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ZŁODZIEJ W RODZINIE 

 

ŹRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 27,1-45; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 133-135 (miejsce i rok wydanie). 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego” (3 Księga 
Mojżeszowa 19,11). 

GŁÓWNA 
PRAWDA 

Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, aby ludzie w Jego rodzinie byli uczciwi. 
Czują pragnienie, by we wszystkim postępować zgodnie z prawdą. 
Reagują poprzez podjęcie decyzji, aby być uczciwymi i mówić prawdę. 

LEKCJA 
BIBLIJNA W 

SKRÓCIE 

Izaak jest stary i traci wzrok. Nadszedł czas, żeby przekazać błogosławieństwo, które wiąże się z 
pierworództwem. Posyła więc Ezawa, żeby upolował zwierzynę i przygotował z niej smaczny posiłek. 
Rebeka podsłuchuje rozmowę i przekonuje Jakuba, żeby udawał, iż jest Ezawem i podstępem oszukał 
ojca, aby ten przekazał mu szczególne błogosławieństwo. Jakub zakłada na siebie ubrania należące do 
jego brata, aby pachnieć tak jak on. Wkłada na swoje ręce i szyję skórę kozła, żeby być włochatym jak 
Ezaw. Bierze posiłek, który przygotowała Rebeka, zanosi do namiotu Izaaka i mówi ojcu, że jest Ezawem. 
Początkowo Izaak mu nie wierzy, ponieważ głos młodzieńca brzmi jak głos Jakuba; jest jednak włochaty i 
pachnie jak Ezaw. Izaak przekazuje Jakubowi szczególne błogosławieństwo. Gdy Ezaw wraca, jest już za 
późno - jego brat otrzymał błogosławieństwo, które miało należeć do niego. 

TO JEST 
LEKCJA O: 

WSPÓLNOCIE 
Czasami, wykorzystując nieetyczne środki, staramy się „pomóc” Bogu w wykonaniu tego, co On obiecał 
uczynić. Życie w społeczności z innymi chrześcijanami oznacza, że jesteśmy posłuszni Bogu i szanujemy 
innych. Nie biorąc spraw w swoje własne ręce, mamy ufać, że Bóg ma moc i jest w stanie wykonać to, co 
obiecał. Gdy kłamiemy i oszukujemy innych, aby postawić na swoim (nawet jeśli uważamy, że wyjdzie z 
tego coś dobrego), powodujemy problemy w naszych rodzinach i w naszych zborach. Nie przynosi to 
chwały Bogu ani korzyści naszej społeczności. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Jakub dowiedział się od matki o boskim oświadczeniu, że pierworodztwo przypadnie jemu i wypełniło go niewysłowione 
pragnienie, by posiąść związane z nim przywileje. Nie zależało mu na materialnych dobrach jego ojca, przedmiotem jego 
pragnień było duchowe pierworodztwo. Obcować z Bogiem, jak czynił to sprawiedliwy Abraham, składać ofiary 
pojednania za swoją rodzinę, być przodkiem wybranego ludu i obiecanego Mesjasza, posiąść wieczne dziedzictwo jako 
jedno z błogosławieństw przymierza – oto były przywileje i zaszczyty, które budziły najgorętsze pragnienia Jakuba. Jego 
umysł stale wybiegał w przyszłość, starając się pojąć niewidzialne błogosławieństwa” (Patriarchowie i Prorocy, s. 132). 
„Jakubowi i Rebece poszczęściło się w osiągnięciu celu, ale z powodu oszustwa zyskali jedynie utrapienie i smutek. Bóg 
oświadczył, że Jakub otrzyma pierworodztwo, i Jego słowo wypełniłoby się w czasie, który Bóg wyznaczył, gdyby w 
wierze oczekiwali, aż sam zacznie działać. Jednak oni, podobnie jak wielu tych, którzy dzisiaj uważają się za dzieci 
Boże, nie byli chętni, by powierzyć tę sprawę w Jego ręce. Rebeka gorzko żałowała złej rady, jaką dała swemu synowi. 
Rezultatem tego było rozdzielenie jej z synem, którego twarzy nie ujrzała już nigdy więcej. Natomiast Jakub, od chwili, 
gdy wyłudził błogosławieństwo ojca, zaczął odczuwać wyrzuty sumienia. Zgrzeszył przeciwko ojcu, bratu, samemu sobie, 
ale przede wszystkim przeciwko Bogu. W jednej krótkiej chwili popełnił czyn, za który musiał pokutować przez całe życie” 
(Patriarchowie i Prorocy, s. 134). 

