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РОЗПОЧНЕМО 

Ви розпочинаєте подорож, котра сформує решту вашого життя. Ця подорож буде унікальною, та 
частково буде визначатись вашим палким та сповненим ентузіазму бажанням зростати в пізнанні книги, 
котра називається Біблією. Ваша посвята навчанню має збагатити ваше життя, оскільки Бог 
промовлятиме вам через своє Слово.  

В процесі навчання ми просимо вас завжди мати під рукою рекомендовані посібники: 
1. Цей модуль вивчення Біблії: «Божа вірність, наша надія» 
2. Біблію. Примітка:Якщо ви плануєте придбати нову Біблію, шукайте, якщо можливо 

таку, котра містить:  
a. перехресні посилання (бажано в колонці посередині кожної сторінки), 
b. словничок, котрий зазвичай знаходиться в кінці книги, і 
c. декілька основних мап, котрі зазвичай теж розміщені в кінці. 

3. Ручку або олівець 
4. Картки для заміток 

Три інструменти, перераховані в пункті 2 дадуть вам все необхідне для того, щоб ви змогли успішно 
пройти ці уроки. Якщо ж сталось так, що це – ваше перше знайомство з Біблією, ви можете розглянути 
можливість розпочати навчання з посібника «Як орієнтуватись в Біблії». В ньому наведені інструменти, 
які допоможуть вам розвинути ваші навички та стати впевненим дослідником Біблії. Курс «Як 
орієнтуватись в Біблії» можна завантажити безкоштовно з сайту  служіння  «Cross 
Connect» (www.crosscm.org). Хоч цей курс і є рекомендованим, він не є необхідним для успішного 
завершення курсу «Божа вірність, наша надія». 

Не бійтесь робити позначки в своїх Бібліях. Так ви вивчаєте Біблію. Нехай в ній будуть ваші 
замітки, підкреслення, обведення та стрілочки. Ви можете використовувати записник чи планшет для 
того, щоб записувати свої думки, питання, та відстежувати свою подорож навчальним планом.   

Навчальний матеріал розроблено так, щоб ви могли навчатись самостійно. З певним рівнем 
самодисципліни ви легко або майже легко здолаєте цей матеріал. В той же час, ви дізнаєтесь нову 
інформацію, нові ідеї та почуєте питання, котрі вимагатимуть відповіді. В пошуках відповідей, ви можете 
запросити декількох ваших друзів навчатись разом з вами. 

Нехай це навчання принесе вам радість. Нехай ваші серця будуть відкриті, коли Бог говоритиме 
до вас через своє Слово. Нехай ці біблійні історії ствердять вас в тому, наскільки велика Божа любов до 
вас в його Сині Ісусі Христі, нашому Господеві і Спасителі. 

Примітка редактора: Для більшої ясності, займенники, що стосується Бога, пишуться з великої 
літери, напр.. «…що Він сказав». 
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УРОК ПЕРШИЙ 

ЧИЯ ТИ ДОЧКА? 

БУТТЯ 24 – ДРУЖИНА ДЛЯ ІСАКА 

U  

ОГЛЯД УРОКУ 1 

 Загальний огляд        
Вступ          
Урок 1: Буття 24       

• Настанови Авраама своєму рабові    
• Бог Авраама був Богом його раба     
• Представлення Ревеки      
• Організація шлюбу      
• Божа вірність       
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ЧИЯ ТИ ДОЧКА? 
 

ВСТУП ДО УРОКА 1 

Авраам був старим, а культурою того часу передбачалось, що настав час батькові знайти дружину 
для свого сина. В Уроці 1 зверніть увагу на знайомі та незнайомі традиції. Зверніть увагу на турботу 
Авраама та намагання захистити сина, котрий мав наслідувати благословення завіту.  

Хто стане цією жінкою? Де її шукати? Як Ісак поставиться до жінки, котру для нього обрав 
батько? Дізнаємось все про це з Буття 24. 

Історія – досить проста, але питання, котрі нам варто поставити під час навчання, допоможуть 
нам сфокусуватись на турботі батька про майбутню дружину свого осина, посвяченні раба/слуги волі 
свого господаря, підтримці з боку родичів, та любов і втіху, котру дружина дарує своєму чоловікові.  

Приділіть час роздумам про те, яким неймовірним даром є благочестива невістка для свого тестя, 
коли вона любить його сина. Тому що через любов до його сина, вона дарує своєму тестеві  -Отця.  

Час починати! Відкрийте свою Біблію на Буття 25. Запишіть слова вірша 19: 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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   ЧИЯ ТИ ДОЧКА? 

Частина 1 

ВСТУП: Буття відносно мало розповідає нам про життя Ісака, сина Авраама і Сарри. Те, що нам відомо 
про нього, розповідається в історіях про його сімейне життя з дружиною Ревекою та їх двома синами – 
Яковом та Ісавом. Яків був обіцяним сином та спадкоємцем завіту, котрий Бог уклав з Авраамом. Як ми 
з’ясували в курсі з вивчення Біблії «Божа обітниця, наше благословення», завіт включав Божу безумовну 
обітницю землі, майна та нащадків, але Авраам і Сарра не мали дітей та жили в чужій землі. Бог сказав 
Авраамові, що той стане батьком багатьох народів. Його надія спиралась на знання Бога та віру в те, що 
Бог вірно виконає те, що обіцяв. 

Посібник «Божа обітниця, наше благословення» закінчується смертю Авраама в Бутті 25. Але перед тим, 
як померти, Авраам бажав знайти дружину своєму синові Ісаку. В Буття 24 розповідається, як було 
обрано Ревеку. Розділ розпочинається розмовою Авраама та його головного слуги. Нам не сказане ім’я 
цього слуги. Він згадується як раб або просто чоловік. 

Перед тим, як почати – невеличке нагадування… Під час вивчення цієї та інших історій в цих уроках 
продовжуйте 1) дивитись на факти кожної історії, 2) звертати увагу на істину про Бога та нас самих, і 3) 
ставте важливі питання, котрі призводять до застосування фактів та істин з цієї історії в наших життях 
сьогодні. 

ЗАСТОСУВАННЯ: Прочитайте Буття 24 та запишіть в своєму записнику коментар та фрази, або навіть 
ситуації, котрих ви не розумієте. Запишіть все, що видається вам незвичайним, але продиктоване 
тодішньою культурою. 

ВПРАВА: Почнімо з того, що поглянемо – про що говориться в історії. 
1. Вірш 1: Авраам став старим і «у літа ввійшов». Ми знаємо, що йому було 137 років, коли померла 

Сарра, а він сам помер в віці 175 років. Десятий вірш говорить нам, що Бог благословив Авраама 
«різним добром». Подивіться на Буття 24:35 ______________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Вірші 2-4: Авраам покликав свого найстаршого слугу. В чому полягало завдання цього слуги? 
______________________________________________________________________________ 

3. Що саме Авраам заприсягнув виконати свого раба? ____________________ 
______________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Нам потрібно поставити питання: Чому для Авраама було так важливо, щоб його син не 
одружився з однїєю з хананеянських жінок? Ким були хананеї? Що нам відомо про них? Щоб згадати, хто 
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вони такі, подивіться знову в Буття 10:15-19. Що ми зможемо дізнатись про цих людей? 
_____________________________________________________________________________________ 
Хананеї вклонялись фальшивим богам, зробленим з дерева та каменю,і не слідували вченню істинного 
Бога, Бога Авраама. Ці племена перетворились на народи, котрі нащадки Авраама мали землю – свій 
спадок. 
Ось що ще ми дізнаємось про хананеїв з Буття 10:20. Вони були нащадками Ноєвого сина 
______________. Нащадки Хама були прокляті через глумливу неповагу, котру Хам виявив до свого 
батька (Буття 9:25-27).  

В Бутті 24:4 куди рабові було сказано піти? ______________________________________________ 

Ми маємо пам’ятати ще один надзвичайно важливий момент. Бог дав обітниці завіта Аврамові. З 
поколіннями від Сима до Авраама і його сина Ісака. Вічний завіт було укладено з Авраамом і його 
нащадками (Буття 17). Замість того, щоб пов’язувати себе шлюбом з тим, кого було проклято, з тими, чий 
родовід не був причетним до обітниць завіту, Авраам послав свого раба повернутись до його колишньої 
землі Харан та пошукати серед його родичів дружину Ісакові. Шлюб сина або доньки за попередньою 
домовленістю був прийнятною традицією в тогочасній культурі.  

Частина 2 

ВСТУП: Тепер ми починаємо краще розуміти важку відповідальність найстаршого слуги. Перед тим, як 
він заприсягнеться, треба обсудити інші питання. 

ВПРАВА: 
1. Вірш 5: Про що спитав раб? __________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
2. Що відповів Авраам (вірш 6)? ______________________________________________ 
3. Якими були міркування Авраама (вірш 7)? Перегляньте Буття 12:1-3. _____________________  

______________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Бог вивів Авраама з землі Харан і привів його в землю Ханаан. Коли Бог покликав його вийти 
з Харану, Він пообіцяв йому землю, нащадків і багатство. Бог врешті-решт виконав свою обіцянку і дав 
йому право власності (землю), потомство (нащадків) і процвітання (багатство). Часом все, що Бог обіцяв 
дати Авраамові називають 3П заповіту. 

Тепер Авраам говорить рабові, що той самий Бог, котрий вивів його (Авраама) з землі, піде з ним (рабом). 
Але оскільки Авраама було покликано вийти з Харану, його син, як частина завіту, не повинен був 
вертатись назад. Він був покликаний залишити стару країну і піти в нову землю. Йому і його нащадкам 
була дана Богом нова обітниця, що з ними укладений вічний завіт (Буття 17). Він був покликаний вийти, 
щоб покласти початок новому, новому Буттю. 
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РОЗДУМИ: Пару речей можуть спасти на думку на цьому етапі історії. Ми не вдаватимемось в деталі, 
але спробуємо використати свою уяву: 

1. Чи не вважаєте ви, що Авраам, можливо, ставився до свого сина так само, як монарх ставився б 
до принца-спадкоємця? Авраам пережив дію Божу у своєму житті. Бог виконав Свою обітницю 
йому через Ісака – від його народження до подорожі з батьком на гору. Морія, де він повинен був 
бути принесеним в жертву. Авраам знав, що Божа рука захисту і благословення була з Ісаком в 
дитинстві. А тепер, вже старий Авраам знав, що той самий Господь Бог дасть дружину його 
синові. Той самий Бог, що дав обітницю, «пошле (Буття 24: 7) Свого ангела 
____________________________________________________________». І якщо жінка не захоче 
йти з рабом Авраама (вірш 8), _________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Інша думка ... Як член Авраамової сім'ї, цей слуга був обрізаним. Він також підпадав під вічний 
заповіт, укладений Богом у Бутті 17. Через його зв'язок з Авраамом Божа благодать стала і його 
власною, так само як і у його хазяїна. Він відчував би ту саму милість і захист Господа, що й його 
хазяїн Авраам. Слуга знав це, тому що Авраам підтвердив, що це так. Слуга знав, що Ісак є 
частиною Божої обітниці. Як Бог був з Авраамом, через Авраама Бог буде вірний йому. І він 
присягнув Авраамові в цій справі (вірш 9). Запишіть свої думки: 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВСТУП: Слуга взяв верблюдів та інше майно, щоб показати заможність Авраама, і направився до Араму, 
і до Харану, міста, в якому жив Нахор. Арам знаходиться на північному заході Месопотамії, там, де зараз 
Сирія. 
ВПРАВА:  

1. Авраам відправив зі слугою десять верблюдів і багато різного краму. Слуга прибув до Араму і 
розмістився з верблюдами поза містом, біля міського колодязя. (вірш 11). Коли він прибув, був 
_______________,час, коли ______________ приходили брати _________________. 

