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SPRZEDANE ZA MISKĘ ZUPY 

 

ŹRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 25,19-34; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 131-133 (Miejsce i rok). 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” 
(List do Rzymian 12,10). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 

CEL – dzieci Wiedzą, że chociaż ludzie w Bożej rodzinie mogą różnić się od siebie, On kocha nas wszystkich. 
Czują bezpieczeństwo w Bożej rodzinie. 
Reagują poprzez akceptowanie ludzi, którzy różnią się od nich. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bliźniacy Jakub i Ezaw walczyli ze sobą, jeszcze zanim się urodzili (1 Księga Mojżeszowa 25,22). Po 
urodzeniu chłopcy wybrali różne drogi życiowe. Jakub jest spokojny, lubi gotować i przebywa blisko 
swojej matki. Ezaw lubi być poza domem, kocha polowanie i ma lepszy kontakt ze swoim ojcem. 
Pewnego razu Ezaw jest po powrocie do domu tak głodny, że oddaje Jakubowi swoje pierworodztwo 
w zamian za jedzenie. 

TO JEST LEKCJA O: WSPÓLNOCIE 
Nawet dorastając w tej samej biologicznej rodzinie, ludzie wykonują inne zawody i cieszą się innymi 
zajęciami. Jakub i Ezaw ilustrują te różnice. W naszej wspólnocie wiary mamy ludzi, którzy różnią się 
jeszcze bardziej niż Jakub i Ezaw. Historia ich kłótni może pomóc nam nauczyć się, jak dawać sobie 
radę z innymi w Bożej rodzinie. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Ezaw wyrósł na samoluba skłonnego zaspokoić każdą swą zachciankę. Żył dniem dzisiejszym nie 
myśląc o przyszłości. Niecierpliwy i nieskłonny do znoszenia ograniczeń, uwielbiał dziką wolność 
stepu, wcześnie więc wybrał życie myśliwego. Był jednak ulubieńcem ojca. Cichy, miłujący pokój 
pasterz był pod wrażeniem odwagi i energii starszego syna, który bez lęku przemierzał góry i pustynie, 
wracając do domu z trofeami dla ojca i z ekscytującymi opowiadaniami o swych wyczynach. Jakub, 
rozumny, pilny i opiekuńczy, zawsze myślący więcej o przyszłości niż o teraźniejszości, był 
zadowolony z przebywania w domu, gdzie troszczył się o stada i uprawiał ziemię. Matka ceniła jego 
cierpliwość i wytrwałość, oszczędność i umiejętność przewidywania. Jego uczucia były głębokie i 
silne, a jego łagodne, niesłabnące zainteresowanie przyczyniało się do jej szczęścia w znacznie 
większym stopniu niż pretensjonalna, okazjonalna uprzejmość Ezawa. Jakub był więc ukochanym 
synem Rebeki” (Patriarchowie i prorocy, s. 131). 
 

DEKORACJA POKOJU Patrz lekcja 10. 
 

 
  



 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

 
PRZYWITANIE 
 

Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, 
aby podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz odpowiednią zabawę dla swojej grupy. 

 
A. RÓŻNI, A JEDNAK TACY SAMI 

 
Materiały Przebieg  Rozwinięcie 

- taśma maskująca 
lub kreda 

Zrób na podłodze wystarczająco długą linię, aby stanęły na niej 
wszystkie dzieci - jedno za drugim. Stań na końcu linii twarzą do nich. 
Powiedz: Mam do was kilka pytań. Chcę, żebyście pokazały mi 
waszą odpowiedź, zeskakując z linii. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, 
skaczecie na tę stronę (twoja prawa strona). Jeśli odpowiedź brzmi 
„nie”, skaczecie na tę stronę (twoja lewa strona). Jeśli nie jesteście 
pewni, siadacie. Zadaj następujące pytania, na które odpowiedź 
brzmi tak/nie lub podobne pytania bardziej dostosowane do waszej 
sytuacji. Dodaj trochę takich pytań, na które wszystkie dzieci 
odpowiedzą „tak”. Celem tego zadania jest pokazanie, na ile ludzie się 
różnią lub na ile są podobni. 

