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Бог някога изпращал ли е
бебе в семейството ви?
Колко е вълнуващо, 
нали? Исаак и Ревека
сигурно били двойно
по-щастливи, понеже
Бог им дал близнаци.



Бебетата се
боричкали в
утробата на
Ревека. Когато
тя се помолила, 
Бог и казал, че
двамата и сина
щяли да бъдат
водачи на два
народа, и че по-
малкият щял да
стане по-велик. 
Обикновено, 
първородният бил
по-великият.



Близнаците наистина били съвсем
различни. По-големият, Исав, бил много
космат и станал изкусен ловец. Яков
бил с гладка кожа и обичал повече да се
навърта около дома. Исаак обичал
повече Исав, а Ревека – Яков. 



Един ден, Исав бил много гладен. “ Дай ми да ям”, 
казал той на Яков. Яков му отговорил: “Първо ми
продай първородството си”. Исав не го било грижа

за Божиите обещания към
първородния. 
Той сключил
сделка с Яков. 

Сега, Яков щял да
поведе семейството, 
когато на баща им
щяло да доиде
времето да умре.



Бог говорил на Исаак една нощ: “Аз Съм Бог на баща
ти, Авраам. Аз Съм с теб. Ще благословя потомството
ти”. Но, въпреки че Исаак се покланял на

истинския Бог, неговият син, Исав, се
оженил за две хетейки– народ, който нe

почитал Бог.



Исаак остарял. Един ден, той 
казал на Исав: “Донеси ми прясно 
приготвено месо за ядене. Тогава 
ще те благословя”. Това 
специално благословение било от 
бащата към първородния. Исав 
веднага отишъл на лов. Но Ревека 
чула разговора им. Тя искала
Яков да получи благословението.



Ревека имала план. Докато 
тя набързо сготвила от 
храната, която Исаак 
обичал, Яков облякъл 
дрехите на Исав и покрил 
ръцете и врата си с 
животинска кожа, която 
имала дълги косми. Исаак 
не виждал добре. Може би 
щяли да успеят да го 
заблудят.



Яков занесъл храната
на Исаак. “Гласът ти е
като на Яков”, казал
Исаак, “но ръцете ти са
космати като на Исав”. 
След като се нахранил, 
Исаак благословил
сина си, който бил
коленичил
пред него.



Точно след като Яков си тръгнал, дошъл Исав. “Ето
храната, татко”, казал той на Исаак. Тогава Исаак

разбрал, че е бил излъган. 
“Сега не мога да променя
благословението”, казал
той. Сърцето на Исав се
изпълнило с омраза. 
Той решил да убие

Яков.



Ревека чула заканите на Исав. “Бързо отиди в дома 
на вуйчо си”, посъветвала тя Яков, “докато брат ти 

забрави за това, което му стори”. 
Исаак бил съгласен Яков да си 
потърси жена от рода на майка 
си. И така, Яков тръгнал на 
път.



Вероятно, Яков се
чувствал самотен и 

уплашен, когато спрял 
да пренощува за 
първи път извън 
дома си. Но той не 
бил сам. Бог му 
проговорил 
в един 
чудесен 
сън.



“АЗ СЪМ БОГ НА БАЩИТЕ ТИ, АВРААМ И 
ИСААК. АЗ СЪМ С ТЕБ. АЗ ЩЕ ТИ ДАМ ТАЗИ 
ЗЕМЯ. В ТВОЕТО ПОТОМСТВО ЩЕ БЪДАТ
БЛАГОСЛОВЕНИ ВСИЧКИ ЗЕМНИ НАРОДИ”.
След като Бог му говорил, Яков се събудил.



Вуйчото на Яков, Лаван, го посрещнал
много любезно. Яков обикнал
Рахил и слугувал на Лаван 7 
години за нея. Но, в
сватбената нощ, Лаван
измамил Яков.



“Това е Лия, а не Рахил”, оплакал се Яков. “Ти ме
измами”. Лаван му отговорил: “По-голямата дъщеря
трябва да се омъжи първа. Сега, ожени се и за Рахил, 
и ми слугувай за нея още 7 години”. Яков
се съгласил. Може би, той си спомнил
собствената си измама към Исаак и

Исав.



Яков имал 11 сина. След много
години, той поискал да се върне
обратно в Ханаан, при
семейството си. Родителите му
били там. Но там бил и Исав, 
който преди това искал да го
убие. Дали вече било безопасно
да се върне? 



Един ден, Бог му казал да
се върне. Яков събрал
семейството си и стадата
си, за да поеме към
Ханаан.



Какво пътуване било само! 
Исав дошъл да посрещне 
Яков с 400 въоражени мъже. 
Но той не наранил Яков. 
Той изтичал да го 
посрещне и го прегърнал 
силно. Яков и Исав отново 
били приятели, и Яков се 
прибрал безопасно у дома.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Измамникът Яков

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Битие 25-33



Край!