2. Запишіть його молитву власними словами (вірші 12-14): ________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Цей раб молився, щоб Бог виявив милість до Авраама, подарувавши йому успіх. З якого знаку він 
упізнав би дівчину, котру Господь обрав для Ісака? 
_________________________________________________________________________ 

4. Що трапилось ще до того,я к він закінчив молитву (вірш 15)? 
__________________________________ 
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5. Що сказано в вірші 15 про Ревеку? Ким вона була Авраамові? Хто був її батько? 
________________________________________________________________________ 
Див. також Буття 11:27-29 і Буття 22:23. 

6. Як її змальовано у вірші 16? __________________________________________________ 
7. Вона наповнила свій глек біля джерела. Раб поспішив назустріч їй і попросив 

_______________________________________________ Наступні вірші розповідають, що вона 
зробила. Все трапилось так, як раб просив ______________. Вона дала йому _____________ і 
запропонувала ___________________ ____________________ аж поки вони нап’ються.  

РОЗДУМИ:  
1. Якщо подумати, це було величезним очікуванням з боку раба. Десять верблюдів! Поїти їх, аж 

доки вони не закінчать пити! Скільки разів їй треба було підійти до джерела, а потім знову з 
повним глеком, до поїльниці 

2. Вірш 21вказує, що раб _________________ допомогти, але ___________________ їй та 
______________________ щоб пізнати ____________ 
_________________________________________________________________ 

3. В наступних віршах слуга дає їй золоту сережку та два браслети для рук. Потім він питає Ревеку, 
хто вона, і чи може він зупинитись на ніч в домі її батька? Що вона запропонувала слузі у вірші 
25? ___________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Як одразу ж відреагував раб? ___________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

5. Чому він поклонився Богові і склав Йому подяку у вірші 27? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

Частина 4 

ВЧЕННЯ: У віршах 7 і 27 є згадка про Божу вірність Своїй обітниці. Він дотримується Свого Слова. 
Його Слово – є Істина. У курсі «Божа обітниця, наше благословення» ми вивчили життя Авраама і 
спостерігали, як він чекав, допоки Бог виконає Свою обітницю. Ми повинні пильнувати, щоб Божа 
вірність Його Слову не базувалася на нашому розкладі. Наша людська натура з усією її нетерплячістю 
може спотворити наше мислення і наші очікування. Часто ми хочемо визначити, що є вірністю, а не дати 
Богові можливість навчити нас, що це таке. Коли ми вчимося пізнавати Бога і зростати в стосунках з 
Ним, Він дасть нам знання і мудрість, необхідну для розуміння вірності і довіри тому, що Він вірний. 

Ще одне застереження – наші обіцянки не є Божими обітницями, і ми не можемо вимагати, щоб Він 
виконував наші обіцянки за нас. Наші обіцянки є нашими, а не Його. Проте його обітниці перевищують 
наші. Він обіцяє бути вірним, і буде вірним. Я можу обіцяти бути вірним, але моя грішна людська 
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природа може вирішити не бути вірною. Я можу обіцяти дотримати слова дитині, але обставини можуть 
запропонувати такий вибір, коли я можу вирішити не дотримати своєї обіцянки цій дитині. Часто, через 
нашу людську натуру, ми ставимося до Бога як до іншої людської істоти, коли або Він, або я, може 
вирішити не бути вірним обіцяному слову. Справжня природа вірності в тому, що давши своє слово 
Богові, чи комусь іншому, ми маємо дотримати свого слова. Цей атрибут або характеристика Бога стає 
частиною нашого характеру, коли Він продовжує творити або відновлювати Свій образ в нас. Майте на 
увазі, що Його образ і був Його початковим планом для нас в Бутті 1:27. 

ВПРАВА: 
1. Вірші 28-33: Ревека біжить додому, в домі своєї матері все, що трапилось. Лаван, брат Ревеки, 

поспішає назустріч слузі до джерела. Він побачив, що Ревека отримала сережку і браслети для 
рук. Сестра розповіла Лаванові все, що сталося. Потім він пішов до слуги і запросив його та 
інших, що їхали з ним, включаючи верблюдів, до свого дому, щоб переночувати. Перш ніж слуга 
почав їсти те, що було поставлене перед ним, він наполягав, що має розповісти батькові Ревеки 
Бетуїлові і Лавану про свою справу. 

2. Вірші 34-49: Раб розповів всі деталі того, що трапилось, починаючи з того, як Авраам дав йому 
настанови і до моменту, коли він дав Ревеці золоту сережку для носа та два браслети. З усіх 
згаданих ним фактів, що ви вважаєте, було найголовнішим? ________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Дуже важливо, що слуга отримав відповідь на питання, поставлене у віршах 23 і 47, «Чия ти 
дочка?» На чому Авраам наполягав в Бутті 24:4? __________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Більше того, Господь знову виявив Свій нагляд. Бог нагледів Собі ягня у Бутті 22:13 а тепер 
нагледів дружину Ісакові. Знову Він виявляє Свою милість і вірність Авраамові. Лаван і Бетуїл 
також побачили, що рука Божа направляла процес. Що вони відповіли у віршах 50-51? 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Дари Ревеці та її сім’ї лягли в основу угоди між двома сім’ями. Що раб подарував Ревеці? 
___________________________________________ 

6. Що він дав її братові і матері (вірш 53)? ______________________________ 
7. У віршах 54-61 Лаван і його мати приготувалися відправити Ревеку зі слугою, щоб вона стала за 

дружину Ісакові. Вранці слуга був готовий відправитись до дому свого хазяїна. Він був готовий 
діяти, спираючись на успіх, котрий дарував йому Господь. Що попросила родина у вірші 55? 
______________________________________________________________ 

8. Але раб наполягав. Родина отримала згоду Ревеки і послала її разом з нянькою та служницями. 
Запишіть благословення для неї у вірші 60: _____________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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9. Вірші 62-67 розповідають, що сталося, коли Ісак зустрів Ревеку. 
a. Де був Ісак? Що він робив? _______________________________________ 
b. Ревека побачила Ісака і спитала ____________________________________________ 
c. Слуга сказав їй, що то його хазяїн; і що зробила Ревека? 

________________________________________________________________________ 
d. Ісак вислухав звіт раба. Що зробив Ісак? ____________________________  

Можливо в Ісака та Ревеки не було розкішного весілля. Ми знаємо, що сексуальна 
близькість між чоловіком та жінкою були звершенням (консумацією) шлюбу. 

e. Ревека стала його дружиною, і ми знаємо, що він любив її. Що вона принесла Ісакові, на 
що він так чекав? ___________________________________________ Утіха від дружини 
допомогла йому втамувати прагнення відчувати любов. 

Частина 5 

ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА? Прочитайте знову Буття 24. Читаючи, підкресліть слова, котрі 
описують характер Бога і випишіть ці слова і фрази, вказуючи вірш чи вірші, де вони знаходяться: 

ВІРШ(І)    СЛОВА І ФРАЗИ  
_____________________  _______________________________________ 

 _____________________  _______________________________________ 

Милість і вірність згадуються у вірші 27 і знову у вірші 49. Раб бачив Божу любов і вірність до Авраама, 
а тепер і сам пережив їх. 

ПИТАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Вірність знаходимо у посвяченні сказаному слову. Вірність плекає довіру. Шлюбні обітниці 

закликають чоловіка і жінку бути вірними один одному і таким чином виявляти посвячення один 
одному. Коли посвячення порушене, довіра руйнується. Вірність передбачає, що один 
покладається на сказане іншим. Яким є ваш досвід в питаннях вірності?  

a. Хто навчив вас вірності? _______________________________  
________________________________________________________________________ 

b. Хто був вірним вам? Яким був ваш досвід? __________________  
________________________________________________________________________ 

2. Чи є у вас труднощі з Божою вірністю? Що ви дізнались про Його вірність? Як ви переживали 
Божу вірність? _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Які ваші обіцянки дали вам змогу продемонструвати вірність? Згадайте часи, коли інші бачили 
вашу вірність, і довіра росла завдяки вашому посвяченню. 
______________________________________________________________________________ 
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КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ: Божа вірність не залежить ні від чого, крім Нього Самого. В 2Тим. 2:13 нас 
запевняють, що навіть коли ми ___________________, Він залишається __________________, тому що 
Він не може ___________________ Себе. Бог є тим, хто Він є! Вірність – це якість Бога. Цей атрибут 
говорить нам про саму сутність того, ким Він є. Він – вірний. Можна сказати, що вірність – це частина 
Його ДНК. Ще одним прикладом атрибутів Бога є те, що в Біблії сказано: Бог є любов. Любов – це ще 
один атрибут Бога. Любов – це те, ким Він є. В Біблії також сказано про інший атрибут – Він праведний. 
Біблійне посилання знаходиться в 1 Івана 1:8-10. Які два атрибути (якості) Бога згадуються у цих віршах? 
____________________ і ___________________ Він – вірний і праведний, щоб прощати наші гріхи. Ці 
вірші розповідають нам, що коли ми визнаємо наші гріхи, Він прощає нас. Він вірний тому, щоб зробити 
це. Але, якщо ми обманюємо Бога і самих себе про нашу гріховність, Його Слову обітниці немає місця в 
нашому житті, тому що Він також і праведний.. 