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. PRÓBA SMAKU 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- różne 
owoce i 
warzywa 
- opaski na 
oczy 

Przed lekcją obierz i pokrój w kostkę 
różne owoce i warzywa, takie jak 
cebula, jabłko, pietruszka itd. Zawiąż 
dzieciom oczy i poinstruuj, żeby zatkały 
sobie nosy, aby nie czuły ich zapachu. 
Daj każdemu z dzieci jakiś kawałek do 
zjedzenia i poproś, aby zgadły, co to 
jest. Spróbuj ponownie bez zatykania 
nosów. Gdy dzieci spróbują wszystkich 
owoców i warzyw, powiedz im, co jadły. 

Zapytaj: Czy było trudniej czy łatwiej zgadywać, co jedliście, gdy 
mieliście zatkane nosy? Jakie byłoby życie, gdybyśmy w ogóle 
nie czuli zapachu? Jezus dał nam pięć zmysłów, abyśmy mogli 
poznawać, co dzieje się w świecie wokół nas: oczy, żeby 
widzieć; uszy, żeby słyszeć; nosy, żeby czuć zapach; język, 
żebyśmy smakowali nasze pożywienie i skórę; dotyk, żebyśmy 
mogli dotykać i odczuwać różne rzeczy. W naszej dzisiejszej 
lekcji zobaczymy, jak pewien człowiek był nieuczciwy i oszukał 
zmysły swojego ojca. Nie był to sposób postępowania 
pochwalany przez Boga. Dlaczego? Ponieważ:  

 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. Powiedzcie to ze mną.  
 

B. PRZYPOMINA W DOTYKU… 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- 5-6 
papierowych 
toreb 
- 5-6 artykułów 
gospodarstwa 
domowego lub 
związanych z 
naturą 
- papier 
- kredki 

Przygotuj pięć do sześciu tajemniczych toreb. Ponumeruj je dla 
łatwiejszej identyfikacji (dla większej grupy przygotuj dwa lub 
więcej zestawów). Umieść w nich artykuły gospodarstwa 
domowego lub artykuły związane z naturą (np. klucze, winogrona, 
połówki orzechów włoskich, ugotowany zimny makaron spaghetti, 
łupiny ziemniaków, rodzynki, liście, pestki dyni, dziecięcą 
grzechotkę, waciki, futerko, itd.). 
Powiedz: Nie patrząc do środka, włóżcie do środka rękę i 
spróbujcie zgadnąć, co jest w torbie. Potem zapiszcie numer, 
jaki widniej na torbie i to, co według was się w niej znajduje. 
Gdy wszyscy otrzymają możliwość dotknięcia przedmiotów 
znajdujących się w torbach, zapytaj dzieci, co ich zdaniem 
znajduje się w każdej z nich, a potem pokaż im ich zawartość. 

Zapytaj: Co utrudniało zgadywanie? 
(Nie można było wykorzystywać 
wszystkich zmysłów.) oczy, żeby 
widzieć; uszy, żeby słyszeć; nosy, 
żeby czuć zapach; język, żebyśmy 
smakowali nasze pożywienie i skórę; 
dotyk, żebyśmy mogli dotykać i 
odczuwać różne rzeczy. W naszej 
dzisiejszej lekcji zobaczymy, jak 
pewien człowiek był nieuczciwy i 
oszukał zmysły swojego ojca. Nie był 
to sposób postępowania pochwalany 
przez Boga. Dlaczego? Ponieważ: 

 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. Powiedzcie to razem ze mną. 
 

C. KIM JESTEM? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- opaska na 
oczy 

Niech dzieci usiądą w kręgu. Jedno dziecko 
posadź w jego środku i zasłoń mu oczy. Poproś 
ochotników, żeby po cichu podeszli do osoby 
„niewidzącej” i coś powiedzieli. Osoba 
„niewidząca” może dotykać jedynie głowy, karku i 
rąk ochotnika, próbując odgadnąć, kto to jest. 
Powtarzaj zadanie, aż wszyscy, którzy chcą 
spróbować, mieli taką możliwość.  

