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Да ли је Бог икада 
даровао дијете твојој 
породици?  Како 
узбудљиво!  Исак 
и Ревека ће бити 
двоструко радосни. 
Бог ће им дати 
близанце. 



Бебе су се бориле у  
Ревекином стомаку.  
Док се она  
молила, Бог  
јој је рекао да  
ће њена два  
сина водити  
два народа  
- и да ће  
млађи бити  
већи.  Обично  
је старији већи.   
Најзад су се  
бебе родиле. 



Близанци нису били слични.  Исав, старији 
дјечак је био врло длакав и израстао је 
врло вјештог ловца.  Јаков је глачао  
кожу и радио око куће.  Отац Исак је  
волио више Исава, а мајка Јакова. 



Једног дана, Исав је огладнио.  „Дај ми хране”  рекао  
је Јакову.  „Продај ми своју првородство” 

 затражио је Јаков.  Исав 
 није марио 

                                                                          за Божије 
                                                                       обећање 

 прворођеној 
 дјеци.  Он је 

 направио договор 
                                                               са Јаковом.  Када 
                                                              њихов отац умре 
                                                              Јаков ће постати 
                                                             глава породице. 



Једне ноћи Бог је рекао Исаку.  „Ја сам Бог твог оца, 
Аврама.  Ја сам са тобом.  Благословићу твоје  
насљеднике.”  Иако је Исак поштовао Бога,  његов  
                 син Исав се оженио са двије жене 
                 Хетићанке, чији народ није марио за Бога. 



Исак је остарио.  „Молим те 
донеси си ми свјежег меса”, 
рекао је Исаву.  „Онда ћу те 
благословити.”  Овај посебни 
благослов се давао најстаријем 
сину од оца.  Исав је пожурио у 
лов.  Али Ревека је то чула.  Она 
је жељела да Јаков буде 
благословљен. 



Ревека је имала  
план.  Док је она  
брзо скувала храну за 
вољеног Исака, Јаков 
је обукао Исавову 
одјећу и ставио 
длакаву животињску 
кожу на свој врат и 
руке.  Исак није више 
видио добро.  Можда 
би могли да га преваре. 



Јаков је донио храну 
Исаку.  „Звучиш као 
Јаков” рекао је Исак, 
„али твоје руке дјелују 
као да су Исавове”.  
Пошто је појео храну, 
Исак је благословио 
сина који  
је клечао  
пред њим. 



Само што је Јаков отишао, 
Исав је дошао до Исака. 
„Ево хране”, рекао је он.  
Исак је знао да је био 
преварен.  „Не могу да 
променим благослов”, 
 узвикнуо је.  Исавово 
 срце се испуни 
 мржњом.  Одлучио 
 је да убије Јакова. 



Ревека је чула Исавове 
пријетње. „Иди у кућу свог 
ујака” рекла  је Јакову, „док 
твој брат не  заборави шта си 
урадио.”  Исак се сложио да 
Јаков треба да нађе себи жену 
из  мајчине фамилије.  Тако је 
Јаков напустио свој дом. 



                    Те ноћи, Јаков  
се зауставио да спава  
стављајући камен умјесто  
јастука.  Можда је био  
усамљен, можда уплашен.   
Али није био сам.   
Бог му је  
говорио у  
предивном  
сну. 



„ЈА САМ БОГ ТВОЈИХ ОТАЦА, АВРАМА  
И ИСАКА.  ЈА САМ СА ТОБОМ.  ДАЋУ ТИ 
ОВУ ЗЕМЉУ.  КРОЗ ТВОЈУ ПОРОДИЦУ  
СВЕ ПОРОДИЦЕ НА ЗЕМЉИ ЋЕ БИТИ 
БЛАГОСЛОВЕНЕ.”  Послије Божијег говора, 
Јаков се пробудио.  Био је уплашен. 



Јаковљев ујак Лаван га је примио  
са радошћу.  Јаков је заволио  
своју рођаку Рахиљу и  
служио је Лавана седам  
година да би је оженио.   
 
 
 
 
 
 
 
Али, на дан  
вјенчања, Лаван  
га је преварио. 



„Ово је Лија,а не Рахиља” Јаков се пожалио. 
„Преварио си ме”.  „Најстарија кћерка се мора  
удати прва” рекао је Лаван.  „Сада ожени Рахиљу  
и служи ме још седам година.”  Јаков  
се сложио.  Можда се он сјетио својих  
поступака према Исаку и Исаву. 



Јаков је имао дванаест 
синова.  Како је вријеме 
пролазило он је жудио да 
се његова породица врати 
у земљу Ханан.  Његови 
родитељи су били тамо. 



Али, тамо је Исав, који је 
обећао да ће га убити.  Да 
ли је то сигурно?  Једног 
дана Бог му је рекао да се 
врате.  Јаков је окупио 
своју породицу и рекао  
им да се спреме за 
повратак кући. 



Какво је то путовање било.  
Исав је пресрео Јакова  
са четири стотине људи.   
Али није повриједио  
Јакова.  Потрчао му је  
у сусрет и загрлио га  
снажно.  Јаков и Исав  
су се спријатељили опет,  
Јаков је био  
 
 
 
                сигуран  
                  код  
               куће. 



Варалица Јаков 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Постање 25-33 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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