МОЛИТВА: Господи, ти був добрий і вірний до Авраама. Ти виконав Свою обітницю йому, і я дякую 
Тобі, що Ти був добрий і вірний до мене. Але я маю сказати Тобі, що маю труднощі з непохитною 
любов'ю і вірністю. Іноді я зраджую. Моє порушене слово змушує інших не довіряти мені. Пробач мені 
мою відсутність любові і віднови в мені Свій образ. Я знаю, що Твоя вірність не залежить від моєї 
вірності. Дякую, що ТИ любиш і прощаєш мене в Ісусі. Дякую Тобі, що Ти запевнив мене – Твоя 
сповнена любові доброта і вірність триватимуть завжди. __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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УРОК ДРУГИЙ 

ПЕРВОРОДСТВО  
І БЛАГОСЛОВЕННЯ 

БУТТЯ 25, 27 – ЗНЕВАЖЕНИЙ І ОБДУРЕНИЙ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 2 

 Загальний огляд       
Вступ         

 Урок 2: Буття 25, 27       
• Народження Якова та Ісава    
• Яків купує право народження Ісава   
• Божий завіт з нами     
• Батька обдурено      
• Ісак благословляє Якова     

!  14



ПЕРВОРОДСТВО І БЛАГОСЛОВЕННЯ 
U  

ВСТУП 

 З Буття 25 і 27 ми дізнаємось про привілеї та обіцянки, котрі надавались первістку в культурі тих 
часів, про право народження і благословення. Якщо вони були призначені для первістка, а саме Ісава, 
з’ясуйте в Уроці 2, як і чому вони були отримані Яковом, другородженим сином. 

Отримання Яковом цих двох дарів стало причиною серйозного розладу в стосунках в родині 
Ісака. Пошукайте і виявіть причину цього розладу. Подивіться, як ця причина пронизала сім'ю Ісака, 
сім'ю патріарха, який був спадкоємцем завіту. Зверніть увагу на те, що стосунки цієї в цій сім'ї були 
порушені. 

Але як це може бути? Як Бог може дотримуватися обітниці Свого завіту цій сім'ї, коли все 
здається таким неправильним? Дізнайтеся, чому Бог виконав Свою обітницю Ісаку. Що ми дізнаємося 
про Бога і обітниці, котрі Він дає? 

Проте їхні дії мали наслідки, і родина Ісака не була виключенням. Якими були ці наслідки і який 
вплив гріх мав на цих братів? Знайдіть, як Яків лише міг уникнути цього. Дізнайтеся про смерть Ісава. 

Вивчаючи урок, подумайте, що це означає для вас і для мене, що єдиний Син Божий, первісток 
Отця, прийняв Своє первородство. Дізнайтеся, що за спадщину він отримав через Свою вірність волі 
Отця.  
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ПЕРВОРОДСТВО І БЛАГОСЛОВЕННЯ 

Частина 1 
ВСТУП: Коли Авраам помер, його сина Ісак та Ізмаїл поховали його біля Сарри у печері на полі, котре 
він придбав. Ісак і його дружина Ревека жили в Беер-Лахаї. Історія Ісака продовжується в Буття 25. 
Обітниця Авраамові передбачала, що його нащадки будуть чисельними, як зірки на небі та як піщинки на 
узбережжі. Та ось він помер, і залишився лише один син Ісак, котрий став єдиним спадкоємцем обітниці. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 25:19-34. 

ВПРАВА: В цьому розділі продовжується розповідь історії Ісака. У віршах 19 і 20 виникає потреба 
повернутись назад для звірки. Тож, переглянемо. 

1. Хто був батьком Ісака (вірш 19)? __________________________ 
2. Скільки років було Ісаку, коли він одружився (вірш 20)? ____________ 
3. На кому одружився Ісак? ___________________________ 

a. Хто був її батько? ___________________________ 
b. Хто був її братом? _______________________________ 

4. Ісак молився про Ревеку (вірш 21). Про що він переймався в молитві? ____________________ 
5. Чому це було настільки важливо? ___________________________________________________ 
6. Якщо Ісак був тим, через кого Божа обітниця мала здійснитись, що мало статись? 

_______________________________________________________________________ 
7. Ми дізнаємось, що Бог відповів на молитву Ісака. Що сталось (вірші 21, 23)? _____________  

______________________________________________________________________________ 
8. Що в цьому вірші сказано про вагітність Ревеки (вірш 22)? _______________________  

______________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Ревека була вагітна близнюками і, очевидно, вагітність була важкою. Сказано, що діти 
«боролися разом в ній». Жінка, яка пережила вагітність, розповість про дискомфорт, викликаний рухом 
усередині неї. Проте дискомфорт Ревеки, безсумнівно, посилювався тим, що вона була вагітна 
близнюками, і, крім того, нам сказано, що вони штовхались і боролись один з одним ще до народження. Її 
дискомфорт змусив її запитати Господа: «Чому це відбувається зі мною?» (вірш 23)?  

ВПРАВА: 
1. Своїми словами запишіть, що Бог сказав їй? ________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
Життя Ревеки мало змінитись. Вона була вагітна близнюками. Господь сказав їй, що близнюки 
всередині неї виростуть в два народи, ї що вони розділяться. Один народ буде сильнішим за 
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інший. І наостанок Ревеці було сказано, що старший служитиме молодшому, що йшло врозріз з 
культурним протоколом того часу.  

2. Коли настав час народжувати, вона народила хлопчиків-близнюків. Як описується старший син у 
вірші 25? ____________________________________________________________________  
Як його назвали? ______________________ 

3. Опишіть його брата (вірш 26). ____________________________________________________ 
4. Як назвали другого близнюка? ____________________ 

Ісав і Яків народились через 20 років після одруження Ісака з Ревекою. Йому було 60 років. 
5. Вірші 27 і 28 дають більше інформації про те, як хлопці зростали. Що ми додатково дізнаємось 

про Ісава? _____________________________________________________ 
6. Що ми дізнаємось про Якова? _____________________________________________________  

Ці хлопці мали видимі відмінності. Один з них був суворим мисливцем, який був улюбленцем 
батька, а інший був тихим домашнім хлопчиком, якого майже можна описати, як «маминого 
синка».  

Частина 2 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 25:19-34. Ми більше дізнаємось про характер цих синів.  

ВПРАВА: Яків, очевидно, допомагав з приготуванням їжі, а Ісав проводив час в суворих умовах дикої 
природи. 

1. В якому стані Ісав прийшов додому (вірш 29)? _____________________________ 
2. Чого забажав Ісав (вірш 30)? _____________________________________________ 
3. Яків не хотів дати Ісавові те, чого він просив задарма. Що запропонував Яків? 

______________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Вірш 31 розповідає про первородство. Первородство належить сину-первістку в сім’ї, сину 
дружини чи наложниці. Той, хто мав первородство, врешті-решт ставав главою родини. Родовід сім’ї 
продовжувався через того, хто мав первородство. Він також успадковував подвійну частину батькових 
статків. 
Яків попросив не про дрібницю. Яків хотів того, що належало Ісавові за правом народження. Згадайте 
слова Господа Ревеці, коли Він сказав, що старший служитиме молодшому. Яків діяв досить грубо. Він 
знав, що Ісав був вразливим в той момент. Врешті-решт, єдине, про що міг думати Ісав, була їжа. Яка була 
б користь з первородства, якби він помер? 

ВПРАВА: Продовжуйте з вірша 33… 
1. Яків наполіг, щоб Ісав присягнув йому, перед тим, як їсти. Що ж зробив Ісав? _____________ 

______________________________________________________________________________ 
Присяга означала, що Ісав продає Якову своє первородство, свої спадкові права. 
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2. Яків дав Ісаву їжу (вірш 34). За що Ісав продав своє первородство? ______________  
_______________ Яка дурість з боку Ісава! Те, чого так бажав і так цінував Яків, Ісав продав з 
хліб та сочевичне вариво. 

3. Вірш закінчується тим, Ісав з'їв, і випив, і встав та й пішов. «І, ____________  
_________________________________________________». 

Частина 3 

ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА: Ця історія про первородство дуже коротка (лише 15 віршів), та все 
ж таки ми дізналися багато про Ісака і його сім'ю. Ми довідались, що цінують окремі члени сім'ї, кому 
вони віддають перевагу, і які їхні природні схильності. Ми також виявили, яку цінність кожен син вбачав 
у первородстві. Складається враження, що в цій сім’ї один грав проти іншого, що вони брали різні 
сторони, і мали улюбленців. Проте Бог був вірний своїй обітниці Аврааму, і ця сім'я була спадкоємцями 
обітниці. 

Наше мислення може спотвореним, і ми можемо вірити, що Бог не використає нас, тому що ми такі 
погані. Ми можемо думати, що обітниці Бога залежать від нашої поведінки, або, те, у який спосіб ми 
діємо, визначає, як Бог ставиться до нас. Якщо ми добрі, то Він благословить нас, а якщо ні, то Він не 
благословить. У цій історії ми бачимо, як один брат використав іншого. Ісав був голодний і відчайдушно 
прагнув їжі. Яків побачив це як можливість отримати привілей, котрий мав його первородний брат. У той 
же час ми спостерігаємо, як старший дозволяє своєму шлунку контролювати його поведінку, і таким 
чином Ісав зухвало і зневажив спадщину, яка належала первістку. Яків користується цією можливістю і 
обманом заволодіває тим, чого він так прагне. 

Дії Бога не засновані на нашій поведінці. Бог діє, тому що Він уклав завіт з нами. Він обіцяв нам. Бог 
обіцяв, що вічний завіт стосується Авраама і його нащадків, його потомства. Він не визначив його, 
сказавши щось на зразок: «Якщо вони достатньо хороші…» або «Якщо вони роблять те, що я кажу…», 
або «Якщо вони дотримають свого слова…». Ні, Бог діє, тому що Він дав Своє Слово. Він обіцяв 
Авраамові, Ісакові та його синам, і дотримає його! Все це через Його велику любов до всіх людей. Ми всі 
підпадаємо під дію цієї обітниці в хрещенні. Ми повністю залежимо від того, чи Бог виконає Свою 
обітницю. Навіть коли ми діємо брехливо, нечесно і використовуємо інших, Він діє чесно, правдиво і 
щиро, щоб дотримати Свого Слова. 

Незважаючи на стан людини, Бог залучає людей до свого плану, щоб відновити людство до того, що було 
його початковим задумом. Він вирішив відкупити всіх нас від нашої гріховності і дозволити нам жити в 
свободі і прощенні. Відкуплення всіх нас залежить від Бога. Бог також мав первородного Сина. Його 
звали Ісус. Свої обов'язки Сина-первістка Він сприйняв дуже серйозно. Івана 3: 16-17 нагадує нам. 
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Випишіть ці вірші: 
_____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Ми маємо благословення, тому що Ісус не знехтував Своїм первородством. Він прийшов, як 
первородний, єдиний Божий Син, готовий дарувати вічне життя тим, хто повірить в Нього. Ісус став. 
знаряддям Отця для того, щоб відродити всіх людей, для того, щоб ввести всіх їх в Царство Його Сина. 

