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NARESZCIE W DOMU 
 
Źródła: 1 Księga Mojżeszowa rozdziały 32 i 33; Patriarchowie i Prorocy, wyd. IV, s. 144-147 (dodać miejsce i rok 
wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: „Bóg był mi łaskawy i mam wszystko” (1 Księga Mojżeszowa 33,11). 
 
Cele - Dzieci: 
 Wiedzą, że mogą wiele dawać, ponieważ Bóg obficie im pobłogosławił. 
 Odczuwają chęć, by służyć innym i chcą posiadać ducha skłonnego do dawania. 
 Reagują poprzez pełne szacunku traktowanie ludzi potrzebujących. 
 
Przesłanie - Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Jakub jest w drodze do Kanaanu, gdzie - jak wie - spotka Ezawa. Nie jest pewien, co czuje Ezaw w odniesieniu 
do przeszłości. Jakub pamięta Bożą obietnicę i idzie naprzód. Uznaje, że źle postąpił i chce naprawić stosunki z bratem. 
Po wielu latach oddzielenia Jakub i Ezaw w końcu znowu się łączą. Jakub ofiarowuje bratu wiele darów, których Ezaw 
na początku nie chce przyjąć, jednak Jakub nalega. Ezaw stara się więc odwzajemnić uprzejmość i proponuje, że będzie 
towarzyszył Jakubowi i jego rodzinie albo przynajmniej nakaże swoim ludziom, aby chronili ich w podróży. Jednak Jakub 
jest zadowolony z przywróconego pokoju i odsyła Ezawa, a potem powoli podąża do swojego nowego domu. 

 
Ta lekcja jest na temat służby 

Jakub wykorzystał trzy zasady skutecznej służby. Po pierwsze, uznał pełną miarę Bożego błogosławieństwa, 
jakie otrzymał (1 Księga Mojżeszowa 32,10). Dając Ezawowi podarunki, nie umniejszyłby swojego własnego dostatku, 
ponieważ Bóg był dla niego bardzo łaskawy (1 Księga Mojżeszowa 33,8-11). Po drugie, Jakub potraktował Ezawa z 
wielkim szacunkiem. Nie żądał jednakowego traktowania i nie domagał się niczego w zamian (1 Księga Mojżeszowa 
33,12-15). I w końcu, Jakub nauczył się iść naprzód z prędkością dopasowaną do tych, za których był odpowiedzialny. 
Dotrzymywał tempa, które było odpowiednie dla najmłodszych i najdelikatniejszych (1 Księga Mojżeszowa 33,13-14). 
Podczas naszej służby dla innych pragniemy czynić tak samo.  

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Ze swoich licznych stad [Jakub] posłał Ezawowi hojne dary dołączając do nich przyjazne poselstwo. Uczynił 
wszystko, co było w jego mocy, by dać bratu zadośćuczynienie za wyrządzone zło oraz odwrócić grożące 
niebezpieczeństwo, po czym w pokorze i skrusze prosił Boga o ochronę” (Patriarchowie i prorocy, wyd. IV, s. 145) 
(dodać miejsce i rok wydania). 

„We śnie ujrzał Ezaw całe dwadzieścia lat, które Jakub spędził na wygnaniu z domu ojca, zobaczył jego smutek 
na wieść o śmierci matki, widział też, że otaczają go zastępy Boże. Ezaw opowiedział ten sen swoim żołnierzom, 
nakazując im, by nie czynili krzywdy Jakubowi, gdyż Bóg ich ojca jest z nim. 

W końcu obie grupy zbliżyły się do siebie. Wódz pustyni prowadził ze sobą swych wojowników, Jakub zaś szedł z 
żonami i dziećmi w otoczeniu pasterzy i służących, za nimi podążały wielkie stada i trzody. Wspierając się na kiju 
patriarcha wyszedł na spotkanie oddziału żołnierzy (…) jego oblicze jaśniało radością i pokojem. 

Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go; i rozpłakali się” (tamże, s. 147). 
„Jakub skłonił się siedem razy przed Ezawem, na znak całkowitego ukorzenia i poddania. Objął go także i 

pocałował (zob. The SDA Bible Commentary, tom 1, s. 409). 
 