Zapytaj:  Jak to jest próbować odgadnąć, kto jest 
przed wami, gdy nie możecie zobaczyć tej osoby? 
Jakie wskazówki są pomocne w tej sytuacji? (głos, 
ubranie, włosy) W naszej dzisiejszej lekcji syn 
oszukał niewidomego ojca, zakładając na siebie 
ubrania swojego brata. Bóg nie chciał, żeby tak 
postępował. Dlaczego? Ponieważ... 

 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 
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 
Chwalmy Pana (pieśń nr 14) 
Bóg miłością jest! (pieśń nr 610) 
Jezus mnie kocha (pieśń nr 615) 
 
DARY 
Materiały: „studnia” z lekcji 10. 
Powiedz: Składanie darów jest jednym ze sposobów pomagania innym w Bożej rodzinie. 
 
MODLITWA 
Zbierz intencje modlitewne. Potem daj czas na cichą modlitwę, w której każde z dzieci może powiedzieć Bogu o swojej miłości do 
Niego i wyznać swoją potrzebę Boga. Poproś ochotników, by po cichej modlitwie głośno się pomodlili. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebujesz Przedstawienie historii 

- stroje z czasów biblijnych 
- miska 
- futerko (opcjonalnie) 
- wygodne krzesło lub 
karimata 
- łuk i strzały 
 

Postacie: Izaak, Rebeka, Ezaw, Jakub, chór (wszystkie pozostałe dzieci). 
 

Niech we właściwym momencie chór powie: „Powiedz prawdę, Jakubie”. 
 

Przygotowanie scenerii: 
Scena zaczyna się od Izaaka siedzącego na krześle lub półleżącego na karimacie. 

 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 
 

Nigdy nie pomyślałbyś, że Jakub i Ezaw są bliźniakami. [Jakub i Ezaw stoją, patrząc na siebie.] Wyglądali inaczej. Ubierali 
się inaczej. Mieli inne zainteresowania. Byli całkowitymi przeciwieństwami. Ezaw uwielbiał polować, podczas gdy Jakub trzymał się 
blisko domu i doglądał rodzinnych stad i trzody. 

Zanim się urodzili, Bóg powiedział Rebece, że starszy brat będzie służył młodszemu. Teraz Izaak był stary i niewidomy, 
nadszedł więc czas, aby pobłogosławił swoich synów. Rebeka przypomniała mu, co powiedział Bóg. Jednak to Ezaw był 
ulubieńcem Izaaka i ojciec postanowił przekazać błogosławieństwo właśnie jemu. 

Pewnego dnia Rebeka podsłuchała, jak Izaak rozmawia z Ezawem. [Rebeka nasłuchuje. Ezaw wchodzi do ojca.] 
- Ezawie, jestem stary - powiedział Izaak do syna. - Nie wiem, ile jeszcze pożyję. Weź broń i upoluj mi jakąś dziczyznę. 

Przygotuj i przynieś mi smaczny posiłek, który lubię, a wtedy przekażę ci moje błogosławieństwo. [Ezaw wychodzi, podnosi łuk i 
strzały i znika.] 

Gdy tylko Ezaw odszedł, Rebeka zawołała Jakuba i powiedziała mu, co się wydarzyło. [Rebeka woła do siebie Jakuba.]  
- Nie martw się, Jakubie. Mam plan. Idź do trzód i przynieś mi dwa najlepsze koźlątka. Przygotuję posiłek - dokładnie taki, 

jaki lubi twój ojciec. Potem możesz mu go zanieść i wziąć błogosławieństwo. 
Jakub odrzekł:  
- Ależ, mamo, on zauważy różnicę. Ezaw jest włochaty, a ja nie. Dowie się, że go oszukuję. A wtedy otrzymam raczej 

przekleństwo niż błogosławieństwo. [Chór.]  
Rebeka powiedziała:  
- Jeśli ktokolwiek ma zostać przeklęty, niech będę to ja. Po prostu idź i zrób co ci mówię. [Rebeka potrząsa głową i 

delikatnie popycha syna.] 
[Rebeka nakłada na ręce Jakuba trochę futerka.] Jakub założył na siebie ubrania Ezawa. Rebeka przykryła jego ręce i kark 