МОЛИТВА: Господи Боже, подібно до Якова, я чинив брехливо з іншими, щоб досягти, чого хотів. Моє 
бездумне і нечесне ставлення до членів сім'ї, друзів і колег ламало стосунки. Часто я відчуваю себе 
самотнім і безнадійно покинутим зі своєю провиною. Ісусе, дай мені сміливість визнати мій гріх і 
сповідати його. Я вірю, що Ти є Тим, Хто надасть мені можливість бути правдивим, чесним і діяти, як 
цілісна людина. Я прошу Тебе працювати конкретно зі мною в сфері ________________________ Я 
вдячний, що Ти, Ісус, як Син-первісток, не знехтував Своїм первородством, а радше вирішив померти, 
щоб я став спадкоємцем всього, що Небесний Отець приготував для нас, своїх дітей.  

Частина 4 

ВСТУП: Ми починаємо потроху розуміти, що не все було так добре в домі Ісака. Господь відкрив Ревеці, 
що близнюки стануть двома народами. Одного сина назвали Яковом, що означає «обманщик» і саме так 
він і вчинить! Протягом наступних кількох розділів ми будемо спостерігати, як часто Яків. обманщик, або 
обманює або сам буває обманутим. Ми тільки що дізналися в Частині 2, як Яків лукаво обдурив Ісава і 
отримав первородство. З цього ми також дізналися, що Ісав не цінував того, що було по праву його, як 
найстаршого сина. Насправді, ми бачимо, що він зневажив це право. Він відвернувся від Бога своїх 
батьків, вирішив одружитися з хіттейськими жінками (Буття 26: 34-35), і вирішив жити своїм життям, 
займаючись своїми справами. Ці дії свідчили про його неповагу до батька і перекреслювали все, що 
представляв його батько. Це важливо, коли ми пригадуємо, що Ісак був носієм благословення, яке Бог 
дарував його батькові Аврааму. Все, що було обіцяно Аврааму і передане Ісаку, тепер належало Якову.  

ВЧЕННЯ: І первородство, і благословення були дарами, котрі передавались від батька синові-первістку. 
Первородство давало синові спадщину його батька. Благословення ж, було проголошенням слів батька 
над сином, котрі вели його і керували ним до кінця його життя. В Бутті 25:29-34 ми дізнались, як Яків 
здобув первородство Ісава. Тепер же в Бутті 27 ми дізнаємось, як він також здобув Ісавове благословення. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 27:1-29. 

ВПРАВА:Давайте подивимось на ці вірші, і побачимо, як розвивається історія. 
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1. Яким був стан здоров’я Ісака (вірш 1)? ___________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Ісак розумів, що його дні на землі полічені. Він був старим, слабким і сліпим. Він розумів, що 
настав час передати благословення Ісавові, і він ініціював процес, покликавши Ісава. Якими були 
його настанови Ісавові у віршах 3 і 4? 

a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 

3. Ісак поставив задачу: «Щоб душа моя _____________________________________ поки помру». 

ВЧЕННЯ: Незважаючи на те, що Ісак знав про Ісава, він вирішив дати йому своє благословення. Ісав був 
його улюбленим сином. Батько і син розділяли любов до полювання на природі і насолоджувалися 
відчуттям переслідування здобичі (Буття 25: 27-28). Але Ісав відкинув Бога свого батька і вирішив піти 
своїм шляхом (Буття 26:34), включаючи рішення одружитися на комусь з родини Ізмаїла і слідувати за 
тими, хто не був частиною Божого завіту (Буття 28: 8-8).  

Частина 5 

ВПРАВА: Улюбленим сином Ревеки був ___________. Вона почула, що Ісак сказав Ісаву. І от вона теж 
прагне здобути благословення Ісака, не для себе, звичайно, але для Якова, котрого вона любить. 

1. Коли Ісав пішов, що зробила Ревека (Буття 27:6-7)? ______________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Що вона порадила Якову у вірші 8? ___________________________________________ 
a. У вірші 9: _______________________________________________________________ 
b. У вірші 10: ______________________________________________________________ 

3. Ревека теж поставила задачу «щоб ____________________ тебе перед смертю своєю» (Буття 
27:10).  

4. Яків, тим не менше, бачить певні труднощі в реалізації цього плану. ЩО турбує його у віршах 11 і 
12? _________________________________________________________________ Очевидно, 
найбільше його турбувало, що його спіймають на обмані, і він отримає батьківське прокляття 
замість благословення. 

5. Ревека настільки наполегливо хоче, щоб Яків отримав благословення, що готова взяти прокляття 
на себе, якщо план провалиться. У вірші 13 читач бачить атмосферу секретності та квапливості. 
Що вона каже? ______________________________________________________________ 

6. Отже, Яків слухається, і мати з сином слідують плану обдурити батька і брата. Подивіться, як 
багато вони зробили, щоб напевне обманути Ісака. 

a. Вірш 14: _________________________________________________________ 
b. Вірш 15: _________________________________________________________ 
c. Вірш 16: _________________________________________________________ 
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7. Потім Яків іде до батька. У вірші 18 що спитав Ісак? __________________ 
8. У вірші 19, що відповів Яків? _______________________________________________ 
9. Ісак здивувався, що Ісав повернувся так швидко (вірш 20). Він питає: _____________________ 
10. Яків відповідає: _________________________________________________________________ 
11. У вірші 21 Ісак хоче пересвідчитись, що це Ісав, тому просить його підійти ближче, щоб він міг 

___________________ його. Чому він сумнівався в тому, що це Ісав, якщо Яків ніколи не 
обманював його раніше? Чи обманював? Як ви думаєте? ____________________________  
______________________________________________________________________________ 
Ісак жив в домі обману. Його власна дружина вирішила обманути свого чоловіка, щоб Яків 
отримав те, чого вона хотіла, навіть якщо це було не по праву. Власний син Ісака Яків обдурив 
свого брата, щоб отримати те, чого хотів, а саме первородство Ісава. А тепер мати й син хочуть 
отримати батьківське благословення, знаючи, що Яків може отримати його лише обманом.  

12. Хоча його голос схожий на голос Якова, руки його були волохатими й обман спрацював. У вірші 
24 Ісак питає ще раз _____________________________________________________ 

13. І Яків відповідає ______________________________________________________________ 
14. Ісак настановив його принести їжі, приготованої для нього. Він поїв і випив вина. Потім він 

попросив Якова наблизитись для поцілунку. У вірші 27 що переконало Ісака, що це був Ісав? 
__________________________________________________ 

15. Нарешті благословення передане. В чому полягало благословення (вірші 28-29)? 
a. «Нехай Бог _______________________________________________________». 
b. «Нехай народи _____________________________________________________». 
c. «Будь паном ____________________________________________________». 
d. «Проклятий ______________________________________________________». 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Що за благословення дав Ісак своєму синові Якову! Ви коли-небудь 
отримували благословення? Від батька? Друга? Пастора, священика чи іншого служителя церкви? У 
деяких культурах благословення не є чимось звичайними. Проте благословення дає сили тому, кому воно 
дане. Чи здатні ви почути благословення Боже на ваше життя? 

1. Щоб ви хотіли почути від Нього? _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Яке благословення ви хотіли б передати дитині, чоловікові/дружині, другові чи колезі? 
________________________________________________________________ Благословення батька 
дитині, коли він залишає дім, може звучати: «Пам’ятай, я люблю тебе!» 

3. Згадайте Буття 12 Авраам отримав Боже благословення бути благословення для інших. Приділіть 
час, щоб поміркувати, як ваше життя може бути благословенням для когось ще? Хто це може 
бути? ______________________________________________________________________________ 
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4. Що ви можете сказати чи зробити, щоб поблагословити життя цієї людини? 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, Ти благословив моє життя Істиною. Мені ніколи не треба боятися, що Ти обманеш 
мене. Ти хочеш для мене лише найкращого. Дозволь мені почути, як Ти говориш Своє слово 
благословення мені. «Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви 
збагатились надією, силою Духа Святого!» (Рим.15:13). Дай мені бути уважним до можливостей 
благословити життя інших. Нехай все, що я роблю, приносить Тобі славу та честь. ______________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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УРОК ТРЕТІЙ 

ТЕПЕР ІСАВ  
НЕНАВИДИТЬ ЯКОВА 

БУТТЯ 27, 28 – ВТЕЧА ЯКОВА 

U  

ОГЛЯД УРОКА 3 

 Загальний огляд       
Вступ         

 Урок 3: Буття 27, 28       
• Обман і істина      
• Обман Якова викрито     
• Бог вірний, щоб прощати     
• Яків тікає до Харану     
• Обман породжує ворожнечу    
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  ТЕПЕР ІСАВ НЕНАВИДИТЬ ЯКОВА 
 

ВСТУП 
 

Отже, що таке обман? Звідки він береться? Які наслідки обману? Чому навчає нас Біблія 

про обман? Якщо обман є поганою новиною, то в чому хороша новина? У цьому уроці очікуйте 

зрости в знанні і розумінні обману і його здатності розділяти і знищувати стосунки. 

З Уроку 2 ми дізналися, що, обдуривши брата і свого батька, Яків здобув як 

первородження, так і благословення первістка. Тепер в Уроці 3 дізнаймося, як Ісав відповів на 

свідомий і брехливий вчинок, в результаті якого він позбувся того, що належало йому за правом. 

Зверніть увагу на план Ревеки для Якова. Дізнайтеся про смерть Ісава. 

Нарешті, після вивчення цієї історії нам потрібно приділити час для особистих роздумів. 

Яким був мій власний досвід обману? Коли я був обманутий, і коли я був обманщиком? Писання 

навчає, що ми обманюємо навіть себе. Ми можемо запитати, як таке можливо. Приділіть час, 

щоб пильно поглянути на власну реальність. Ретельно зважте свою реакцію на те, що виявляє 

Господь. 
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ТЕПЕР ІСАВ НЕНАВИДИТЬ ЯКОВА 

Частина 1 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 27. 

ВЧЕННЯ: Оскільки обман є важливою частиною цієї історії та інших історій, які слідують за нею, 
здається доцільним приділити деякий час і вивчити додаткові посилання в Біблії, що говорять про обман. 
Що таке обман? Якими є наслідки для тих, хто обманює? В чому корінь проблеми? Щоб відповісти на ці 
та інші питання, ми залишимо Буття 27 і подивимося на додаткові посилання. Це дасть вам деяке 
практичне розуміння віршів в різних книгах Біблії, і дасть можливість Слову Божому навчити нас.  

1. Матвія 13:22-23 – Що часто обманює нас? ___________________________ 
2. Єремії 17:9 – Звідки походить обман? __________________________________ 
3. Марка 7:20-23 – Що міститься в серці? ____________________________________  

______________________________________________________________________________ 
4. Левит 19:11 – Яка заповідь Божа? _______________________________________ 

Матвій говорить про обман, який приходить з багатством. Ми всі в той чи інший час переживали обман 
багатства. Часто це відбувається лише тому, що ми віримо, що мусимо мати. Після того, як покупка 
зроблена або рівень багатства досягнуто, ми розуміємо, що нас обдурили і змусили повірити в те, що 
воно приносить задоволення, щастя або повноту, або дружбу, або що завгодно. Правда полягає в тому, що 
нас обдурили, і ми повірили в брехню. 