Dekoracja Sali - Patrz lekcja 1. 
  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
- brak 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Pozdrowienia! 
b) Proszę, wybacz mi 
 
c) Jak wygląda przebaczenie 

- brak 
- ciastolina lub glina (patrz 

przepis) 
- brak 

* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
Wiersz pamięciowy  
Studium Biblii 

- stroje z czasów biblijnych 
- brak 
- Biblie, tablica kredowa lub 

tablica do suchych 
flamastrów, kreda lub 
flamaster 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Rozpoznawanie błogosławieństw - papier (do wyboru), ołówki (do 
wyboru) 

4. Dzielenie się lekcją do 15 Pudełko błogosławieństw - małe pudełka, przybory 
plastyczne, papier, flamaster 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
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. 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 
 
Wybierz takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
a) Pozdrowienia! 
 

Opowiedz o tym, jak ludzie pozdrawiają się wzajemnie w twoim kraju i jak robią to w innych krajach (w USA 
podają sobie ręce, w Indiach i Japonii lekko kłaniają się i uśmiechają). Omów inne rodzaje pozdrowień, które znasz.  

Utwórz trzy- lub czteroosobowe grupy. Niech każda z nich z pomocą nauczyciela stworzy własną wyjątkową 
formę powitania. Zbierz grupy razem i niech każda zademonstruje swoje powitanie pozostałym. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jak witacie dobrego przyjaciela lub krewnego, którego nie 
widzieliście przez długi czas? Jak myślicie, jak powitacie Jezusa, gdy zobaczycie Go twarzą w twarz? Nasza 
dzisiejsza historia biblijna opowiada, jak Jakub spotkał swojego brata Ezawa po tym, gdy nie widział go przez 
wiele lat. Jego powitanie zawierało nasz werset pamięciowy na dzisiaj: „Bóg był mi łaskawy i mam wszystko” (1 
Księga Mojżeszowa 33,11). Słuchajcie uważnie, żeby poznać nasze dzisiejsze przesłanie, które brzmi: 
 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Proszę, wybacz mi. 
 
Przepis na ciastolinę: 

1 szklanka mąki 
1 szklanka wody  
1/2 szklanki soli 
1 łyżeczka oleju 
2 łyżeczki kwaśnego winianu potasu (lub kwasku cytrynowego) 
barwnik do żywności (do wyboru) 
Wymieszaj wszystkie składniki na patelni. Podgrzewaj na średnim ogniu, cały czas mieszając, aż 
masa zgęstnieje jak tłuczone ziemniaki. Zdejmij z patelni. Niech masa wystygnie tak, żeby można 
ją było gładko wyrobić. Przechowuj w szczelnym pojemniku. 

 
Potrzebujesz: ciastolina lub glina 
 

Daj każdemu z dzieci trochę ciastoliny lub gliny (zob. przepis na ciastolinę) i poproś je, żeby wykonały z niej coś, 
co podarują osobie, którą skrzywdziły lub zasmuciły. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Co zrobiliście z ciastoliny? Komu dacie wasz prezent? Dlaczego 
czasami dajemy prezenty komuś, kogo skrzywdziliśmy? Nasza dzisiejsza historia biblijna opowiada o tym, jak 
Jakub po wielu latach spotkał swojego brata. Jego powitanie zawierało nasz dzisiejszy werset pamięciowy: 
„Bóg był mi łaskawy i mam wszystko” (1 Księga Mojzeszowa 33,11). Jakub nauczył się czegoś ważnego. Mówi 
nam o tym nasze przesłanie. 
 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
c) Jak wygląda przebaczenie. 
 

Poproś dzieci, żeby za pomocą mimiki twarzy pokazały, jak wyglądałby ktoś, kto: 
1. potrzebuje przebaczenia, 
2. przebaczył komuś, 
3. prosił o przebaczenie, 



4. komu przebaczono. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Kiedy jest łatwo, a kiedy trudno prosić o przebaczenie? Kiedy jest 
łatwo, a kiedy trudno komuś przebaczyć? Nasza dzisiejsza historia opowiada o tym, jak Jakub po wielu latach 
spotkał swojego brata Ezawa. Nasz werset pamięciowy jest częścią tego powitania. Brzmi on: „Bóg był mi 
łaskawy i mam wszystko” (1 Księga Mojżeszowa 33,11). Jakub nauczył się ważnej lekcji. Dzisiejsze przesłanie 
mówi nam o tym, czego się nauczył: 
 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
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. 
  