 
Czy masz żołądek? 
Czy masz niebieskie oczy? 
Czy jesteś śpiący? 
Czy lubisz szkołę sobotnią? 
Czy jesteś dziewczyną? 
Czy masz siedem lat? 
Czy masz dwoje uszu? 

Zapytaj: Czy wszyscy jesteśmy 
tacy sami? Jak wyglądałoby 
życie gdybyśmy wszyscy 
wyglądali tak samo i lubili to 
samo? (nudno, mało zabawnie). 
Wszyscy mamy wiele rzeczy 
wspólnych i dziedzin, w 
których jesteśmy podobni. 
Istnieje jednak również wiele 
dziedzin, w których się 
różnimy. Nie wszyscy 
wyglądamy tak samo, mówimy 
tak samo lub lubimy to samo. I 
tak jest dobrze. W taki sposób 
Bóg nas stworzył. On chce, 
abyśmy pamiętali o jednej 
rzeczy. Jest to nasze dzisiejsze 
przesłanie: 
 

 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 

B. LUSTRZANY OBRAZ 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Niech dzieci znajdą partnera i rozejdą 
się po pokoju. Powiedz: Stańcie 
twarzą do siebie. Udawajcie, że 
jesteście lustrem i „odbijacie” (lub 
naśladujecie) wszystko, co robi 
partner. Zaczyna wyższa osoba z 
pary. Po dwóch minutach zamieńcie 
się miejscami. 

Zapytaj: Jakie to uczucie, gdy ktoś naśladuje wszystko, co mówicie lub robicie? 
(dziwne, nieprzyjemne, zabawne). Jak to było, gdy musieliście starać się, żeby być 
dokładnie tacy sami jak ktoś inny? (trudno, niełatwo, ciężko, nieprzyjemnie). Nawet 
identyczni bliźniacy nie są dokładnie tacy sami, nie lubią dokładnie tego samego i 
nie mówią tak samo. Bóg stworzył nas wszystkich, żebyśmy byli różni, i chce, 
abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. O tym właśnie mówi dzisiejsze 
przesłanie: 

  
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. 
Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o 
urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 



 

 

PIEŚŃ 
Kocham Twój, Boże, dom (pieśń nr 38) 
Dzieci, chwalcie Zbawcę (pieśń nr 606) 
Boża miłość (pieśń nr 609) 
 
DARY 
Materiały: „studnia” z lekcji 10. 
Powiedz: Boża rodzina znajduje się na całym świecie. Wszyscy mamy różne potrzeby. Gdy dajemy nasze dary, pomagamy 
wspierać Bożą rodzinę w innych miejscach. 
 
MODLITWA 
Stańcie w kręgu. Powiedz: Bóg stworzył nas różnymi. Nawet dwie osoby lub dwie rośliny nie są dokładnie takie same. Gdy 
będziemy się modlić, powiem: „Dziękuję Ci, Boże, za różnice, które wszyscy widzimy wokół nas. Dziękuję Ci za różnice w 
...” (kwiatach, ludziach, krajach, górach, równinach itd.). Przesuwaj się w kręgu i zachęcaj dzieci, żeby wymieniły różnice, które cenią 
u innych osób. 
 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebujesz Przedstawienie historii 

- stroje z czasów biblijnych 
- dwie lalki niemowlaki 
- garnek do gotowania 
- łuk i strzały 
- namiot z dekoracji pokoju 
 

Postaci: Izaak, Rebeka, Jakub, Ezaw. 
 
Przygotowanie scenerii: 
Izaak i Rebeka siedzą przed namiotem. 
 
 

 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 
 

Izaak i Rebeka byli małżeństwem przez dwadzieścia 
lat. Oboje byli bardzo szczęśliwi. [Rebeka uśmiecha się i kiwa 
głową, jakby przypominając sobie coś sprzed lat.] Rebeka 
lubiła przypominać sobie dzień, gdy spotkała przy studni 
obcego człowieka. Zaproponowała wodę dla jego wielbłądów 
i jej życie zmieniło się na zawsze. 

Izaak uwielbiał patrzeć na swą piękną żonę. Chwalił 
Pana za to, że przyprowadził ją dla niego z tak daleka. Izaak i 
Rebeka bardzo się kochali. 