Єремія говорить нам, що ми маємо проблему в серці, і що її не можна виправити. Він говорить, що серце 
є оманливим і невиліковним. Гріх пронизав серце, а суть гріха – обман. Згадаємо інцидент в Едемському 
саду, коли змій говорив з жінкою. Все, що він сказав, було хибним. І, тепер Марко говорить нам, що в 
серці прихований обман. Це частина того, ким є ми, грішні люди. 

Божа заповідь в Левиті полягає в тому, що ми не повинні обманювати один одного. Для нашого добра Він 
дає нам такий наказ. Зверніть увагу, що Яків, коли займався обманом, мав брехати. Він збрехав батькові 
не раз, а кілька разів. Всякий обман – це брехня. Біблія вчить, що лукавий є брехуном і батьком брехні. В 
ньому немає істини (Івана 8:44). 

Протилежною до обману є істина. Подивіться на кожен з цих уривків, і дізнайтесь щось про істину: 
1. Приповісті 14:5 – Які ознаки правдивого свідка? ___________________________ 
2. Ефесян 4:21-24 – Звідки походить істина? _____________________________________ 
3. 1 Коринтян 3:18 – Що ми маємо припинити робити? ___________________________________ 

!  25



4. 1 Івана 1:8-9 – Запишіть уривок: _______________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. 1 Петра 2:21-22 – Який приклад Христа ми маємо наслідувати? _____________________  
______________________________________________________________________________ 

6. Івана 14:6 – Що Ісус говорить про себе? _______________________________________ 

В істині нема обману. Істині можна довіряти. Скільки разів Ісак шукав доказів того, що чоловік перед 
ним, якого він мав благословити, був його сином Ісавом? Обман був у його домі й раніше. Він не довіряв 
тому, чого не міг побачити. Істина і обман не можуть співіснувати. Людина може бути правдивим 
свідком, або є брехливим свідком. 

Істина приходить від Ісуса. Істина – суть того, ким Він є. Він говорить, що Він – Шлях, Істина і Життя. 
Ми можемо довіряти Йому і його істині, коли диявол хоче обдурити нас брехнею. Перш за все, ми 
повинні припинити обманювати себе. Ми можемо ввести себе в оману, і повірити, що ми є чимось, коли 
насправді ми – ніщо. Ми можемо думати, що ми важливі або розумні, або те, що нас обманює, змушує 
нас відчувати себе вищими за інших. Не обманюйтесь. Бог не може бути осміяним. Святий Павло 
говорить нам у Галатам 6: 7-8, що все, що ми посіємо, те й пожнемо. Це сільськогосподарський принцип. 
Якщо ми висаджуємо насіння пшениці, то пожинаємо урожай пшениці. Отже, якщо ми посадимо в 
своєму житті обман і брехню, ми тільки обманюємо себе, якщо думаємо, що наше життя вродить істину і 
довіру. 

Святий Іван сповіщає нам погану новину і Добру Новину. Погана новина полягає в тому, що якщо ми 
стверджуємо, що не маємо гріха, то просто обманюємо себе. Ми не говоримо собі правду. Він говорить, 
що в нас немає істини. Однак, Доброю Новиною є те, що коли ми визнаємо наші гріхи, Він є вірним і 
праведним, і Він простить нам наші гріхи. Так само, як Він був вірний Аврааму, Ісаку та Якову, Він 
вірний нам і прощає нам всі наші гріхи через Ісуса. Бог хоче, щоб ми говорили істину і собі, і Йому. 

Ми всі винні в гріху обману. Наші дії можуть відрізнятися від дій Якова і Ревеки, але обман є обманом, 
незалежно від того, як він проявляється. Ісус прийшов звільнити нас від усього, що нас обманювало. 
Наші серця обманюють нас. Диявол обманює нас. Світ навколо нас зі своєю рекламою і трюками, і навіть 
друзі й родина обдурюють нас. Але Ісус не мав в Собі обману. Хороша Новина полягає в тому, що, хоча 
це коштувало Йому життя, тепер ми маємо силу вільно слідувати Його шляхом, коли Він викорінює 
обман, який так легко всмоктує нас у свої злі сітки. Його істина, сповнена благодаті й милосердя, 
дозволяє нам жити як Його діти і спадкоємці Його Царства. 

Частина 2 
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ВПРАВА: Поверніться до Буття 27. Яків отримав благословення і пішов залишив батька. І от Ісав 
приходить додому.  

1. Що робить Ісав (вірш 31)? _____________________________________________________ 
2. Що Ісак питає? ____________________________________________________________ 
3. Що відповідає Ісав? _________________________________________________________ 
4. Обман Якова розкрито. Зверніть увагу на сильну емоційну реакцію обох чоловіків: 

a. Реакція Ісака у вірші 33: _________________________________________________ 
b. Реакція Ісава у вірші 34: _________________________________________________ 

5. Їх обох обдурили. Вони не можуть повірити в те, що зробив Яків. Що Ісав говорить про Якова у 
вірші 36? __________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

6. У вірші 36 Ісав благає батька: «Благослови й мене, батьку! ... Чи ти не заховав для мене 
благословення?» У вірші 37 Ісак каже Ісавові, що все віддав Якову і: «А що ж тоді тобі я зроблю, 
сину мій?» Батько просто спустошений. Про що Ісав просить у нього у вірші 38? 
______________________________________________________________ 

7. Отже, Ісак благословляє Ісава. Що він говорить у віршах 39 і 40? _______________________  
______________________________________________________________________________ 

8. Чи звучить це для вас, як благословення? Порівняйте слова Ісака до Ісава зі словами 
благословення до Якова. 
_______________________________________________________________ 

РОЗДУМИ: Ми наближаємось до кінця історії. Але це ще не все. Благословення дане. Обман знайшов 
свій шлях в родині. Коли Бог сказав Ревеці, що старший служитиме молодшому, чи мав він на увазі таке?  

1. Якби Ревека і Яків не зіграли свою роль, як історія могла б відрізнятись? ______  
______________________________________________________________________________ 

2. Можна відчувати лише жаль, дивлячись на реакцію батька. Але хтось може спитати, чому раптом 
Ісавові знадобилось благословення, коли він знехтував первородством і відкинув шляхи Ісака. Що 
означало для нього благословення. Як тепер йому жити без цього благословення? 
______________________________________________________________________ 

3. Чим може бути благословення Небесного Отця для нас, котрих Він створив за Своїм образом, а 
тепер прагне відновити і повернути дол. стосунків любові? ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Ісав пристрасно хотів благословення від батька. Чи ми так пристрасно прагнемо отримати 
благословення від Небесного Отця, як Ісав хотів від свого батька? Ваші думки: 
_________________________________________________________________ 
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5. Як я можу продемонструвати свою пристрасть отримати благословення від Бога-Отця в своєму 
житті? _________  
______________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ: Уривок, котрий має величезне значення для цього уроку – 1 Івана 1:8-9. 
Раніше в цьому курсі ми робили посилання на ці вірші. Пропонуємо вам записати цей уривок на картці і 
присвятити наступні декілька днів тому, щоб насолодитись істиною цих слів. Нехай ці слова стануть для 
вас благословенням, коли ви знайдете свободу в сповіданні та радість в знанні істини, що Бог вірний і 
праведний, простить всі ваші гріхи, і очистить вас, зробивши праведними в Своєму Сині Ісусі. 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Руйнація, породжена обманом – всюди навколо. В сім’ях виникають 
проблеми в стосунках. В бізнесі – розчарування. Політичні фігури стають його жертвами та закінчують 
зруйнованою репутацією.  

1. З якими наслідками ви стикаєтесь в результаті того, що були обмануті або обманули самі? 
_______________________________________________________________ 

2. В чому полягав обман? _________________________________________________________ 
3. Які стосунки були зруйновані або зіпсовані в результаті обману? ________________________  

______________________________________________________________________________ 
4. Яким має бути визнання провини? Що має статись для прощення? __________________ 

______________________________________________________________________________ 
Бог кличе нас прийти до Нього, визнавши свою провину і сповідуючи власні вчинки перед Ним. Він хоче, 
щоб істина була частиною нашого життя, істина, яка визнає і сповідує неправду, істина, яка приймає Його 
любов і прощення. 

МОЛИТВА: Господи Боже, я повинен визнати, що обман є у моєму серці. Це – стан мого серця, і в 
самому мені нема ліків для нього. Я обманутий брехнею, що виходить з мене, тому що я грішна людина. 
Але Ти є Істина. Твоє Слово – Істина. Ти кажеш мені, що, коли я сповідую Тобі свій гріх, Ти є вірний і 
праведний, щоб пробачити всі мої гріхи. Я приходжу перед Тебе, вірячи, що Твій Син Ісус є ліками для 
мого серця. Нехай Він чинить Свій шлях у мені ._____________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ВСТУП: Яків обдурив свого батька і свого брата і отримав благословення свого батька, призначене для 
його брата. Ісав був спустошений, коли зрозумів, що благословення було віддане Якову, і попросив свого 
батька про благословення і для нього. Але благословення не було. Ісак подарував Якову панування над 
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своїм братом і зробив усіх своїх родичів Ісава його слугами. Його благословення включало також 
насичення зерном і молодим вином. Тепер історія продовжується тим, що Ісав засмучений, бо не отримав 
від свого батька благословення первістка. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 27:41 і до Буття 28:9. 

ВЧЕННЯ: В Частині 1 ми дізналися з пророка Єремії, що «Людське серце найлукавіше над все та 
невигойне» (Єр.17:9). Обман продемонстрував руйнівну силу гріха в Едемському саду, коли змій обманув 
жінку, і та їла від плоду (Буття 3:13). Обман розкриває гріховний стан нашого серця. Обман нагадує всім 
нам, що образ Божий зруйновано гріхом. Ми не в змозі відображати Його творінню, як Він задумав на 
початку.  

ВПРАВА: Ісав не думав все залишати як є. Поверніться до історії в Буття 27:41. 
1. Які думки проносяться в розумі Ісава відповідно до вірша 41a? _______________________ 
2. Що було коренем ненависті Ісава? Чому ненависть? (вірш 41b) ___________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. Що він планує зробити? (вірш 41c) ________________________________________________ 

Цей план нагадує про двох інших братів – одного на ім’я ________________, який намірився 
вбити свого брата ___________________ (Буття 4:8). 

5. В ненависті є зло. Ненависть постійно годує наші гріховні думки і нечестиві бажання, які можуть 
привести навіть до вбивства. Що святий Павло говорить нам в Ефесян 4:26? ____ 
______________________________________________________________________________ 
Чому ні? Сон дає можливість дияволу отримати своє (Ефесян 4:27) і плекати злі думки в нашому 
розумі у стані підсвідомості. 