Piosenki 
Przyjdzie Pan! (pieśń nr 184) 
Rodzina (pieśń nr 503) 
Witaj dniu radości (pieśń nr 100) 
 
Misja 

Opowiedz o rzeczach, których potrzebujemy, żeby żyć (powietrze, woda, pożywienie, miłość), a potem o tym, co 
Bóg daje nam ponad te potrzeby – po to, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi. Czy dzielimy się tymi błogosławieństwami z 
innymi? Podziel się historią misyjną. 
 
Dary 
Potrzebujesz: pudełko na dary 

Podkreśl, że Bóg błogosławi nam, abyśmy mogli dzielić się z innymi. Im więcej się dzielimy i służymy, tym 
bardziej nam błogosławi! 
 
Modlitwa 

Poproś każde dziecko, żeby pomogło ci w modlitwie, wymieniając jedno błogosławieństwo, za które chciałoby 
podziękować Bogu. 
 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 

Przedstawienie historii 
 
Potrzebujesz: stroje z czasów biblijnych  
 
Postacie: Jakub, Ezaw. Pozostałe dzieci mogą być żołnierzami lub rodziną Jakuba.  
 
Przygotowanie scenerii:  

Wybierz dwoje dzieci, żeby odegrały role. Przypomnij pozostałym, żeby zwróciły uwagę na pozdrowienie, jakie 
Jakub skierował do Ezawa, i dary, które mu zaoferował. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 

Jakub wracał do swojego rodzinnego kraju tak, jak nakazał mu Bóg, był jednak trochę zdenerwowany. Pamiętał, 
jak oszukał Ezawa, który w wyniku tego sprzedał mu swoje pierworództwo, a potem jak oszukał ojca, aby przekazał mu 
szczególne błogosławieństwo. Przypuszczał, że Ezaw nadal gniewa się na niego. 

Zwrócił się więc o pomoc do Boga. Pamiętał, że w przeszłości Bóg obiecał mu, iż będzie z nim, i przypomniał Mu 
o nich. A Bóg był z nim. Gdy podróżował, dwa zastępy niebiańskich aniołów - jeden z przodu i drugi z tyłu - podróżowały 
razem z nim i jego rodziną. 

Jakub wysłał posłańców, aby zanieśli Ezawowi pozdrowienie.  
- Tak powiecie panu mojemu Ezawowi - polecił. -To mówi sługa twój, Jakub.  

Mieli zwracać się do Ezawa jako „mojego pana Ezawa”. Miało to uzmysłowić mu, że Jakub nie wraca po to, aby 
domagać się jakiegokolwiek dziedzictwa lub stanowiska. 



Posłańcy wrócili jednak z wiadomością, że Ezaw zbliża się z czterystoma ludźmi. Czy Ezaw zaatakuje? - 
zastanawiał się Jakub. Co stanie się z jego żonami i dziećmi? Ponownie Jakub zwrócił się do Boga i przypomniał Mu 
Jego obietnice. 

Potem posłał do Ezawa wiadomość, że wraca do domu. Wysłał mu też dary w postaci wielu zwierząt i przesłanie:  
- Powiedzcie na pewno: „Oto sługa twój Jakub idzie za nami”.  

Jakub miał nadzieję, że Ezaw przebaczy mu błędy przeszłości. 
Tej nocy przeprawił swoją rodzinę i cały swój dobytek przez potok Jabbok. Sam jednak został z tyłu i tam zmagał 

się z aniołem. Po nocy udręki błagał o błogosławieństwo i je otrzymał. Był wtedy gotowy spotkać się ze swoim bratem. 
„Gdy Jakub mocował się z Aniołem, inny niebiański posłaniec został wysłany do Ezawa. We śnie ujrzał Ezaw całe 

dwadzieścia lat, które Jakub spędził na wygnaniu z domu ojca (…) widział też, że otaczają go zastępy Boże. Ezaw 
opowiedział ten sen swoim żołnierzom, nakazując im, by nie czynili krzywdy Jakubowi” (Patriarchowie i prorocy, s. 146). 