skórą koźlęcia. Potem posłała syna do Izaaka z potrawą, którą przygotowała. 
[Jakub idzie do Izaaka.] Izaak odwrócił się, słysząc wchodzącego do pokoju jakuba. Zapytał:  
- Kto tam? 
- Ezaw, twój pierworodny - skłamał Jakub. - Uczyniłem, jak mi kazałeś. Usiądź i spróbuj tej potrawy, a potem udziel mi 
błogosławieństwa. [Chór.] 
- Jak ci się udało tak szybko znaleźć zdobycz? - zapytał Izaak. 
- Bóg sprawił, że mi się powiodło - Jakub znowu skłamał. [Chór.] 
Potem Izaak powiedział:  
- Zbliż się, żebym mógł cię dotknąć. 
Jakub podszedł, żeby stanąć przed swoim ojcem, a Izaak wyciągnął rękę, by go dotknąć.  
- Głos jest głosem Jakuba - powiedział Izaak. - W dotyku jesteś jednak jak Ezaw. Czy to naprawdę ty, Ezawie? 
- Tak, to ja - znowu skłamał Jakub. [Chór.] 



 
[Jakub przysuwa się bliżej, a Izaak łapie go za ubranie.]  
- Podejdź zatem i daj mi trochę potrawy do jedzenia - powiedział Izaak.  
Gdy Jakub podszedł bliżej, Izaak złapał go za szaty i powąchał je.  
- Ach - powiedział zadowolony - oto zapach pola.  
Izaak, przekonany, że stoi przed nim Ezaw, pobłogosławił niewłaściwego syna – Jakuba. 
[Jakub wychodzi. Wchodzi Ezaw.] Jakub właśnie wyszedł, gdy do namiotu Izaaka wszedł Ezaw.  
- Oto potrawa, o którą prosiłeś, ojcze - oznajmił. 
[Izaak wygląda na przestraszonego i zmartwionego.] Drżącym głosem Izaak zapytał:  
-Kim jesteś? 
- To ja, Ezaw, twój pierworodny - odpowiedział młodzieniec. 
Izaak zapytał:  
- Kto więc był tu przed chwilą? Jakub? A więc to był Jakub! Dałem mu twoje błogosławieństwo! 
[Ezaw z gniewem chodzi tam i z powrotem.] Ezaw był wściekły.  
- Czy nie możesz mnie też pobłogosławić? Zabrał mi moje dziedzictwo, a teraz wyłudził też twoje błogosławieństwo. Czy nie 
możesz dać mi jakiegoś innego? 
[Izaak patrzy smutno i potrząsa głową.] Izaak smutno potrząsnął głową i powiedział:  
- Błogosławieństwo zostało przekazane. Nie mogę go odebrać. 
[Ezaw idzie do Jakuba i potrząsa pięścią w jego stronę, a potem opuszcza scenę.] Ezaw wyszedł, mamrocząc:  
- Gdy mój ojciec umrze, zabiję Jakuba i odbiorę to, co do mnie należy. 
Jakub wiedział, że postąpił niewłaściwie. Był smutny. Zaczął rozumieć, że jego kłamstwa narobiły wszystkim kłopotu. 
 
Podsumowanie 
 
Zapytaj: Bóg powiedział Rebece, że Jakub będzie przywódcą rodziny. Izaak chciał przekazać błogosławieństwo Ezawowi. 
W jaki sposób Jakub i Rebeka starali się „pomóc” Bogu? (Jakub ubrał się jak Ezaw i okłamał swojego ojca.) 
Czy Bóg dotrzymałby swojej obietnicy wobec Rebeki? (Tak. Znalazłby inny sposób. Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic.) 
Jaki był skutek tego, że Jakub starał się „pomóc” Bogu? (Narobił problemów sobie i swojej rodzinie.) Czy tylko Jakub zrobił 
źle? (Nie, Rebeka także postąpiła niewłaściwie.) 
Czego powinniśmy nauczyć się z tej historii? (Opowiadanie kłamst i bycie nieuczciwym powoduje problemy w rodzinie.) 
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Przebieg 

Wykorzystaj przedstawione poniżej czynności, by nauczyć dzieci wersetu pamięciowego. Powtarzaj, dopóki dzieci go nie 
zapamiętają. 

 
Nie będziecie kradli  - wyciągnijcie rękę, jakbyście po coś sięgali. 
i nie będziecie się zapierali - podnieście rękę do ucha, potem potrząśnijcie głową. 
i nie będziecie okłamywali - wskażcie na usta. 
jeden drugiego   - wskażcie na siebie nawzajem. 