6. Ревека розуміє, що надумав Ісав і швидко попереджає Якова. Що вона говорить Якову у вірші 42? 
_____________________________________________________ 
Ісав все з’ясував. В нього є план. Він лише почекає, доки його батько помре.  

7. Втретє у розділі 27 Ревека говорить Якову (вірш 43): ___________________________  
Знайдіть два інших посилання у розділі 27 і запишіть, де вони:  

a. _________________________________________________ 
b. _________________________________________________ 

8. Ревека навчає «слухатись її голосу». Роби, як я кажу Що це говорить про її характер? 
_______________________________________________________________ 
Про її стосунки з Яковом? ___________________________________________________ 

9. В чому полягає план Ревеки згідно з віршами 43-45? ___________________________________  
______________________________________________________________________________ 

10. Яку причину Ревека називає Ісаку стосовно квапливої втечі Якова (вірш 46)? Буття 26:34-35 трохи 
проливає світло.___________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
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11. В Бутті 28:1-2 Ісак швидко приймає план Ревеки відіслати Якова до дому її батька, щоб Яків 
обрав собі дружину. Згадайте, що його батько, Авраам, послав слугу в Харан або в Падан 
арамейський, щоб знайти дружину Ісакові. Якими були настанови Якову? 
______________________________________________________________________ 

12. Яке благословення Ісак дав Якову перед тим, як відіслати його (Буття 28:3-4)? ______  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

13. Які з цих слів подібні до слів, даних Богом діду Якова Аврааму та його батьку Ісаку? 
_______________________________________________ 

14. Буття 28:5 – Яків вирушає до свого дядька ___________________ котрий був братом 
______________________. Їхнім батьком був ___________________________ 
Знову ми бачимо, що дотримуватись правильних союзів – важливо для родоводу Ісуса.  

Частина 5 

КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ: 
1. Поки Яків знаходиться в домі свого дядька Лавана, що вирішує зробити Ісав (вірші 6-9)? 

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Про що говорять нам дії Ісава? Що відбувається з ним? ______________________________  
______________________________________________________________________________ 

3. Згадайте, хто такий Ізмаїл. Ізмаїл – дядько Ісава, брат по батькові його батька Ісака. Чи 
сподобалось би його батькові, що він звернувся до родини Ізмаїла по дружину? Врешті-решт, 
Яків пішов до брата матері. Чому ж для Ісава було б неправильно звернутись до дому Ізмаїла? 
Згадайте, що ангел Господній сказав Агарі про Ізмаїла в Буття 16:11-12.___________________  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ В Буття 
25:18 (сучасний переклад) сказано: «І вони жили у ворожнечі з усіма, хто їх оточував».  

РОЗДУМИ: Історія ось-ось має змінити напрямок. Але перед тим, як ми продовжимо читати про Якова в 
Харані, ми повинні приділити час, щоб поміркувати над деякими нашими власними почуттями і 
ставленням до того, що відбувається. Дім розділився. Брати розходяться між собою. Батьки стоять на 
стороні різних синів. Батько має Божу обітницю, передану йому від батька Авраама. Коли ці брати були 
ще в утробі, Господь сказав Ревеці, що вони будуть розділені і старший буде молодшому. Очевидно, що 
саме це відбувається. 

Яків отримав і первородження і благословення первістка. Це по праву належало Ісаву, але Ісав зневажив 
їх, так само і брата з батьком. Так часто сьогодні ми чуємо подібні історії. Через якусь причину брати 
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більше не розмовляють один з одним, і сестри віддаляються одна від одної. Зростають злість і ненависть; 
стосунки розбиті, а любов втрачена. 

Чи майбутнє цієї родини під загрозою? Чи є ризики для виживання обітниці завіту? Ісак є єдиним 
спадкоємцем обітниці. У нього є тільки два сини, і тепер один з цих синів відвернувся від усього, за що 
стояв батько. Інший син біжить, рятуючи життя, боїться, що його брат уб'є його. Де Бог в усьому цьому? 
Він відмовився від цієї сім'ї? Чи змінив Він свою думку про завіт, який уклав з Авраамом і його 
нащадками? Схоже, що обман у цій сім'ї поставив під загрозу весь план Бога. Ваші думки: 
_____________________________________________________________________________________ 

Означені питання не обов'язково мають відповіді, але вони дозволяють нам думати про можливі варіанти. 
Вони дають нам можливість уявити собі, як бути на чиємусь місці. Ці роздуми дозволяють нам поставити 
важкі питання. Де Бог в усьому цьому? Що він думає? Він щось зробить? Він гнівається? Як він має 
реагувати на те, що в цій сім’ї проблеми, і навіть один брат хоче вбити іншого? Чи Бог схвалює весь 
обман, що відбувся тут? Чи може Він досягти своїх цілей, незважаючи на всі порушені стосунки? Ваші 
думки:  
_____________________________________________________________________________________ 
Про що ви думаєте, дійшовши до цього моменту історії? Які важкі питання ви можете поставити? 
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я починаю відчувати себе трохи незручно. Чим більше я дізнаюся про Ісака і його 
сім'ю, тим більше можу побачити себе в тому, що відбувається. Жорсткі речі пронизали й мою сім'ю. Те, 
як ми ставились один до одного, завдало ран, і рани, здається, не загоюються. Я прошу Тебе зцілити 
порушені стосунки. Принеси Свою любов, туди де є рани й біль. Нам потрібна Твоя рука миру, щоб 
відновити нашу радість в житті. Я приношу перед Тебе те, що особливо непокоїть моє серце. 
__________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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З БЕЕР-ШЕВИ ДО ХАРАНУ 
 

ВСТУП 

 Яків втечею рятую своє життя. Він залишив матір, яка разом з ним була задіяна в обмані його 
брата і батька. Він залишив батька, що жалкує за своїм сином-первістком, котрий був позбавлений свого 
первородства і благословення. Він залишив брата, котрий вирішив вбити його. 

Однак його переживання на шляху до Харану змінили його життя. Що могло трапитись такого в 
дорозі, що призвело до подібної трансформації? Вивчаючи Урок 4, зверніть увагу на цей поворотний 
пункт, цей новий початок у житті Якова. 

Через деякий час Яків прибуває в Харан і зустрічає свого дядька, брата своєї матері. Яким було 
його життя серед родичів? Дізнайтеся про любов Якова до Рахілі. Але історія ускладнюється обманом її 
батька. 

Отже, так, були наслідки. Подивіться на наслідки недобросовісних схем цього батька. В чому 
полягав біль і хто його поніс? 

Цей урок спонукає нас привести до ладу наші життя, щоб побачити свіжий і новий початок. 
Зверніть увагу на свій новий початок, коли ви зустрічаєте Господа Бога в Його Слові і серед Його людей. 
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З БЕЕР-ШЕВИ ДО ХАРАНУ 
 

Частина 1 

ВЧЕННЯ: Слово патріарх може бути вам знайомим. Трьома найвизначнішими патріархами Старого 
Заповіту є Авраам, Ісак і Яків. Слово патріарх походить від латинського patri, або батько. Ці чоловіки 
вважаються пращурами єврейського народу, юдеїв. В Бутті 28:10-22 ми дізнаємось, що Бог обрав Якова 
нести обітницю вічного завіту 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 28:10-22. Продовжимо історію з подорожі Якова. Яків залишив Беер-
Шеву, де жили його батьки і відправився до Харану, котрий також називався Падданом арамейським, до 
дому його дядька Лавана (Буття 28:10).  

ВПРАВА: 
1. Яків в дорозі. Що він робить (вірш 11)? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. Опишіть його сону вірші 12: ____________________________________________________ 

a. Згідно з віршем 13 хто був на горі драбини? __________________________ 
b. Ким, Він сказав, Він був? ___________________________________________________ 
c. Що, Він сказав, Він дасть? ____________________________________________ 
d. У вірші 14a що він пообіцяв нащадкам Якова? __________________________  

________________________________________________________________________ 
e. Хто мав благословитись через Якова і його потомство (вірш 14b)? _________________  

________________________________________________________________________ 
3. У вірші 15 що Він обіцяє? 

a. Я ___________________________________________________________________ 
b. і буду ________________________________________________________________ 
c. і ________________________________________________________________ 
d. і Я не _______________________________________________________________ 

4. Знову звучить обітниця землі і нащадків. Обітниця, дана Авраамові і Ісаку, була дана Якову. Він 
прокидається і розуміє Божу присутність (вірш 16). Як він реагує у вірші 17? 
_______________________________________________ 

5. Що він каже? _______________________________________________________________ 
6. Очевидно, сон мав місце вночі, бо вірш 18 продовжується словами: «рано вранці…» Що Яків 

зробив? _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. Як він назвав те місце? __________________ Подивіться в примітки у своїх Бібліях. Там може 
бути примітка з поясненням значення слова Бет-Ел. ______________________________ 
Слово Бет-Ел складається з двох слів: Бет означає дім, а Ел означає Бога. 
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8. У віршах 20-22 Яків складає обітницю. Обітниця включає в себе коли і тоді. 
a. Якою є части на коли? ________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
b. Якою є частина тоді? _____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
Яків говорить, коли Бог 1) буде з ним і пильнуватиме його, 2) дасть йому одяг і їжу, і 3) поверне 
його безпечно в дім батька, тоді 1) Господь буде його Богом, 2) камінь, що був йому за подушку, 
стане Божим домом, і 3) з усього, що Бог дасть йому, він дасть Богові десяту частину. 

9. Буття 28:22 є біблійним посиланням на десятину Богові. Яків вирішив віддати десяту частину 
всього, що отримає назад Господу. Десята частина була його десятиною. В інших уривках Біблії 
говориться про десятину з майна. Практика десятини збереглася до цього часу. Церква наслідує 
приклад Якова. Рекомендовано давати десятину. Десятина допомагає нам пам’ятати, що все, що 
ми даємо, походить від Бога. Саме Він дає нам все необхідне для життя.  

Частина 2 

РОЗДУМИ: Ще раз ми повинні зробити паузу в нашому дослідженні і приділити час, щоб подумати про 
все, що відбувається. Яків біжить до дому свого дядька Лавана. Він біжить, щоб врятувати життя. По 
дорозі він проводить ніч під зоряним небом, поклавши голову на камінь. Він бачить сон, але це не просто 
сон. Це сон, в якому Бог приходить до нього з певною обітницею – те, що було дане Аврааму і Ісаку, 
тепер дане йому. Земля належатиме йому та його нащадкам, і потомство його буде поширюватися як 
порох по лицю землі. Більше того, всі люди на землі будуть благословенні через нього і його нащадків. 
Яків визнає присутність Господа на цьому місці, а з каменя робить пам'ятник Йому, поливаючи камінь 
оливою, що відділяє його для святого використання. Він дає обітницю Богові, яка включає «коли» і 
«тоді», і містить обіцянку десятини з усього, що Бог дасть йому. Це – історія в двох словах. 