Następnego dnia Jakub spojrzał w dal i zobaczył Ezawa zbliżającego się ze swoją grupą czterystu ludzi! 
Wyglądało na to, że jego brat nadal jest rozgniewany! Szybko więc podzielił swoją rodzinę, ustawiając dzieci wraz z ich 
matkami. Potem wyszedł przed tę grupę. Gdy znajdował się jeszcze w dużej odległości od Ezawa, skłonił się nisko do 
ziemi. Potem podszedł bliżej i znowu się skłonił. Zrobił tak siedem razy. 

Jednak, gdy Ezaw spotkał Jakuba, podbiegł do niego i go objął! Uściskał i ucałował swojego brata i razem zaczęli 
płakać! Jakub musiał odczuwać wielką ulgę! Po krótkiej chwili Ezaw zapytał: - Kim są ci wszyscy ludzie, którzy są z 
tobą? 
- To rodzina, którą dał mi Bóg - odpowiedział Jakub. - Pozwól, że ci ich przedstawię. 

Po chwili Ezaw zapytał:  
- A co z tymi wszystkimi stadami zwierząt, które posłałeś przed sobą; cóż to znaczy? 

Jakub odrzekł:  
- To moje dary dla ciebie, mój bracie. Chcę, żebyś wiedział, że potrzebuję twojego miłosierdzia i przebaczenia. 
- Ja mam wystarczająco dużo majątku, Jakubie. Zatrzymaj sobie to, co twoje - odpowiedział łaskawie Ezaw. 

Lecz Jakub rzekł:  
- O, nie! Przyjmij te dary! Będzie to dla mnie znakiem, że naprawdę mi przebaczyłeś! Proszę, przyjmij je! Bóg był mi 
łaskawy i mam wszystko! 

W końcu Ezaw przyjął prezenty i powiedział:  
- Ruszajmy w drogę. Pójdę z tobą! 
- Dziękuję ci, Ezawie! - odrzekł Jakub. - Musimy jednak podróżować dużo wolniej niż ty. Mamy wiele dzieci i młodych 
zwierząt. Jedź przed nami, a my pojedziemy za tobą. 
- Pozwól zatem, że zostawię z tobą moich ludzi - zapeoponował Ezaw. 
- Nie ma takiej potrzeby - odpowiedział Jakub. - Bóg pokazał mi, że będzie nas chronił, tak jak chronił mnie przez te 
wszystkie lata. 

W końcu Jakub przekonał Ezawa, żeby pojechał przodem. Sam, wraz ze swoją dużą rodziną i stadami, wolno 
podążał za nim w kierunku ziemi ich ojca. Tam w Sychem, w ziemi kanaanejskiej, Jakub kupił ziemię i założył swój dom. 

Jakub troszczył się o swoją rodzinę. Chociaż pragnął dotrzeć do Kanaanu, na pierwszym miejscu postawił 
potrzeby innych. Gdy naprawdę służymy innym, będziemy także troszczyli się o ich potrzeby. 

Jakub wiedział, że wszystko, co posiada, pochodzi od Boga. Mógł być hojny, ponieważ Bóg mu błogosławił. 
Podobnie i my - ze względu na wszystko to, co dał nam Jezus - możemy hojnie dzielić się tym, co mamy, nie oczekując 
niczego w zamian.  
 
Podsumowanie 
 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jak myślicie, jakie odczucia miał Jakub odnośnie spotkania z 
Ezawem? 

