
Przegląd Starego Testamentu



Izaak, syn Abrahama, miał 40 lat, gdy poślubił Rebekę. 

Urodzili im się bliźniaki: Ezaw i Jakub.



Ezaw był bardzo owłosiony i wyrósł na myśliwego. Był ulubionym synem ojca. 



Natomiast, Jakub zajmował się pracami wokół namiotu

i był ulubionym synem matki. 



Pewnego dnia głodny Ezaw powiedział do Jakuba: „Daj mi twej zupy.”

Jakub odpowiedział: „Tak. Ale w zamian za twoje pierworodztwo.”



I tak Ezaw sprzedał Jakubowi swe pierworodztwo za miskę zupy. 
Hbr 12:16-17 - „Oby ktoś nie był rozwiązły lub bezbożny (lekkomyślny) jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał 

prawa swego pierworodztwa. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, 

nie znalazł bowiem możliwości opamiętania, chociaż o to ze łzami zabiegał.”



Na starość Izaak oślepł.  Zawołał Ezawa i powiedział: „Synu, przygotuj mi 

potrawę z dziczyzny, a ja udzielę ci mego ojcowskiego błogosławieństwa”. 



Usłyszała to Rebeka i powiedziała do Jakuba: „Przygotuję jedzenie,

a ty zaniesiesz je dla ojca, aby udzielił ci swego błogosławieństwa”. 



Przymocowała kozią skórę do rąk i szyi Jakuba, dała mu ubranie Ezawa,

a potem posłała z potrawą do ojca.



Gdy Jakub wszedł do namiotu Izaak zapytał: „Któryś ty jest, synu mój?”

Jakub odpowiedział: „Jestem Ezaw.” 



Izaak poczuł się zdezorientowany, bo słyszał głos Jakuba, 

a czuł, że dotyka rękę Ezawa. 



Dlatego Izaak zapytał ponownie: „Czy ty jesteś Ezaw?”

Jakub odpowiedział: Tak



Wtedy Izaak pobłogosławił Jakuba, myśląc, że to jest Ezaw. 



Chwilę potem przyszedł Ezaw i dowiedział się o podstępie Jakuba.

Wówczas  bardzo zdenerwował się na swego brata. 



Wtedy Rebeka powiedziała do Jakuba:

„Ezaw chce cię zabić. Uciekaj do mego brata Labana i tam się schroń.”



Więc Jakub wyruszył w podróż do wujka Labana.  



Tego wieczoru Jakub miał sen, w którym Bóg przemówił do niego:



„Jestem Panem, Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka! Ziemię, na której leżysz, 

dam tobie i potomstwu twojemu. Jestem z tobą i będę wszędzie cię strzegł.” 



Następnego dnia Jakub postawił pomnik i złożył Bogu uroczystą obietnicę. 



Po kilku dniach podróży Jakub dotarł do celu. 

Gdy siedział przy studni, przyszła córka Labana, aby napoić swą trzodę. 



Jakub przedstawił się:

„Jestem Jakub, syn Rebeki. Moja matka jest siostrą twego ojca.”



Jakub zakochał się w Racheli, więc powiedział do swego wujka Labana: 

„Będę ci służył siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę”



Jakub poślubił córkę Labana, ale okazało się, 

że za zasłoniętą twarzą nie była Rachela, ale Lea - jej starsza siostra. 



Swoje oszustwo Laban wytłumaczył w taki sposób: 

„Starsza siostra winna wyjść za mąż pierwsza.” 



Więc Jakub pracował następne siedem lat, aby dostać Rachelę za żonę.



Jakub kochał Rachelę. 



Pewnego dnia Bóg przemówił do Jakuba: 

„Powróć do ziemi swoich ojców a Ja będę z tobą.” 



Więc Jakub wyruszył w podróż do rodzinnych stron. 



W drodze, posłańcy poinformowali Jakuba, 

że Ezaw jedzie w jego stronę z dużą grupą ludzi. 



Jakub się wystraszył. Zaczął się modlić i wysłał do Ezawa dar w postaci owiec.  



Tej nocy jakiś mąż siłował się z Jakubem i powiedział: 



„Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael.”



Następnego dnia Jakub spotkał swego brata. Ezaw mile przywitał Jakuba. 



Jakub (Izrael) miał 4 żony, z którymi miał 12 synów.

Jego synowie dali początek 12 plemionom Izraelskim. 
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10. Po powrocie Jakub 
buduje ołtarz Rdz 35,1-15

11. Pochowanie Racheli 
Rdz 35,16-20

Gerar

14. Jakub z rodziną idzie  
do Józefa - do Egiptu

Rdz 46-49

9. Zniesławienie Diny 
 i zemsta jej braci Rdz 34

12. Jakub zamieszkuje 
w Hebronie Rdz 37

13. Bóg objawia się 
Jakubowi Rdz 46

1. Narodziny Ezawa i Jakuba
 Rdz 25,19-26

2. Jakub wyłudza pierwo-
rodztwo Rdz 25,27-34 

3. Jakub kradnie błogosła-
wieństwo brata Rdz 27

4. Bóg potwierdza Abraha-
mowe przymierze z Jakubem

Rdz 28

6. Laban dogonił Jakuba 
Rdz 31

7. Jakub nazwany Izraelem
Rdz 32,25-33

8. Pojednanie Jakuba i 
Ezawa Rdz 33

5. Jakub u Labana 
w Paddan-Aram

Rdz 29-30

Miejsca zamieszkania Jakuba:

a. Lachaj-Roj (u rodziców)

b. Beer-Szeba (u rodziców)

c. Betel (postój)

d. Paddan-Aram (u Labana) 

e. Galed – Mispa (postój)
f. Penuel (postój)

g. Sukkot

h. Sychem (zbudował ołtarz)

i. Betel (zbudował ołtarz)

j. Okolice Migdal-Eder

k. Hebron

l. Goszen w Egipcie 