Це новий початок для Якова, поворотний момент. Чи до цього часу Яків прийняв Бога свого батька як 
свого Бога? Що означав для нього Бог? Хоч щось? Очевидно, присутність Бога була на цьому місці. Яків 
злякався. Він усвідомив, що це не було звичайним місцем, а вважав його дивовижним, нічим іншим, як 
Божим домом, небесними воротами. Складається відчуття, що Яків побачив все життя інакше тієї ночі і 
наступного ранку. Він був готовий випробувати Бога. Наглядай за мною, бо я боюся, що мене вб'ють. Я 
нічого не маю, тому дай мені їжу та одяг. Я тікаю зі свого дому, від своєї родини, всього знайомого і 
всього, що люблю. Ти безпечно повернеш мене додому. Яка мужність потрібна, щоб просити, вимагати 
цього в Бога! Чи я коли-небудь настільки сміливо просив Бога про потреби, які є в моєму серці? Коли міг 
бути такий час? ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Якщо я не був настільки сміливим, і не просив подібного раніше, що може лежати тягарем на моєму 
серці, про що я хочу попросити, що переконало б мене в Його любові і турботі про мене? Що переконало 
б мене, що він дбає про мене і хоче бути моїм Богом, хоче, щоб я був Його дитиною? 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Яків також обіцяє, що Господь буде його Богом, що він визнає це місце Божим домом і що він дасть 
Господу десяту частину всього, що Той дасть йому. Чи це й ваш Господь Бог? Чи прийняли ви Його як 
Того, Хто забезпечує потреби вашого серця? Яків вважав, що свідчить про свої стосунки з Богом, даючи 
десятину. Як ви можете засвідчити про свої стосунки з Ним? ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, Боже, Ти явився Якову в найгірший час його життя. Він тікав. Він був безнадійно 
нужденним і знаходився далеко від усього, що йому було знайоме. Ти прийшов до нього в його 
самотності і заспокоїв його Своєю присутністю, Ти проголосив йому, що завіт, який Ти уклав його з 
дідом і батьком, також дається йому. Ти не змінився. Твоє слово не змінилося. Я прошу Тебе прийти до 
мене в моїй самотності. Ти знаєш потреби мого серця. Я дякую Тобі за те, що Ти – мій Бог і за те, що Ти 
зробив мене Своєю дитиною навіки. Я можу бути сміливим, щоб свідчити про Тебе і про наші стосунки 
через Твого Сина, Ісуса. Я буду дякувати і прославляти Тебе сміливо і щедро, віддаючи Тобі те, що Ти 
мені дав. _______________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВСТУП: Яків залишає Бет-Ел, місце, де він бачив сон, і продовжує свій шлях до Харану. Він прибуває в 
землі східних народів. На полі знаходилась криниця. Три отари паслись неподалік. Криниця 
забезпечувала овець водою. Отвір криниці був накритий великим каменем. Коли отари збирались, 
пастухи скочували камінь. Вівці могли напитись з криниці. Коли вони закінчували пити, пастухи 
закривали криницю каменем. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 29:1-14. В цих віршах ми знайомимось з Лаваном і Лією. Пам’ятайте, що 
Лаван – це брат Ревеки, дядько Якова. 

ВПРАВА: Яків вступає в розмову з деякими пастухами. 
1. Що Яків з’ясував у вірші 4? ________________________________________________ 
2. Що наступне він спитав у вірші 5? __________________________________________________ 
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3. У вірші 6 він дізнається, що з Лаваном все гаразд і знайомиться з дочкою Лавана Рахіллю. У вірші 
7 Яків зауважує, що овець, котрі лежать неподалік варто напоїти і відправити на пасовисько. Яка 
проблема згадується у вірші 8? 
___________________________________________________________ 

4. Рахіль прийшла з отарою свого батька. Рахіль була ____________________________ 
5. Що зробив Яків, коли побачив Рахіль (вірш 10)? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
6. У віршах 11 і 12 Яків розповідає Рахілі, хто він, і вона біжить додому розповісти своєму батькові. 

Що зробив Лаван, коли дізнався новини про Якова (вірш 13)? __________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. Після того, як Яків розповів йому все, що сталось, що відповів Лаван у вірші 14? _______  
______________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ВЧЕННЯ: Після всього, що трапилось в житті Якова, він знайшов прилисток. Родина його матері, котру 
він ніколи не бачив, прийняла його як члена сім’ї його дядька Лавана зі словами «ти кість моя і тіло моє!» 
Але скоро Яків дізнається, що означає бути його кісткою і тілом. Характер сім’ї розкривається глибше. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 29:14-30. Підкресліть слово, яке виступає характерною рисою сім’ї 
Лавана й Ревеки. Що це за слово? _____________________________ 
ВПРАВА: В Буття 29:14 Лаван і Яків починають говорити за плату. 

1. Яків живе в Лавана вже місяць, і Лаван не вважає, що Яків має працювати задарма, тому що він 
родич. Що Лаван питає у вірші 15? ______________  
______________________________________________________________________________ 

2. З віршів 16 і 17 ми дізнаємось про двох дочок Лавана. Старша дочка ____________ і молодша 
______________________.  

a. Як описується Лія? ____________________________________________________ 
b. Як описано Рахіль? __________________________________________________ 

3. Вірш 18 говорить, що Яків покохав Рахіль. Що Яків запропонував Лавану стосовно плати? 
______________________________________________________________________________ 

4. Лаван погодився, вважаючи, що дочці краще дістатись Якову, ніж іншому. Згідно з віршем 20 як 
Яків сприйняв службу Лаванові, знаючи, що Рахіль стане його дружиною? 
_____________________________________________________________ 

5. Коли минуло _______ років, Яків пішов до Лавана і сказав, що виконав свою частину угоди, і 
зажадав, щоб його дружина (Рахіль) лягла з ним. Лаван погодився і призначив святкування. Що 
він зробив (вірш 22)? ___________________________________________ 

6. Але в історії з’являється ускладнення. У вірші 23 що зробив Лаван? ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Тепер Лія стала дружиною Якова. Лаван дав Лії невільницю на ім’я _____________________ 
7. Коли настав ранок, правда відкрилась. Поруч з ним лежала Лія. Немає потреби казати, що Яків 

пішов до Лавана. Про що він спитав у Лавана у вірші 25? _______________________________  
Яків сказав: «Хіба не за Рахіль працював я?» А потім слідує питання, котре розкриває істину суть 
ситуації: __________________________________________________________ 

8. Обманувши Якова, що Лаван говорить йому у вірші 26? _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Традиція вимагала, щоб старша дочка вийшла заміж першою. Лаван погодився віддати Рахіль за 
Якова в обмін на ще сім років праці. Вірш 28 зазначає: «І зробив Яків так». Яків скінчив 
шлюбний тиждень з Лією і прийняв Рахіль за дружину. На додачу Лаван дав Рахілі невільницю 
________________________ (вірш 29). 

9. Вірш 30 розповідає про стосунки Якова з двома дружинами. Він виріс в домі, де в батьків були 
свої улюбленці, а тепер він живе у власному домі, і любить одну дружину більше за іншу. Він 
працював на Лавана ще _________ років. 

РОЗДУМИ: На цьому етапі варто поміркувати над декількома думками: 
1. Одна думка зосереджена на Лії, жінці, яку власний батько використав для обману того, хто тепер 

був її чоловіком, чоловіком, котрий не любив її. Як воно бути на місці Лії? Вона не була 
красунею. Біблія описує її як слабку очима. Вона була старшою і не була одружена. Її сестра 
Рахіль, очевидно, була тією, до кого залицялись. Лія знала звичаї свого народу. Чи знала вона в ці 
перші сім років, що саме вона буде обманом дана Якову за дружину? Чи знала вона, що її 
віддадуть заміж, і чи боялась вона моменту одкровення і абсолютного розчарування, яким вона, 
вона знала, стане для Якова? 

2. Уявіть на мить, що ви журналіст, який бере інтерв'ю в Лії. Які питання ви хотіли б поставити? Які 
питання будуть цікаві вашим читачам і дадуть уявлення про те, що тільки-но відбулося? Чи була 
Лія частиною змови з метою обману? Чи вона була невинною жертвою? Як їй було почуватись 
аутсайдером, коли мова йшла про зовнішність і привабливість? Як ви почувались би, коли вас 
завжди порівнюють з вашою молодшою сестрою або старшим братом? Запишіть кілька своїх 
питань для цього інтерв’ю: 

  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 

Частина 5 

ЗАСТОСУВАННЯ:  
1. Можливо вам знайомий досвід змагання за визнання, можливо навіть за любов. З ким ви 

змагались? Що він чи вона мали, що змусило вас вважати себе гіршим за нього чи неї? 
__________________________________________________________________ 
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2. Що ви завжди хотіли мати, або ким хотіли бути, щоб вас більше цінували інші? 
__________________________________________________________ 

3. Як інші ставились до вас? Яким був ваш досвід? __________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Як ви почувались через їхнє ставлення? ___________________________________ 

МОЛИТВА: Господи Боже, Ти знаєш біль, який я ношу в собі через почуття меншості. Інші, здається, 
мають зовнішність, всі здібності, розум, талант, яскраву особистість, які роблять їх такими 
привабливими. Я хочу подякувати Тобі, що Ти зробив мене таким, яким я є. Я дякую Тобі за те, що Ти 
любиш мене і благословляєш моє життя Своєю вірністю. _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
РОЗДУМИ: Інша думка, яку варто розглянути, стосується Якова. Врешті-решт, обманули саме його. Він і 
Лаван мали домовленість. Він буде працювати протягом семи років, щоб отримати Рахіль за дружину, і 
саме це він і зробив. І от настав час і він готовий повести її в свій намет і лягти з нею. Завіса і темінь дали 
можливість Лавану здійснити цей обман, але в ранковому світлі правда відкрилась. Уявіть той момент 
істини. 

Що відбувається, коли очі відкриваються на правду? Ми можемо повернутися до Адама і Єви в Саду, 
коли в Бутті 3: 7 говориться, що очі їх обох відкрились. Яким дурнем ти почуваєшся! Ми відчуваємо себе 
виставленими на посміховисько, вразливими, і розуміємо, наскільки легко нас можна обдурити. Ми 
запитуємо себе: як я міг бути таким дурним? Гріх змусив нас усвідомити свою вразливість, і тому ми 
намагаємося підняти оборону, щоб захистити себе від усього, що хоче обманути нас. У той же час, ми, як 
і Яків, занадто часто зосереджуємося на тому, що вважаємо істинним, а не на тому, що є істиною.  

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ:  
1. Чи мали ви досвід, коли той, кому ви довіряли, обманював вас? Хто це був, і що це біли за 

обставини? __________________________________________________ 
2. Обман може привести нас до ненависті, як Ісава. Як ви відреагували на обман? 

