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Summary 

Jacob is the son of Isaac and Rebekah. In his attitudes and acts he is not 

irreproachable, righteous and transparent, but all the same it is with him that God creates 

history! Already when he was being born he grasped his brother Esau by his heel. Using a 

trick he bought the birthright and his father’s blessing. So he has to escape. In Laban’s home 

he marries Leah and Rachel who give birth to his children. When he was returning home with 

his whole family he had an encounter with God, during which encounter God changed his 

name to Israel. This was also the moment of Jacob’s inner transformation, when a treacherous 

and dishonest man was changed into an indomitable, subject to God one. The article shows 

these stories in a certain very important key. The history of Jacob’s life and various events 

connected with it is the way the inspired author shows how God led his chosen one towards 

himself. This is important for us, who are chosen by God and called to be saint by the 

mandate of holy baptism, as also each of us has his own history of life, including good and 

edifying events, but also difficult and ambiguous ones. And if it is so, maybe God—like in 

Jacob’s life—also in our lives, through exactly such events leads us to himself! 

 

Streszczenie 

Jakub jest synem Izaaka i Rebeki. Nie jest on w swoich postawach i czynach krystaliczny, 

prawy i przejrzysty, a mimo to Bóg właśnie z nim robi historię! Już podczas narodzin trzymał 

swego brata Ezawa za piętę. Podstępem wykupił od brata pierworództwo i ojcowskie 

błogosławieństwo. Musi więc uciekać. W domu Labana poślubia Leę i Rachelę, z których 

rodzą mu się dzieci. Gdy z całą rodziną wracał do domu przeżył spotkanie z Bogiem podczas 



którego Bóg zmienił mu imię na Izrael. Była to też chwila przemiany wewnętrznej, gdzie z 

człowieka podstępnego i nieuczciwego zrodził się człowiek niezłomny, poddany Bogu. 

Artykuł ukazuje te historie w pewnym bardzo ważnym kluczu. Oto historia życia Jakuba i 

związane z nią różne wydarzenia, to ukazanie przez autora natchnionego, w jaki sposób Bóg 

prowadził swojego wybrańca do siebie. To ważne dla nas, wybranych przez Boga i 

powołanych do świętości z mandatu sakramentu chrztu św., gdyż także każdy z nas ma swoją 

historię życia, wydarzenia dobre i budujące, ale także te trudne i niejasne. A skoro tak, to 

może Bóg – tak jak w życiu Jakuba -  także i w naszym życiu poprzez takie właśnie,  a nie 

inne wydarzenia i nas prowadzi do siebie! 