3 Księga Mojżeszowa 19,11 - złączcie i otwórzcie dłonie jak książeczkę. 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Powiedz: Jakub narobił wiele problemów sobie i swojej 
rodzinie, gdy naopowiadał kłamstw i oszukał swojego 
ojca, Izaaka. Dowiedzmy się, co mówi Biblia o 
kłamstwach i kłamcach. 
Utwórz pięć grup i daj każdej z nich jeden z poniższych 
tekstów. Niech je przeczytają i wyjaśnią reszcie grupy. 
Dorośli mogą pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Daj grupom 
czas na odpowiedź. 
Jana 8,44 (Kto jest ojcem kłamstwa?) 
1 List Jana 1,10 (To może zrobić z ciebie kłamcę.) 
1 List ana 2,4-5 (Co może zrobić z nas kłamców? [Trwanie w 
grzechu.]) 
1 List Jana 4,20 (Jak nasze uczucia mogą zrobić z nas 
kłamców?) 
Objawienie Jana 21,8 (Kto zostanie wyłączony z nieba?) 

Zapytaj: Co Bóg myśli o kłamstwach? (Nie lubi 
ich.) Kto stoi za wszelkimi kłamstwami? (Szatan). 
Co się dzieje, kiedy kłamiemy? (Łamiemy więź 
pomiędzy Bogiem a nami.) 
Czy Jezus kiedykolwiek skłamał? Przeczytajmy 
Ewangelię Jana 14,6. (Jezus jest prawdą.) 
Co powinniśmy zrobić, jeśli skłamiemy? 
Przeczytajmy 1 List Jana 1,9. (Wyznać i prosić o 
przebaczenie.) 
Kłamstwa ranią innych. Bóg nie chce, żeby 
ludzie w Jego rodzinie mówili kłamstwa lub 
oszukiwali innych. Jeśli jednak nam się to 
zdarzy i jeśli naprawdę żałujemy, On jest gotowy 
nam przebaczyć i pomóc nam czynić to, co 
dobre. Powiedzmy nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 



 
 
ZASTOSOWANIE 
 

A. MASKOWANIE PRAWDY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- papierowe 
talerzyki obiadowe 
- nożyczki 
- cienka gumka 
- zszywacz 
- przybory 
plastyczne 

Wykorzystaj papierowy talerzyk obiadowy 
(jeden dla każdego dziecka). Pomóż 
dzieciom przytrzymać go przed twarzą. 
Zaznacz i wytnij otwory na oczy. Rozdaj 
przybory plastyczne i niech dzieci udekorują 
swoje maski. Gdy wszystkie skończą, 
odmierz wystarczającą długość gumki 
obejmującą głowę dziecka. Zawiąż supełki 
na obu końcach gumki i przypnij ją zszywką 
do obu boków talerzyka. Obejrzyj i wyraź 
uznanie dla masek. 

Zapytaj: Co się dzieje, kiedy zakładamy maskę? 
(Zakrywa ona naszą twarz. Ludzie nie potrafią powiedzieć, 
kim jesteśmy.) Czy wiecie, kto kryje się za maską? 
(Czasami łatwo jest to powiedzieć, czasami trudno.) 
Na ile kłamanie jest podobne do zakładania maski? 
(Udajemy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy.) Co się 
dzieje kiedy kłamiemy? (Stwarzamy problemy sobie, a 
czasami również innym.) Jeśli poprosimy Boga, On 
pomoże nam zawsze mówić prawdę. Pamiętajmy: 

 
Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

 
B. PUDEŁKO PRAWDY 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- małe pudełko / 
plastikowy kubeczek 
dla każdego dziecka 
- przybory do prac 
ręcznych 
- klej 
- nożyczki 
- kamyki 

Powiedz: Dzisiaj zrobimy „Pudełka prawdy”, aby 
przypominały nam, żeby zawsze mówić prawdę. 
Daj dzieciom czas na udekorowanie „Pudełek 
prawdy”, potem daj im 10–15 kamyków. 
Powiedz: Jeśli kogoś okłamiecie lub zrobicie 
coś, co kogoś skrzywdzi, włóżcie kamyk do 
pudełka. Na koniec dnia, gdy będziecie 
rozmawiali z Jezusem, weźcie wasze kamyki 
w dłoń i powiedzcie Mu, co zrobiliście. Proście 
Go, żeby wam przebaczył i pomógł wam zawsze 
postępować uczciwie. 