Jednak w ich życiu czegoś brakowało. [Oboje 
wyglądają na smutnych.] Rebeka nie mogła mieć dzieci. 
Bardzo ją to smuciło. Izaak wiedział, że Bóg obiecał 
Abrahamowi, jego ojcu, iż jego rodzina stanie się potężnym 
narodem. [Izaak chodzi tu i tam, potem klęka w modlitwie.] 
Spędził dużo czasu, zastanawiając się, jak Bóg zamierza 
uczynić z rodziny Abrahama potężny naród, skoro on, Izaak, 
jego syn, w ogóle nie ma dzieci. Była to smutna zagadka, 
której nie potrafił rozwiązać. 

W końcu Izaak porozmawiał z Panem. Błagał go, żeby 
Rebeka miała dziecko. Bóg odpowiedział na jego modlitwę w 
zaskakujący sposób. Rebeka nie urodziła jednego dziecka, 
ale dwoje! [Rebeka uśmiecha się.] Bóg dał Izaakowi i jego 
żonie bliźniaków! 

Jeszcze zanim chłopcy się urodzili, walczyli ze sobą w 
brzuchu swojej matki. Rebeka uważała, że to bardzo dziwne. 
[Rebeka idzie do różnych ludzi, jakby zadając pytanie.] Nikt 
nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje – ani mąż, ani 
niania, ani nikt inny. Udała się więc do Pana. [Klęka w 
modlitwie.] Modliła się i pytała Boga, co się dzieje. 

Pan odpowiedział na modlitwę Rebeki. Powiedział jej, 
że dwójka będących w jej brzuchu dzieci bardzo się od siebie 

różni. Staną się oni początkiem dwóch różnych narodów, 
które nie będą za bardzo się lubiły, a młodszy bliźniak będzie 
potężniejszy niż jego brat. 

Izaak i Rebeka nazwali swoich synów Ezaw i Jakub. 
[Izaak i Rebeka siedzą - każde z nich trzyma i kołysze lalkę 
niemowlaka.] Tak jak przepowiedział Pan, chłopcy bardzo się 
od siebie różnili. Ezaw lubił wędrować po polach i lasach. Lubił 
polować i często przynosił do domu dary dla swojego ojca. Był 
jego ulubionym bliźniakiem. 

Z drugiej strony Jakub lubił trzymać się blisko domu. 
Nauczył się, jak dbać o stada zwierząt i trzodę swojego ojca. 
Nauczył się gotować. Był godny zaufania i łagodny wobec 
innych. Jakub był z kolei ulubionym bliźniakiem swojej matki. 

[Jakub miesza w garnku do gotowania.] Pewnego dnia 
Ezaw wrócił z polowania. [Ezaw trzyma łuk i strzały i wydaje 
się, że wącha powietrze.] Był bardzo głodny i czuł zapach 
dobrego jedzenia. Jakub gotował garnek zupy. Ezaw stanął 
przed swoim bratem i błagał:  

- Jestem głodny! Daj mi trochę tej potrawy. 
Jakub odpowiedział:  
- Zgoda, ale ty tez musisz mi coś ofiarować. Oddaj mi 

twoje prawa pierworodnego syna. 
Ezaw powiedział:  
- Dobrze! Zaraz umrę z głodu. Co mi po moich 

prawach, jeśli nie będę żył? 
Jakub dał więc swojemu bratu trochę chleba i zupy. 

[Jakub daje Ezawowi talerz zupy. Ezaw zaczyna jeść.] Ezaw 
zjadł i wypił, potem wstał i wyszedł. Nie dbał o przyszłość; 
wszystkim, co go interesowało, była teraźniejszość. 

 
 
 
 
 



 

 

Podsumowanie 
 
Zapytaj: Jaka była różnica między Jakubem a Ezawem? (Jakub troszczył się o owce i więcej przebywał w domu. Ezaw był 
myśliwym i lubił przebywać poza domem. Był niecierpliwy i chciał mieć wszystko od razu.) Jak blisko współpracowali? (Nie 
współpracowali.) 
Jak byś się czuł, gdybyś był bardzo, bardzo głodny, a twój brat zmuszałby cię, żebyś dał mu coś ważnego, zanim podzieli 
się z tobą jedzeniem? (Czułbym się źle. Ludzie nie powinni zachowywać się w ten sposób.) 
Jak Jezus chce, żebyśmy traktowali ludzi w Bożej rodzinie? (Chce, żebyśmy okazywali sobie wzajemną miłość i szacunek.) 
Pamiętajmy: 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- garnek 
- 12 obrazków 
warzyw lub 12 
plastikowych 
warzyw 
- Biblia 