Jakie odczucia mógł mieć Ezaw? 
Dlaczego Jakub nazwał siebie sługą Ezawa? 
W jaki sposób Ezaw powitał Jakuba? W jaki sposób Jakub podzielił się z Ezawem Bożymi 

błogosławieństwami? 
W jaki sposób Ezaw starał się odwzajemnić uprzejmość Jakuba? 
Ta historia przypomina mi o dzisiejszym przesłaniu. Powiedzmy je razem: 
 

Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

 
Werset pamięciowy 
 

Niech dzieci wykonują poniższe czynności i powtarzają werset, dopóki się go nie nauczą. 
Bóg     - wskażcie w górę. 
był mi    - wskażcie na siebie. 
łaskawy    - z dłońmi zwróconymi do środka zatoczcie rękami kółko. 
i mam wszystko  - prawą rękę trzymajcie na wysokości talii z wyciągniętym palcem 

wskazującym; „spuśćcie” palec w dół, ruszając jedynie nadgarstkiem. 
1 Mojżeszowa 33:11            - złączcie i otwórzcie dłonie jak książkę. 

 
 



Studium Biblii 
 
Potrzebujesz:  

●  Biblie 
●  tablica kredowa lub tablica do suchych flamastrów 
●  kreda lub flamaster 

 
Powiedz: Znajdźmy informację o tym, ile zwierząt Jakub dał Ezawowi w prezencie. Potrzebuję ochotnika, 

który będzie zapisywał liczby na tablicy w czasie, gdy trzy osoby kolejno odczytają werset z 1 Księgi 
Mojżeszowej 32,13-15. Daj czas na to zadanie.  

Dodajmy je teraz (200 kóz, 20 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, 30+30 wielbłądów, 40 krów + 10 byków, 20 oślic 
+ 10 osłów = 580 zwierząt).  

To bardzo dużo! A jeśli to były dary dla Ezawa, to jak myślicie, ile zwierząt zostało Jakubowi? Nie wiemy, 
ale musiał mieć ich mnóstwo!  

Spójrzmy teraz do 1 Księgi Mojżeszowej 32,22-31. Wyznacz wersety. Niech dorośli pomogę, jeśli to konieczne. 
Z kim zmagał się Jakub? 

Jakie nowe imię otrzymał? 
Co oznaczało jego nowe imię? (zwycięzca) To właśnie dlatego potomkowie Jakuba zaczęli być nazywani 

Izraelitami. 
 
Podsumowanie 
 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Myślicie, że Jakub miał więcej niż potrzebował? 
Dlaczego podzielił się ze swoim bratem? (Ezaw należał do jego rodziny; Jakub chciał być uprzejmy; bał się, że 

Ezaw zrobi mu krzywdę.) 
Dlaczego powinniśmy się dzielić z innymi? 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

 
 
ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Rozpoznawanie błogosławieństw 
 
Potrzebujesz: papier (opcjonalnie), ołówki (opcjonalnie) 

 
Powiedz: Żeby podzielić się błogosławieństwami z kimś innym, najpierw musicie rozpoznać, w jaki 

sposób Bóg wam pobłogosławił. Poproś dzieci, żeby pomyślały, w czym są naprawdę dobre i poproś je, żeby to 
odegrały lub narysowały i podzieliły się tym z klasą (np. jeżdżenie na rowerze, śpiew, rysowanie, opowiadanie 
zabawnych żartów, gotowanie, rozpoznawanie ptaków, bycie przyjacielskim). 

 
Podsumowanie  
 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jaka jest różnica między dzieleniem się talentami a dzieleniem się 
rzeczami? 

Dlaczego Bóg pobłogosławił was talentami? W jaki sposób dzielenie się talentami jest służeniem Bogu? 
W jaki sposób wasze nastawienie (wasz światopogląd) może być błogosławieństwem dla innych? 
W jaki sposób możecie podzielić się w tym tygodniu waszymi talentami z kimś, kto potrzebuje zachęty lub 

pomocy? 
Omów dar (błogosławieństwo), jaki każde dziecko otrzymało od Boga, i to, w jaki sposób może go wykorzystać. 
Zapytaj: Łatwiej czy trudniej jest dzielić się, gdy dano nam więcej rzeczy i/lub talentów? (Może być jedno i 

drugie.) 
Zapamiętajmy nasze przesłanie z tego tygodnia: 

 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Pudełko błogosławieństw 
 
Potrzebujesz:  

●  małe pudełka 
●  przybory plastyczne 
●  papier 
●  flamaster 

 
Niech każde z dzieci zrobi małe „pudełko błogosławieństw”. Mogą udekorować je przez przyklejenie kwadratów z 

kolorowego papieru o wymiarach 2x2, narysowanie szczęśliwych buziek lub innego wesołego wzoru albo przez 
przyklejenie surowych kształtów makaronu. 