Powiedz: Jezus przebaczy nam i pomoże nam 
być lepszymi. 
Gdy poprosicie Jezusa, żeby wam przebaczył, 
opróżnijcie pudełko i włóżcie wszystkie kamyki 
z powrotem do torebki. Podziękujcie Jezusowi 
za to, że dał wam nowy start. Proście Go, aby 
pomógł wam zawsze postępować uczciwie. 
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
 Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
SZTANDAR PRAWDY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- 30 cm cienkie 
tyczki ogrodnicze 
lub kołki (jeden dla 
dziecka) 
- zapas kartek 
- klej lub taśma 
- kredki/ flamastry 
- Biblie 

Zapytaj: Czy pamiętacie, kto znalazł się poza Nowym 
Jeruzalem? Spójrzmy jeszcze raz do Objawienia 21,7-8, żeby 
zobaczyć, kto był w środku, a kto na zewnątrz. Przeczytaj głośno 
te wersety. Jesteśmy na wojnie i wszyscy, którzy idą za 
Jezusem, gromadzą się pod sztandarem „Prawdy”. 
Zróbmy sztandar. Po jednej stronie napiszcie: „Z pomocą 
Jezusa zawsze będę mówił prawdę”, a po drugiej stronie 
napiszcie swoje imię. 
Gdy skończycie, znajdźcie partnera i opowiedzcie mu sytuacje, 
w których mówienie prawdy wydawało się trudne. Pomachajcie 
waszym sztandarem i powiedzcie: „Z pomocą Jezusa zawsze 
będę mówił prawdę.” 

Zapytaj: Kiedy trudno jest być 
uczciwym i szczerym? (Gdy 
zrobiliśmy coś złego.) 
Kto pomoże nam mówić 
prawdę? (Jezus) 
Dlaczego zawsze lepiej jest 
mówić prawdę? (Kłamstwo 
powoduje problemy w relacjach z 
innymi.) 
Powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 

Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy 
 

 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zbierzcie się w kręgu i proś Boga, żeby pomógł każdemu dziecku postępować uczciwie i zawsze mówić prawdę. 
 
  



 
 

ZADANIE DLA RODZICÓW: 
 

Tekst źródłowy:  1 Księga Mojżeszowa 27,1-45; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 133-135. (miejsce i rok wydania) 
Tekst pamięciowy: „Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego” (3 Księga 
Mojżeszowa 19,11). 
Główna prawda: Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

 
 

Złodziej w rodzinie 
 

Czy zrobiłeś kiedyś coś, czego nie powinieneś, a potem skłamałeś na ten temat? Jak byś się czuł, gdybyś został przyłapany 
na kłamstwie? Jakub okłamał swojego ojca i skrzywdził całą swoją rodzinę. 
 

Nigdy nie pomyślałbyś, że Jakub i Ezaw są bliźniakami. Wyglądali inaczej. Ubierali się inaczej. Mieli inne zainteresowania. 
Byli całkowitymi przeciwieństwami. Ezaw uwielbiał polować, podczas gdy Jakub trzymał się blisko domu i doglądał rodzinnych stad 
i trzody. 

Zanim się urodzili, Bóg powiedział Rebece, że starszy brat będzie służył młodszemu. Teraz Izaak był stary i niewidomy, 
nadszedł więc czas, aby pobłogosławił swoich synów. Rebeka przypomniała mu, co powiedział Bóg. Jednak to Ezaw był 
ulubieńcem Izaaka i ojciec postanowił przekazać błogosławieństwo właśnie jemu. 

Pewnego dnia Rebeka podsłuchała, jak Izaak rozmawia z Ezawem.  
- Ezawie, jestem stary - powiedział Izaak do syna. - Nie wiem, ile jeszcze pożyję. Weź broń i upoluj mi jakąś dziczyznę. 