Przed lekcją napisz werset pamięciowy na obrazkach lub plastikowych warzywach. Włóż je do garnka do 
gotowania. Werset pamięciowy brzmi: „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się 
wzajemnie w okazywaniu szacunku” (List do Rzymian 12,10). 
Powiedz: Ezaw sprzedał swoje pierworództwo za miskę zupy. Zbierzmy razem warzywa, aby ułożyć 
werset, którego Jakub i Ezaw potrzebowali się nauczyć. Niech dzieci wyjmą warzywa z garnka do gotowania 
i ułożą je we właściwej kolejności. Jeśli to konieczne, użyj Biblii. Niech powtórzą to kilkakrotnie, aż zapamiętają 
werset. W dużej grupie wykorzystaj kilka zestawów. 

 
 

STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Powiedz: Bóg stworzył nas różnymi. Nie oznacza to, że nie 
możemy ze sobą współpracować.  
Napisz następujące teksty w widocznym miejscu i poproś ochotników, 
żeby je przeczytali i wyjaśnili, co mówią one o tym, jak powinniśmy 
traktować ludzi, którzy w jakiś sposób różnią się od nas lub 
opowiedzieli, co szczególnego było w ludziach z każdego tekstu. 

 
1 Samuela 2,22-26 (Heli był stary, a Samuel młody. Różnili się 
wiekiem, lecz ze sobą współpracowali) 
1 Samuela 20,1-3 (Dawid i Jonatan) 
2 Królewska 5,1-3 (mała dziewczynka i Naaman) 
Mateusz 7,12 (złota zasada – „(...) to i wy im czyńcie”) 
Mateusz 18,21-22 (stale przebaczajcie) 
1 List do Tesaloniczan 5,13 [2 część] (żyjcie w pokoju ze wszystkimi) 
1 List do Tesaloniczan 5,15 (starajcie się być uprzejmi, nie odpłacajcie 
złem za zło) 

Powiedz: Boża rodzina składa się 
z różnych ludzi. Czy zawsze łatwo jest 
współpracować z innymi? Dlaczego? 
Jaką radę daje nam Biblia? (Bądźcie 
gotowi do przebaczania. Żyjcie w pokoju. 
Nie odpłacajcie złem za zło. Postępujcie 
z innymi tak, jak chcielibyście, żeby oni 
postępowali z wami.) 
W Bożej rodzinie jest wiele różnych 
osób. Jeśli kierujemy się Bożymi 
zasadami, możemy nauczyć się kochać 
wszystkich ludzi, włącznie z tymi, którzy 
różnią się od nas samych. Powiedzmy 
razem nasze dzisiejsze przesłanie: 
 

 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ZASTOSOWANIE 
 

A. JESTEŚ WYJĄTKOWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- masa 
solna* 
- woskowany 
papier 
- wałki do 
ciasta 
- foremki do 
ciastek 
- małe 
torebki z 
zamknięciem 

Przed lekcją przygotuj masę solną. Daj każdemu z 
dzieci trochę masy i kawałek woskowanego 
papieru. Rozwałkuj masę na papierze. Niech dzieci 
wykorzystają foremki do ciastek, żeby zrobić tyle 
„ciastek”, ile im się uda. Zapytaj: Ile kształtów 
udało wam się wykonać przy użyciu waszej 
foremki do ciastek? (jeden) Zbierzcie teraz 
wszystkie ciastka, zagniećcie masę i uformujcie 
człowieka. Niech klasa ułoży z masy kilka postaci i 
im się przyjrzy. 
 
(Włóż ludziki do plastikowych torebek, aby dzieci 
wzięły je do domu. Jeśli zostawią je na powietrzu, 
stwardnieją.) 