Niech dzieci napiszą na paskach papieru werset pamięciowy i błogosławieństwa, którymi się cieszą (lub ty zrób to 
z wyprzedzeniem i przygotuj kopie dla każdego dziecka), i umieszczą je w pudełku. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy znacie kogoś, z kim możecie podzielić się „pudełkiem 
błogosławieństw”? 

Upewnijcie się, że osoba, której je podarujecie, zajrzy do pudełka i przeczyta werset pamięciowy i 
błogosławieństwa. Opowiedzcie jej o błogosławieństwach, którymi obdarzył was Bóg. Zachęćcie ją, żeby 
podzieliła się swoimi błogosławieństwami z innymi. Potem spróbujcie podzielić się niektórymi z waszych 
błogosławieństw z innymi osobami. 

Ostatni raz powiedzmy wspólnie nasze przesłanie: 
 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Podziękujcie Bogu za to, że daje nam to, co niezbędne do życia, a także tak wiele innych rzeczy. Poproście Go, aby 
pomógł nam zawsze okazywać Mu wdzięczność i mieć serce chętne do tego, by dzielić się z innymi. 
 
  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
LEKCJA 4 
Nareszcie w domu 
 
SŁUŻBA – Nasze rodziny uczą nas, jak służyć innym. 
 
Źródła: 
1 Księga Mojżeszowa rozdziały 32 i 33; Patriarchowie i prorocy, wyd. IV, s. 144-147 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Bóg był mi łaskawy i mam wszystko” (1 Księga Mojżeszowa 33,11). 
 
Przesłanie 
Służymy Bogu, gdy dzielimy się Jego błogosławieństwami z innymi. 

 
Henio zaproponował Frankowi połowę swojej kanapki. Wcześniej tego dnia Franek śmiał się z Henia i jego 

sposobu wymawiania pewnego słowa. Uczucia Henia zostały urażone, ale jednocześnie chciał pokazać Frankowi, że mu 
wybaczył i nadal chce, aby byli przyjaciółmi. Dzielenie się jest sposobem na to, aby pokazać innym, co do nich czujemy. 
Dziś dowiemy się, że Jakub i Ezaw w końcu nauczyli się dzielić swoimi błogosławieństwami. 
 

Jakub wracał do swojego rodzinnego kraju tak, jak nakazał mu Bóg, był jednak trochę zdenerwowany. Pamiętał, 
jak oszukał Ezawa, który w wyniku tego sprzedał mu swoje pierworództwo, a potem jak oszukał ojca, aby przekazał mu 
szczególne błogosławieństwo. Przypuszczał, że Ezaw nadal gniewa się na niego. 

Zwrócił się więc o pomoc do Boga. Pamiętał, że w przeszłości Bóg obiecał mu, iż będzie z nim, i przypomniał Mu 
o nich. A Bóg był z nim. Gdy podróżował, dwa zastępy niebiańskich aniołów - jeden z przodu i drugi z tyłu - podróżowały 
razem z nim i jego rodziną. 

Jakub wysłał posłańców, aby zanieśli Ezawowi pozdrowienie.  
- Tak powiecie panu mojemu Ezawowi - polecił. -To mówi sługa twój, Jakub.  

Mieli zwracać się do Ezawa jako „mojego pana Ezawa”. Miało to uzmysłowić mu, że Jakub nie wraca po to, aby 
domagać się jakiegokolwiek dziedzictwa lub stanowiska. 

Posłańcy wrócili jednak z wiadomością, że Ezaw zbliża się z czterystoma ludźmi. Czy Ezaw zaatakuje? - 
zastanawiał się Jakub. Co stanie się z jego żonami i dziećmi? Ponownie Jakub zwrócił się do Boga i przypomniał Mu 
Jego obietnice. 