Przygotuj i przynieś mi smaczny posiłek, który lubię, a wtedy przekażę ci moje błogosławieństwo.  
Gdy tylko Ezaw odszedł, Rebeka zawołała Jakuba i powiedziała mu, co się wydarzyło.  
- Nie martw się, Jakubie. Mam plan. Idź do trzód i przynieś mi dwa najlepsze koźlątka. Przygotuję posiłek - dokładnie taki, 

jaki lubi twój ojciec. Potem możesz mu go zanieść i wziąć błogosławieństwo. 
Jakub odrzekł:  
- Ależ, mamo, on zauważy różnicę. Ezaw jest włochaty, a ja nie. Dowie się, że go oszukuję. A wtedy otrzymam raczej 

przekleństwo niż błogosławieństwo.  
Rebeka powiedziała:  
- Jeśli ktokolwiek ma zostać przeklęty, niech będę to ja. Po prostu idź i zrób co ci mówię.  
Jakub założył na siebie ubrania Ezawa. Rebeka przykryła jego ręce i kark skórą koźlęcia. Potem posłała syna do Izaaka z 

potrawą, którą przygotowała. 
Izaak odwrócił się, słysząc wchodzącego do pokoju jakuba. Zapytał:  
- Kto tam? 
- Ezaw, twój pierworodny - skłamał Jakub. - Uczyniłem, jak mi kazałeś. Usiądź i spróbuj tej potrawy, a potem udziel mi 

błogosławieństwa.  
- Jak ci się udało tak szybko znaleźć zdobycz? - zapytał Izaak. 
- Bóg sprawił, że mi się powiodło - Jakub znowu skłamał.  
Potem Izaak powiedział:  
- Zbliż się, żebym mógł cię dotknąć. 
Jakub podszedł, żeby stanąć przed swoim ojcem, a Izaak wyciągnął rękę, by go dotknąć.  
- Głos jest głosem Jakuba - powiedział Izaak. - W dotyku jesteś jednak jak Ezaw. Czy to naprawdę ty, Ezawie? 
- Tak, to ja - znowu skłamał Jakub.  
- Podejdź zatem i daj mi trochę potrawy do jedzenia - powiedział Izaak.  
Gdy Jakub podszedł bliżej, Izaak złapał go za szaty i powąchał je.  
- Ach - powiedział zadowolony - oto zapach pola.  
Izaak, przekonany, że stoi przed nim Ezaw, pobłogosławił niewłaściwego syna – Jakuba. 
Jakub właśnie wyszedł, gdy do namiotu Izaaka wszedł Ezaw.  
- Oto potrawa, o którą prosiłeś, ojcze - oznajmił. 
Drżącym głosem Izaak zapytał:  
-Kim jesteś? 
- To ja, Ezaw, twój pierworodny - odpowiedział młodzieniec. 
Izaak zapytał:  
- Kto więc był tu przed chwilą? Jakub? A więc to był Jakub! Dałem mu twoje błogosławieństwo! 
Ezaw był wściekły.  
- Czy nie możesz mnie też pobłogosławić? Zabrał mi moje dziedzictwo, a teraz wyłudził też twoje błogosławieństwo. Czy nie 

możesz dać mi jakiegoś innego? 
Izaak smutno potrząsnął głową i powiedział:  
- Błogosławieństwo zostało przekazane. Nie mogę go odebrać. 
Ezaw wyszedł, mamrocząc:  
- Gdy mój ojciec umrze, zabiję Jakuba i odbiorę to, co do mnie należy. 
Jakub wiedział, że postąpił niewłaściwie. Był smutny. Zaczął rozumieć, że jego kłamstwa narobiły wszystkim kłopotu. 
 Powinien poczekać. Bóg złożył obietnicę. On nie potrzebował pomocy Jakuba ani Rebeki. Co się teraz stanie? 

 
 
  



 

ŹRÓDŁA: 1 Księga Mojżeszowa 27,1-45; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 133-135 (miejsce i rok 
wydanie). 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego” 
(3 Księga Mojżeszowa 19,11). 

GŁÓWNA PRAWDA Ludzie w Bożej rodzinie są szczerzy. 

 
ZADANIA DLA RODZIN: 

 
 
Sobota 

● Zagraj ze swoją rodziną w grę „prawda czy fałsz”. Pomyśl o historii biblijnej. Potem zadaj twoim bliskim cztery prawdziwe 
lub fałszywe pytania. Osoba, która zbierze najwięcej prawidłowych odpowiedzi, wymyśla następną historię. 

