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Чи Бог колись 
посилав немовля  
  у вашу сім’ю. 
     Як чудово! 
     Ісак і Ревека    
     мали бути  
 

          подвійно 
 

             щасливі. 



Бог збирався 
подарувати 
їм двійню.  



Діти ворушилися 
усередині  
Ревеки.   
Коли вона  
молилася,  
Бог сказав,  
що двоє її  
синів очолять  
дві нації і що 
молодший брат  
буде більший. 



Звичайно  
більший був 
первороджений  
син.  Нарешті  
діти народилися.  



Двійня не були схожі один  
на одного.  Ісав, старший  
хлопець, був дуже волохатий  
і виріс умілим мисливцем. 



Яків мав гладеньку 
шкіру і любив 
працювати  
навколо хати. 



Батько Ісак більше любив 
Ісава.  Мати віддавала 
перевагу Якову.  



Одного дня Ісав зголоднів. 
  “Нагодуй мене...”, - сказав 

                                            він Якову. 
  “Продай же 

                                        нині мені своє 
 перворідство”, 

                                     - наполягав 
                        Яків. 



             Ісав не дбав за Божу обіцянку   
             перворідному.  Він погодився 

 з Яковом. 
                                               Згідно з 

                                          цим, Яків мав 
 очолити сім’ю 

                                      після смерті 
                             батька.  



Однієї ночі Бог 
промовив до Ісака. 



“Я буду з тобою, і тебе 
поблагословлю, бо тобі та 
нащадкам твоїм дам усі 
оці землі.” 



Хоч Ісак шанував Бога, його син Ісав 
одружився з двома жінками з дочок   
              Хетових, людей, які не дбали   
              за Бога.  



  Ісак постарів. “... злови 
мені здобич мисливську. 
І зготуй мені наїдок 
смачний, як я люблю, і 
принеси мені, і нехай я  
з’їм, - сказав він Ісаву, -  
щоб поблагословила 
                    тебе душа 
                            моя.” 



  Це було особливе 
благословіння батька 
первородженому 
сину.  Ісав поспішив на 
полювання.  Але Ревека 
почула.  Вона хотіла,  
щоб  благословлений 
                       був Яків.  



Ревека придумала план.  Поки 
 вона швидко готувала їжу, 

 яку любив Ісак, Яків 
 одяг Ісавову одежу і 

                                шкіри тварин собі 
                                на руки й шию. 

                             Ісак погано бачив. 
                                Це, мабуть, 
                                обмануло б 
                                його.  



Яків приніс їжу до 
Ісака. “Голос – голос 
Яковів, а руки – руки 
Ісавові”, - сказав  
Ісак.  Поївши, Ісак 
поблагословив  
сина,  
який  
стояв  
перед ним  
на колінах.  



Щойно після того, 
як Ісав пішов, 
прийшов Ісав. 
“Ось твоя їжа”, - 
сказав він.  Ісак 
зрозумів, що 
його обдурили. 



“... твій брат... забрав 
благословення 
твоє!”, - сказав 
      він.  Серце Ісава    
        наповнилося 
        люттю.  Він 
        вирішив вбити    
        Якова.  



Ревека почула Ісавові погрози.     
        “Втечи собі до... 

                   брата мого.., аж поки 
 відвернеться лютість 

                   твого брата,” – 
                   сказала вона  
                   Якову. 



Ісак погодився, що 
Яків мусить шукати 
жінку з сім’ї його 
матері.  Отже, Яків 
залишив дім.  



                 Тієї ночі Яків   
спинився на ночліг,  
маючи замість  
подушки каменя.   



 
 
Можливо, він       
був самотній, 
можливо, 
переляканий. 



Але він був  
не сам.  Бог  
промовив  
до нього у  
чудовому  
сні.  



“Я Господь, Бог Авраама, батька 
твого, і Бог Ісака... Я дам тобі цю 
землю... І благословляться в тобі  
та в нащадках твоїх всі племена  

землі... Я з тобою...” 



Після Божої промови  
Яків прокинувся.  Йому  
було страшно.  



Якова привітав  
його дядько  
Лаван. 



Яків покохав свою  
племінницю Рахіль  
і служив Лавану  
сім років, щоб  
 
 
 
 
одружитися  
з нею. 



Але у день 
весілля Лаван 
обдурив Якова. 



“Це Лія, а не Рахіль, - скаржився 
Яків, - ти обдурив мене.” 



“Старша дочка мусить одружитися 
першою, - відказав Лаван, - 
одружись і з Рахіллю  
і попрацюй в  мене  
 
 
 
 
                       ще сім  
                       років.” 



Яків погодився.  Можливо, 
він згадав свій власний 
обман Ісака щодо Ісава.  



Яків мав одинадцять 
синів.  З роками  
він захотів забрати  
свою сім’ю назад до  
Ханаану.  Там були  
його батьки. 



Але там же був і  
Ісав, який поклявся 
його вбити.  Чи 
безпечно було 
повертатися?  



Одного дня  
Бог сказав йому 
повернутися.  Яків 
зібрав сім’ю й отари, 
щоб вирушити 
додому.  



Що то була  
за подорож!   
Ісав вийшов  
зустріти Якова з 
чотирьмастами 
чоловік! 



Але він не зашкодив 
Якову, а міцно  
обійняв його.   
Яків і Ісав знов  
були друзями,  
і Іків був дома  
 
 
              
            у  
    безпеці.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Яків обманець 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Буття, головах 25-33 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42