Potem posłał do Ezawa wiadomość, że wraca do domu. Wysłał mu też dary w postaci wielu zwierząt i przesłanie:  
- Powiedzcie na pewno: „Oto sługa twój Jakub idzie za nami”.  

Jakub miał nadzieję, że Ezaw przebaczy mu błędy przeszłości. 
Tej nocy przeprawił swoją rodzinę i cały swój dobytek przez potok Jabbok. Sam jednak został z tyłu i tam zmagał 

się z aniołem. Po nocy udręki błagał o błogosławieństwo i je otrzymał. Był wtedy gotowy spotkać się ze swoim bratem. 
„Gdy Jakub mocował się z Aniołem, inny niebiański posłaniec został wysłany do Ezawa. We śnie ujrzał Ezaw całe 

dwadzieścia lat, które Jakub spędził na wygnaniu z domu ojca (…) widział też, że otaczają go zastępy Boże. Ezaw 
opowiedział ten sen swoim żołnierzom, nakazując im, by nie czynili krzywdy Jakubowi” (Patriarchowie i prorocy, s. 146). 

Następnego dnia Jakub spojrzał w dal i zobaczył Ezawa zbliżającego się ze swoją grupą czterystu ludzi! 
Wyglądało na to, że jego brat nadal jest rozgniewany! Szybko więc podzielił swoją rodzinę, ustawiając dzieci wraz z ich 
matkami. Potem wyszedł przed tę grupę. Gdy znajdował się jeszcze w dużej odległości od Ezawa, skłonił się nisko do 
ziemi. Potem podszedł bliżej i znowu się skłonił. Zrobił tak siedem razy. 

Jednak gdy Ezaw spotkał Jakuba, podbiegł do niego i go objął! Uściskał i ucałował swojego brata i razem zaczęli 
płakać! Jakub musiał odczuwać wielką ulgę! Po krótkiej chwili Ezaw zapytał: - Kim są ci wszyscy ludzie, którzy są z 
tobą? 
- To rodzina, którą dał mi Bóg - odpowiedział Jakub. - Pozwól, że ci ich przedstawię. 

Po chwili Ezaw zapytał:  
- A co z tymi wszystkimi stadami zwierząt, które posłałeś przed sobą; cóż to znaczy? 

Jakub odrzekł:  
- To moje dary dla ciebie, mój bracie. Chcę, żebyś wiedział, że potrzebuję twojego miłosierdzia i przebaczenia. 
- Ja mam wystarczająco dużo majątku, Jakubie. Zatrzymaj sobie to, co twoje - odpowiedział łaskawie Ezaw. 

Lecz Jakub rzekł:  
- O, nie! Przyjmij te dary! Będzie to dla mnie znakiem, że naprawdę mi przebaczyłeś! Proszę, przyjmij je! Bóg był mi 
łaskawy i mam wszystko! 

W końcu Ezaw przyjął prezenty i powiedział:  
- Ruszajmy w drogę. Pójdę z tobą! 
- Dziękuję ci, Ezawie! - odrzekł Jakub. - Musimy jednak podróżować dużo wolniej niż ty. Mamy wiele dzieci i młodych 
zwierząt. Jedź przed nami, a my pojedziemy za tobą. 
- Pozwól zatem, że zostawię z tobą moich ludzi - zaproponował Ezaw. 
- Nie ma takiej potrzeby - odpowiedział Jakub. - Bóg pokazał mi, że będzie nas chronił, tak jak chronił mnie przez te 
wszystkie lata. 



W końcu Jakub przekonał Ezawa, żeby pojechał przodem. Sam, wraz ze swoją dużą rodziną i stadami, wolno 
podążał za nim w kierunku ziemi ich ojca. Tam w Sychem, w ziemi kanaanejskiej, Jakub kupił ziemię i założył swój dom. 

Jakub troszczył się o swoją rodzinę. Chociaż pragnął dotrzeć do Kanaanu, na pierwszym miejscu postawił 
potrzeby innych. Gdy naprawdę służymy innym, będziemy także troszczyli się o ich potrzeby. 
 
 
Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź ze swoją rodziną na długi spacer. Wyobraź sobie, że podróżujesz z Jakubem. Co byś 
widział i słyszał? Jak długo wędrowałbyś każdego dnia twojej podróży? Znajdźcie spokojne miejsce i 
przeczytajcie razem historię z lekcji. 

● Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego. 
● Podziel się z kimś „pudełkiem błogosławieństw”, które zrobiłeś na szkole sobotniej (lub napisz na papierze 

werset pamięciowy i włóż go do udekorowanego pudełka). Opowiedz tej osobie o błogosławieństwach, którymi 
obdarza cię Bóg. 

 
Niedziela 

● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 32,1-12. Czego bał się Jakub? Co z tym 
zrobił? Czego ty się boisz? Co możesz z tym zrobić? Poproś kogoś dorosłego, żeby opowiedział ci o obawach, 
które miał, będąc dzieckiem. Jak je przezwyciężył? 

● Znajdź Psalm 91,11. Narysuj, o czym mówi ten tekst. Pokaż obrazek swojej rodzinie.  
● Zaśpiewaj o Bożej opiece, a potem podziękuj Mu za nią. 

 
Poniedziałek 

● Przeczytaj i omów z rodziną fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 32,13-21. Dlaczego Jakub posłał dary dla 
swojego brata? W jaki sposób słudzy Jakuba mieli zwracać się do Ezawa? W jaki sposób okazujesz szacunek 
ludziom, których spotykasz? 

● Gdybyś chciał dać prezent twojemu bratu lub siostrze, co by to było? Dlaczego miałbyś im coś dawać? 
Podziękuj dzisiaj Bogu za nich. 

 
Wtorek 

● Przeczytajcie i omówcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 32,22-31. Jeśli to możliwe, przeczytajcie fragment z 
książki Patriarchowie i prorokcy, (rozdział 18, akapit 7, s.145-146). Kto w nocy przyszedł do Jakuba? Jakie imię 
otrzymał Jakub? Co ono oznaczało? Jakie błogosławieństwo Bóg dał Jakubowi tej nocy?  

● Wymień niektóre błogosławieństwa i talenty, które otrzymałeś od Boga. Jak możesz podzielić się nimi z innymi? 
Razem z rodziną ułóż plan dzielenia się, a potem go wykonaj. 

● Podziękuj Bogu za Jego błogosławieństwa i poproś Go, żeby pomógł ci dzielić się nimi. 
 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej  33,1-11. W jaki 
sposób Jakub i Ezaw przywitali się ze sobą? Dlaczego rodzina Jakuba pokłoniła się przed Ezawem? Czy Ezaw 
przebaczył Jakubowi? Skąd to wiesz? 

● Pomyśl o czasie, gdy kłóciłeś się z kimś z twojej rodziny. Co zrobiłeś, żeby wszystko naprawić? Co zrobiła ta 
druga osoba? Razem z kimś dorosłym odegraj, w jaki sposób prosiłbyś kogoś z twojej rodziny o przebaczenie. 
Poproś Boga, żeby ci pomógł. 

 
Czwartek 

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa rodzinnego przeczytajcie i omówcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 
33,12-20. Jak Ezaw potraktował Jakuba? Dlaczego Jakub musiał podróżować powoli? Dlaczego nie 
potrzebował ochrony Ezawa? 

● Wyobraź sobie, że razem z rodziną wyruszasz w długą podróż. Dokąd chciałbyś pojechać? Co chciałbyś tam 
robić? Czyjej ochrony potrzebowalibyście w drodze? 

● Zaśpiewaj kilka pieśni uwielbienia, a potem podziękuj Bogu za to, że jest z tobą wszędzie, dokąd się udajesz. 
 
Piątek 

● Podczas wieczornego nabożeństwa odegrajcie spotkanie Jakuba i Ezawa. Kto odegra rolę Jakuba, Ezawa, Lei, 
Racheli? Niech pozostali wydają dźwięki zwierząt, które towarzyszyły ludziom w podróży. 

● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Potem poproś każdą osobę, żeby opowiedziała, jak Bóg był wobec niej 
łaskawy w tym tygodniu. 

● Przed modlitwą zaśpiewajcie kilka pieśni uwielbienia. Podziękuj Bogu za błogosławieństwo szabatu. 
 