Zapytaj: Jaka jest różnica pomiędzy wykonanymi 
z foremek ciastkami a ludzikami, które wykonaliście? 
(Wszystkie kształty z foremek były jednakowe. Ludziki są 
różne.) 
Jak byśmy wyglądali, gdyby Bóg użył takiej samej 
formy, żeby stworzyć nas wszystkich? (Wszyscy 
wyglądalibyśmy tak samo.) 
Bóg stworzył każdego z nas jako niepowtarzalnego. Na 
całym świecie nie ma nikogo takiego samego jak ty. 
Każdy w Bożej rodzinie jest inny, ale pod jednym 
względem wszyscy jesteśmy tacy sami – wszyscy 
kochamy Jezusa. A ponieważ Go kochamy, możemy 
nauczyć się kochać innych, nawet jeśli różnią się od 
nas. Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
 
Przepis na masę solną: 

4 szklanki mąki 
2 szklanki soli 
2 szklanki wody 
2 łyżeczki oleju 
4 łyżeczki kwaśnego winianu potasu 

Wymieszaj mąkę, sól i winian potasu. W oddzielnym naczyniu wymieszaj olej z wodą. Dodaj płyn do mąki i mieszanki solnej. Gotuj 
na małym ogniu, aż wyraźnie zgęstnieje. Wyrabiaj na posypanej mąką stolnicy. Przechowuj masę w lodówce w plastikowym 
szczelnym pojemniku 
 
 

B. PAPIEROWE LUDKI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- papier 
- nożyczki 
- kredki, flamastry 

Powiedz: Złóżcie kartkę 
papieru. Narysujcie połowę 
człowieka i wytnijcie ten 
kształt, pozostawiając 
złączone ręce i nogi. Bądźcie 
ostrożni, żeby nie przeciąć 
zgięcia! Kiedy rozłożycie 
papier, powinniście mieć 
sznur ludzików. W tej chwili 
wszystkie wyglądają tak 
samo. Udekorujcie je tak, 
żeby były różne 

Zapytaj: Czym się różnisz od osób w twojej rodzinie? (Różne 
upodobania i uprzedzenia, różne rysy twarzy takie jak oczy, włosy, wzrost.) 
Bycie innym jest w porządku. Nauczyliśmy się na przykładzie Jakuba 
i Ezawa, że dwaj bracia urodzeni w tym samym czasie mogą być 
bardzo różni. W Bożej rodzinie są ludzie z każdej części świata. 
Możemy różnić się między sobą, jednak wszyscy jesteśmy Bożymi 
dziećmi. 
Jak Bóg chce, żebyśmy traktowali ludzi w Jego rodzinie, nawet jeśli 
różnią się od nas? (Chce, żebyśmy traktowali się nawzajem z 
uprzejmością i szacunkiem; jak członków rodziny; tak jak chcielibyśmy, 
żeby oni nas traktowali.) Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DZIELENIE SIĘ 
 
LUBIĘ... 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- kredki, flamastry 
- zszywacz 
- papier 

Pomóż dzieciom zrobić książeczkę z ośmioma stronami. 
Powiedz: Na okładce waszej książeczki napiszcie: 
„Lubię...” W środku napiszcie lub narysujcie sześć 
rzeczy, które lubicie. Na ostatniej stronie napiszcie: 
Bóg stworzył nas wszystkich niepowtarzalnymi. 
 
Gdy wszyscy wykonają swoje książeczki, niech utworzą 
pary i podzielą się nimi z parterem.  
Powiedz: Zapytaj tę osobę, czy lubi te same rzeczy 
co ty. 

Zapytaj, dając czas na odpowiedź: Czy wasz 
partner lubi te same rzeczy co wy? Jakie 
rzeczy mieliście wspólne? Jakie były niektóre 
różnice? 
 
Różnice nie muszą nas dzielić; mogą pomóc 
nam w uczeniu się nowych rzeczy. Do Bożej 
rodziny należy mnóstwo różnych ludzi, 
jednak, z Jego pomocą, możemy nauczyć się 
kochać ich wszystkich. Powiedzmy nasze 
przesłanie: 

 
Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Stańcie w kręgu. Powiedz: Rozejrzyjcie się wkoło. Wszyscy jesteśmy inni. Bóg stworzył każdego z nas niepowtarzalnym. 
Podziękujmy Mu za nasze różnice i prośmy Go, żeby pomógł nam kochać i szanować wszystkich w Jego rodzinie. Pomódl 
się krótko. 
 