● Razem z rodziną pomyśl o historiach biblijnych, w których ludzie mówili kłamstwa. Jakie były konsekwencje każdego 
z nich? Teraz pomyśl o historiach, w których ludzie mówili prawdę. Jakie były tego skutki? Co jest lepsze – kłamać czy 
mówić prawdę? Dlaczego? 

● Proś Boga, żeby pomógł ci zawsze mówić prawdę. 
 

Niedziela 
● Razem ze swoją rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 27,1-17. Kto zachęcił Jakuba do kłamstwa? 

Zapytaj członków swojej rodziny: Co możemy zrobić, żeby pomóc innym czynić to, co słuszne? 
● Narysuj namiot. Przyklej na wejściu dwa kawałki papieru na, żeby przypominały poły namiotu. Napisz na nich twój werset 

pamięciowy. Wykorzystaj namiot, by nauczyć wersetu twoją rodzinę. 
● Zaśpiewaj pieśń o posłuszeństwie Bogu. Potem proś Boga, żeby pomógł twojej rodzinie zawsze postępować uczciwie.  

 
Poniedziałek 

● Na dzisiejszym nabożeństwie rodzinnym przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 27,18-30. Poproś kogoś 
dorosłego, żeby opowiedział o sytuacji, w której był kuszony, żeby skłamać, ale postanowił powiedzieć prawdę. 

● Zapytaj, czy możesz wykorzystać trochę ziół, przypraw lub pachnideł. Umieść je w oddzielnych papierowych torebkach. 
Poproś członków twojej rodziny, żeby powąchali każdą torebkę i zgadywali, co jest w środku. 

● Napisz rodzinne błogosławieństwo. Poproś każdą osobę, żeby dodała zdanie mówiące o tym, jak Bóg ją błogosławił. 
Podziękuj Bogu za wszystkie Jego błogosławieństwa. 
 

Wtorek 
● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 27,30-41. Zapytaj: Czy kiedykolwiek ktoś skłamał na 

twój temat? Porozmawiaj o sposobach reagowania w sytuacji, gdy ktoś kłamie lub cię krzywdzi. Proś Boga, żeby pomógł 
ci zawsze mówić prawdę. 

● Znajdź pięć różnego rodzaju materiałów. Poproś członków swojej rodziny, żeby zamknęli oczy, dotknęli każdego z nich i 
zgadywali, czego dotykają. 
 

Środa 
● Na dzisiejszym nabożeństwie rodzinnym przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 20,16 i Listu do Rzymian 

6,23. Do czego prowadzi mówienie kłamstw? Przejrzyj dwudziesty siódmy rozdział 1 Księgi Mojżeszowej i policz kłamstwa 
wypowiedziane przez Jakuba. 

● Poproś członków swoją rodziny, żeby wykonali następujące czynności: Weź balon. Nadmuchaj go. Upewnij się, że nie 
ucieka z niego powietrze. Teraz puść balon. W jakim sensie proszenie o przebaczenie jest podobne do pozwolenia, by 
powietrze wyszło z balonu? 

● Jeśli naprawdę żałujesz, proś Boga o przebaczenie ci złych rzeczy, które mogłeś dzisiaj zrobić. Poproś osoby, które 
skrzywdziłeś, żeby także ci przebaczyły. 
 

Czwartek 
● Ze swoją rodziną przeczytaj i omów werset z Ewangelii Jana 8,44. Poproś członków swojej rodziny, żeby pomogli ci 

wykonać plakat zachęcający ludzi do mówienia prawdy. Módl się o siłę do odparcia pokus szatana. 
● Poobserwuj swoją rodzinę. Zrób listę jej ulubionych potraw. Zapytaj, czy mógłbyś pomóc w przygotowaniu ich ulubionych 

dań na jutrzejszy wieczór. 
 

Piątek 
● Na wspólnym wieczornym posiłku podaj ulubione potrawy, które wczoraj pomogłeś przygotować. Co jeszcze zrobiłeś, 

żeby pomóc twojej rodzinie przygotować się na szabat? 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa ponownie przeczytajcie dwudziesty siódmy rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Poproś 

członków twojej rodziny, żeby pomogli ci odegrać tę historię. Poproś każdą osobę, żeby powiedziała, czego się z niej 
nauczyła. 

● Przed modlitwą zaśpiewajcie wasze ulubione pieśni na szabat. Módl się, żeby twoja rodzina była błogosławiona przez cały 
ten dzień. 


