         znającego Boga. 



Izaak postarzał się.  „Upoluj 
dla mnie zwierzynę” powiedział do 
Ezawa.  „Wtedy cię pobłogosławię.”  
To wyjątkowe błogosławieństwo 
było przekazywane przez ojca 
pierworodnemu synowi.  Ezaw 
śpiesznie udał się na łowy.  Rebeka 
to usłyszała i chciała zyskać 
błogosławieństwo dla Jakuba.  



Rebaka obmyśliła  
plan.  Szybko 
ugotowała ulubioną 
potrawę Izaaka, a 
Jakub włożył na  
siebie ubranie Ezawa  
i okrył ręce i szyję 
skórkami koźlęcymi.  
Izaak już niedowidział, 
więc może udałoby  
się go oszukać. 



Jakub przyniósł ojcu 
potrawę.  „Masz głos 
jak Jakub” powiedział 
Izaak, „ale ręce 
owłosione jak Ezaw.”   
Po zjedzonym posiłku 
Izaak pobłogosławił 
klęczącego  
przed nim  
syna. 



Zaraz po wyjściu 
Jakuba, do Izaaka 
przyszedł Ezaw.  
„Przyniosłem dla ciebie 
posiłek” powiedział.   
Izaak zrozumiał,  że go 
oszukano.  „Nie mogę 
zmienić  
błogosławieństwa”  
odparł.  Serce Ezawa 
wypełniło się nienawiścią.   
             Postanowił zabić   
                          Jakuba. 



Rebeka usłyszała groźby z  
ust Ezawa.  „Wyrusz do domu 
twego wuja,” powiedziała 
Jakubowi, „Zostań tam dopóki 
twój brat nie zapomni, co 
zrobiłeś.”  Izaak zgodził się, 
aby Jakub poszukał żony 
spośród rodziny jego  
matki.  Tak więc  
 
   Jakub  
   opuścił swój  
            dom. 



                     Tej nocy Jakub   
                  zatrzymał się  
           na nocleg, a  
pod głowę położył  
sobie kamień.   
Być może czuł  
się samotny i był  
przestraszony.   
Ale nie był sam.                                     Bóg  
                                                       przemówił  
                                                     do niego w  
                                                  przepięknym  
                                                       śnie.  



„Ja jestem Bogiem twoich ojców,  
Abrahama i Izaaka.  Jestem z tobą.   
Dam ci tę ziemię.  W twoim potomstwie  
będą błogosławione wszystkie narody ziemi.”   
Jakub obudził się zaraz po tych  
słowach i był zatrwożony. 



Laban serdecznie powitał swego 
siostrzeńca.  Jakub pokochał  
swoją kuzynkę Rachelę.   
Służył więc Labanowi przez  
siedem lat, aby móc ją  
poślubić.  Jednak gdy  
 
 
 
 
 
 
przyszedł czas  
nocy poślubnej,  
Laban oszukał Jakuba.  



„To jest Lea, a nie Rachela,” skarżył się Jakub.  
„Oszukałeś mnie.”  „U nas nie wydaje się za mąż 
młodszej córki przed starszą,” odpowiedział Laban.  
„Teraz możesz też poślubić Rachelę,  
a będziesz służyć mi za nią kolejne  
siedem lat.”  Jakub się zgodził.   
Być może przypomniał sobie  
                       jak sam  
                       oszukał  
                       Izaaka  
                       i Ezawa. 



Jakub miał jedenastu synów.   
Lata mijały, a Jakub pragnął 
powrócić ze swą rodziną do 
Kanaanu.  Byli tam jego  
rodzice.  Ale był tam też  
Ezaw, który przecież  
przysięgał, że go zabije. 



Mogło to być niebezpieczne.  
Pewnego dnia Bóg powiedział,  
że ma tam wrócić.  Jakub  
zebrał więc rodzinę oraz  
stada i wyruszył w kierunku  
swego domu.  



Cóż to była za podróż!   
Ezaw wyruszył na  
spotkanie Jakuba z 
czterystoma mężami!   
Ale nie skrzywdził  
Jakuba. 



Wybiegł mu na spotkanie  
i rzucił mu się na szyję.   
Jakub i Ezaw znów  
byli przyjaciółmi i  
szczęśliwie wrócili  
do domu. 



Oszust Jakub 
 

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

I Mojż. 25-33 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 
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Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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