  



 

 

 
MATERIAŁY DLA RODZICÓW: 

 
 

ŹRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 25,19-34; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 131-133 (Miejsce i rok). 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” 
(List do Rzymian 12,10). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 

 
 

Sprzedane za miskę zupy 
 

Wyobraź sobie, że przez cały dzień byłeś poza domem. Byc może bawiłeś się z przyjaciółmi lub pomagałeś 
w ogrodzie. Wchodzisz do domu i czujesz ładny zapach. Ktoś gotuje w kuchni. Niespodziewanie stajesz się bardzo 
głodny. Właśnie tak pewnego dnia czuł się Ezaw. Dowiedzmy się, co się wydarzyło.  
 

Izaak i Rebeka byli małżeństwem przez dwadzieścia lat. Oboje byli bardzo szczęśliwi. Rebeka lubiła przypominać 
sobie dzień, gdy spotkała przy studni obcego człowieka. Zaproponowała wodę dla jego wielbłądów i jej życie zmieniło 
się na zawsze. 

Izaak uwielbiał patrzeć na swą piękną żonę. Chwalił Pana za to, że przyprowadził ją dla niego z tak daleka. Izaak 
i Rebeka bardzo się kochali. 

Jednak w ich życiu czegoś brakowało. Rebeka nie mogła mieć dzieci. Bardzo ją to smuciło. Izaak wiedział, że 
Bóg obiecał Abrahamowi, jego ojcu, iż jego rodzina stanie się potężnym narodem. Spędził dużo czasu, zastanawiając 
się, jak Bóg zamierza uczynić z rodziny Abrahama potężny naród, skoro on, Izaak, jego syn, w ogóle nie ma dzieci. 
Była to smutna zagadka, której nie potrafił rozwiązać. 

W końcu Izaak porozmawiał z Panem. Błagał go, żeby Rebeka miała dziecko. Bóg odpowiedział na jego modlitwę 
w zaskakujący sposób. Rebeka nie urodziła jednego dziecka, ale dwoje! Bóg dał Izaakowi i jego żonie bliźniaków! 

Jeszcze zanim chłopcy się urodzili, walczyli ze sobą w brzuchu swojej matki. Rebeka uważała, że to bardzo 
dziwne. Nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje – ani mąż, ani niania, ani nikt inny. Udała się więc do Pana. 
Modliła się i pytała Boga, co się dzieje. 

Pan odpowiedział na modlitwę Rebeki. Powiedział jej, że dwójka będących w jej brzuchu dzieci bardzo się od 
siebie różni. Staną się oni początkiem dwóch różnych narodów, które nie będą za bardzo się lubiły, a młodszy bliźniak 
będzie potężniejszy niż jego brat. 

Izaak i Rebeka nazwali swoich synów Ezaw i Jakub. Tak jak przepowiedział Pan, chłopcy bardzo sie od siebie 
różnili. Ezaw lubił wędrować po polach i lasach. Lubił polować i często przynosił do domu dary dla swojego ojca. Był 
jego ulubionym bliźniakiem. 

Z drugiej strony Jakub lubił trzymać się blisko domu. Nauczył się, jak dbać o stada zwierząt i trzodę swojego ojca. 
Nauczył się gotować. Był godny zaufania i łagodny wobec innych. Jakub był z kolei ulubionym bliźniakiem swojej matki. 

 Pewnego dnia Ezaw wrócił z polowania. Był bardzo głodny i czuł zapach dobrego jedzenia. Jakub gotował garnek 
zupy. Ezaw stanął przed swoim bratem i błagał:  

- Jestem głodny! Daj mi trochę tej potrawy. 
Jakub odpowiedział:  
- Zgoda, ale ty też musisz mi coś ofiarować. Oddaj mi twoje prawa pierworodnego syna. 
Ezaw powiedział:  
- Dobrze! Zaraz umrę z głodu. Co mi po moich prawach, jeśli nie będę żył? 
Jakub dał więc swojemu bratu trochę chleba i zupy. Ezaw zjadł i wypił, potem wstał i wyszedł. Nie dbał o 

przyszłość; wszystkim, co go interesowało, była teraźniejszość. 
 
  



 

 

MATERIAŁY DLA RODZIN: 
 
 

ŹRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 25,19-34; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 131-133 (Miejsce i rok). 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku” 
(List do Rzymian 12,10). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Mogę kochać ludzi, którzy różnią się ode mnie. 

 
 
 
Sobota 

● Stań koło kuchni i zamknij oczy. Zgadnij, co będzie na obiad. 
● Ezaw uwielbiał polować i przebywać poza domem. Jeśli to możliwe, spędź dziś z twoją rodziną trochę czasu poza domem 

w przyrodzie. Zapytaj członków swojej rodziny o to, na co według z nich polował Ezaw. 
● Podziękuj Bogu za to, że masz co jeść. 

 
Niedziela 

● Razem z twoją rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 25,19-28. Który z braci był włochaty? Porównaj 
ramiona członków twojej rodziny. Kto jest najbardziej włochaty? 

● Ile lat miała Rebeka, gdy urodzili się Ezaw i Jakub? Ile lat mieli twoi rodzice, gdy ty się urodziłeś? Czy znasz kogoś w tym 
wieku? 

● Wytnij dwanaście kształtów różnych warzyw. Napisz na każdym jedno słowo twojego wersetu pamięciowego. Pomieszaj 
kształty, potem ułóż je w kolejności. Wykorzystaj to, by nauczyć tego wersetu twoją rodzinę. 

● Poproś Boga, żeby pomógł ci być uprzejmym wobec innych. 
 

Poniedziałek 
● Razem z rodziną omów i przeczytaj fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 25,27-34. Czy Ezaw umarłby z głodu? Dowiedz się, 

jak długo człowiek może przeżyć bez jedzenia i/lub wody. 
● Pomyśl o sytuacji, w której byłeś tak niecierpliwy jak Ezaw. Jaki był tego skutek? Porozmawiaj o tym z twoją rodziną. Proś 

Boga, żeby nauczył cię cierpliwości. 
● Zapytaj, czy jednego dnia w tym tygodniu możesz pomóc w przygotowaniu zupy. Podziękuj Bogu za dobry posiłek. 

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Ewangelii Mateusza 7,12. Czego nauczyłeś się na temat 
traktowania ludzi, którzy różnią się od ciebie? Wprowadź ten fragment w życie. Zrób dzisiaj coś szczególnego dla jednego 
z członków twojej rodziny. 

● Zrób wykres mówiący o tym, jak ty i członkowie twojej rodziny różnicie się od siebie. Podziel się tym z twoją rodziną. Czym 
się różnicie? W czym jesteście tacy sami? Podziękuj Bogu za różnice i różnorodność. 
 

Środa 
● Razem z rodziną przeczytaj fragment z 1 Listu do Tesaloniczan 5,15. Jak spotykanie różnych ludzi może nam pomóc? 

Zaśpiewaj pieśń o różnorodności. 
● Narysuj obraz Jakuba i pewnych rzeczy, które lubił. Jak myślisz, co by lubił, gdyby żył dzisiaj na ziemi? 
● Rozejrzyj się wokoło domu. Ile różnych kolorów potrafisz dostrzec? Podziękuj Bogu za różnorodność w naturze. 

 
Czwartek 

● Podziel się z rodziną historią z twojej lekcji. Narysuj obraz Ezawa i rzeczy, które lubił. Jak myślisz, co by lubił, gdyby żył 
dzisiaj? 

● Pomyśl o swojej rodzinie zborowej. Poproś kogoś dorosłego, żeby pomógł ci nazwać kraje, z których pochodzą niektórzy 
wyznawcy w twoim zborze. Co mówi ci to o Bożej rodzinie? 

● Zróbcie razem kartkę. Napisz na niej: „Cieszę się, że jesteś częścią Bożej rodziny”. Wyślij ją do starszego członka zboru.  
● Powtórzcie razem werset pamięciowy. Potem proś Boga o błogosławieństwo dla swojej rodziny zborowej. 

 
Piątek 

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa rodzinnego ponownie przeczytajcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 25,19-34. Poproś 
rodzinę o pomoc w odegraniu tej historii. Niech każda osoba wymieni coś, co lubi w każdym członku rodziny. Nie 
powtarzajcie dwa razy tej samej rzeczy. 

● Zaśpiewajcie radosne pieśni rodzinne, a potem proś Boga, żeby błogosławił twoją rodzinę. 