___________________________________________________________________ 
3. Якщо обман викликав у вас ненависть до когось, Господь запрошує вас, звільнитись від тягаря, 

що гне вас донизу, і не дає жити повноцінним і вільним життям. Запрошуємо вас дозволити Йому 
забрати тягар з ваших пліч і понести його замість вас. 

МОЛИТВА: О, Боже, дуже часто я обманююсь і вірю в брехню лукавого, а не в Істину Твого Слова. Я 
обманутий брехливою рекламою, спотвореним представленням товарів і послуг, лідерами і друзями, чи 
навіть членами сім'ї. Я іноді навіть сам обманюю себе, вірячи брехні і неправді. Пробач мені. Я хочу 
жити в правді. Я хочу знати істину. Я хочу знати і вірити Ісусу як Тому, Хто є Шлях, Істина і Життя. 
___________________________________________ 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УРОК П’ЯТИЙ 

ВІН ЛЮБИВ РАХІЛЬ 
БІЛЬШЕ ЗА ЛІЮ 

БУТТЯ 29, 30 – НАРОДЖЕННЯ СИНІВ ЯКОВА 

U  

ОГЛЯД УРОКА 5 

 Загальний огляд        
вступ          

 Урок 5: Буття 29, 30        
• Сини Якова від Лії      
• Заздрощі Рахілі і самотність Лії     
• Рахіль залишається неплідною     
• Рахіль народжує сина      
• Страх ревнощів       
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ВІН ЛЮБИВ РАХІЛЬ БІЛЬШЕ ЗА ЛІЮ 
 

ВСТУП 

 Яків тепер одружений на Лії і Рахілі, двох дочках свого дядька Лавана. В Уроці 4 ми дізналися, як 
обман залишив тривалий відбиток на цих двох сестрах і Якові. Як наслідок, в цій сім'ї було багато 
труднощів в стосунках. Цей урок відкриває характерну рису Якова, яка також була частиною сім’ї, в якій 
він виріс зі своїми батьками Ісаком і Ревекою. Дізнайтеся про цю особливість і про шкоду, яку вона 
завдала в кожному з варіантів стосунків – між Яковом і кожною з його дружин, і в стосунках між цими 
сестрами. Дізнайтеся, як ця риса проявляється в сім'ї Якова. 

Яків був благословенний багатьма синами. Імена цим синам дали Лія і Рахіль. Ці імена 
розкривають нам, що було в серці цих матерів. Дізнайтеся, що відбувається з ними в ці дітородні роки? 
Можна знову поставити питання: «Де Бог у всьому цьому?» 

Ця історія дає нам можливість для роздумів про особисте. Наприклад, яким персонажем в цій 
історії ви хотіли б бути? Чому? Що було б, якби ви були Лією? Або Рахіллю? Ви коли-небудь відчували 
себе однією з них? Який вплив могли мати їхні імена на те, як вони сприймали себе? Яке значення для 
вас має ваше ім'я? 

Пам'ятайте, що Бог продовжує виконувати Свою обітницю завіту – обітницю, яку Він дав 
Аврааму, передав Ісаку, і тепер продовжує виконувати в житті Якова. Незважаючи на те, що відбувалось в 
цій родині, обітниця залишається непохитною. Коли ви вивчаєте Урок 5, нехай вам відкриється вірність 
Божа і ваша надія спочиває в Ньому. 
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ВІН ЛЮБИВ РАХІЛЬ БІЛЬШЕ ЗА ЛІЮ 
 

Частина 1 

ВСТУП: Тепер Яків одружений. Лія і Рахіль стали його дружинами. Рахіль – молодша і красивіша з 
сестер. Ми дізнаємось, що Яків ______________ Рахіль ____________ ніж Лію. Цей фаворитизм створює 
атмосферу конкуренції і заздрощів між сестрами. Лаван дав кожній з дочок невільницю-служницю. 
Служницю Лії звали _____________ а Рахілі - _________________. 

Вам варто ознайомитись з іменами синів Якова, патріархами (Дії 7:9). Їх важливо вивчити. Деякі з імен 
звучатимуть незвично, а інші – це імена, котрими ми називаємо своїх синів навіть сьогодні. Ви можете 
зробити власні нотатки щодо кожного з синів в своєму записнику для використання в майбутньому. В 
інших частинах Біблії окремі сини та їхні сім’ї називають племенами (або колінами). Разом їх називають 
дванадцятьма племенами Ізраїлю.  

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 29:31 і до Буття 30:24.Читаючи, підкресліть імена, кожного з синів, що 
народились в Якова. 

ВЧЕННЯ: Відкрита або плідна утроба в культурі тих часів була знаком, що жінка благословенна Богом. 
Неплідна жінка, з іншого боку, зазнавала зверхнього ставлення від общини, в якій мешкала. Згадаймо 
Сарру і Ревеку. Обидві ці жінки були неплідними. (Буття 16:1; Буття 25:21). В Бутті 29:31 ми знову 
згадуємо про відкриту утробу і неплідну жінку. 

Інша частина кочової культури, яку необхідно зрозуміти, стосується невільниць. Раніше в Бутті 16:3-4 ми 
читали, що оскільки Сара була неплідна, вона дала свою служницю Агар Авраамові за дружину. Авраам 
спав з Агар’ю, і вона завагітніла. Невільниці Зілпа і Білга теж були дані Якову за дружин (Буття 30:4, 9). 
Він спав з кожною з них, і вони завагітніли. Цікаво, що Біблія навчає – коли чоловік і жінка пересплять 
разом, жінка вважається дружиною цього чоловіка. Статева близькість консумує стосунки чоловіка й 
жінки. В статевому акті чоловік і жінка стають однією плоттю. (Буття 2:24). 

ВПРАВА: Заповніть таблицю, розбираючи наступні декілька віршів. Ваші замітки допоможуть вам. 
Визначте матір, ім’я сина та значення його імені. Дивлячись на ім’я кожного сина, зважте на внутрішні 
труднощі, котрі переживала кожна з дружин Якова. 

Ім’я матері   Ім’я сина   Значення імені сина 
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1. З вірша 31 ми дізнаємось, що Господь побачив, що чоловік не любить Лію і відкрив її утробу. . 
Що ми дізнаємося про Рахіль? _____________________________________________ 

2. У вірші 32 Лія народила Якову сина-первістка. Як його звали? Що означало ім’я цього хлопчика? 
(Додайте до таблиці) Яке одне слово показує ставлення Лії до свого життя? 
_______________________ Чого вона прагнула? _________________________________ 

3. У вірші 33 Лія знов вагітніє. Як звали сина, і що означає його ім’я? (Табличка) Що Лія вважала 
істиною? _____________________________________________ 
Вона знала, що Господь почув її і вірила, що Він благословив її ще одним сином. Чому? 
________________________________________ Що залишалось глибинним криком її серця? 
______________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ВПРАВА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ:  
1. У вірші 34 Лія народжує третього сина. Яке його ім’я, і що означає ім’я цього хлопчика? 

(Табличка) Що, Лія вірила, тепер трапиться? ____________________________________ 
a. Лія прагнула єдності з чоловіком. Що змушує думати, що вона почувала себе як 

невільниця?____________________________________________________________ 
b. Що розповідає цей вірш про біль Лії? ____________________________  

________________________________________________________________________ 
2. Вірш 35 говорить, що вона знову завагітніла і народила ще одного сина і значення імені? 

(Табличка) Лія, здається, підійшла до значущого моменту в своєму житті. Вона більше не 
збирається страждати через те, чого не має, а саме, ________________________________ 
Радше вона бачить народження четвертого сина як можливість _________________________ 
_______________________ Про що сказано у закінченні вірша 35? ______________________ 

3. Тим часом у Бутті 30:1 що трапляється з Рахіллю? _____________________________ 
a. Рахіль почала ______________________ своїй сестрі.  
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b. Заздрість через страх бути заміненою. Як ця заздрість проявляється в ситуації Рахілі? 
________________________________________________________ 

c. Що вона вимагає в Якова? ____________________________________________ 
d. І його гнівна відповідь, видає, що він засмучений: _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
Подібно до Сари у Бутті 16:2 Яків вірив, що Бог не дозволяв їй народити (Буття 30:2).  

e. Що Рахіль каже Якову (вірш 3)? _________________________________ Рахіль диве в 
страху та заздрощі. Вона боїться, що втратить любов Якова, і він відвернеться від неї до її 
сестри Лії, яка народила йому чотирьох синів. Вона відчайдушно намагається втримати 
любов і прихильність. 

4. В Буття 30:4-6 ми дізнаємось, що Рахіль дала Біглу за дружину Якову, Яків спав з нею, вона 
завагітніла і народила сина. Яке його ім’я і яке значення імені? (Табличка) 

a. Хто назвав дитину? __________________________ 
b. Зважаючи на тавро неплідної жінки, чому Рахіль обрала таке ім’я? 

________________________________________ Вона вірила, що була збезчещена. Бог дав 
їй сина. Тепер її не вважатимуть винною, такою, що заслуговує на Боже покарання. Тепер 
вона вільна від сорому. 

Частина 3 

ПРОДОВЖЕННЯ ВПРАВИ: (Буття 30) 
5. Білга знов вагітніє (вірші 7-8). в дитини і яке значення імені? (Табличка) Знову, Рахіль називає 

дитину. Що це ім’я говорить про Рахіль? 
________________________________________________________________________ 
Заздрощі Рахілі призвели її до конкуренції з сестрою. Тому що тепер вона має двох синів завдяки 
своїй невільниці Білзі, Рахіль проголошує себе переможцем! 

6. Вірші 9-11: Лія перестала народжувати, тому дала свою невільницю Зілпу Якову за дружину. Та 
народила йому сина. Яке його ім’я і яке значення імені? (Табличка) Лія була в захваті, що змогла 
подарувати Якову ще одного сина. Щось змінилось. Що означає його ім’я? Яку зміну відображає 
реакція Лії? ____________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. Зілпа народила Якову ще одного сина. і що воно означає? (Табличка) Що тепер хоче показати Лія 
своїм односельчанам? ___________________ В неї майже було відчуття, що Господь дав їй любов, 
яку вона ніколи не отримувала від Якова. Тепер друзі бачили, що вона являє собою 
_______________________ а не ________________. Страждання, яке колись відштовхувало сім'ю 
та друзів, було замінене щастям, яке захоплювало і приваблювало інших. 

8. Нам хочеться вірити, що тепер все налагодилось між сестрами, їх невільницями і Яковом. Вірші 
14-16 розповідають, що син Лії знайшов мандрагорові яблучка та приніс своїй матері. Примітка: 
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Мандрагорові яблучка використовувались для загоєння ран, виразок тощо. Рослину називали 
«диявольським яблуком», яблуком кохання, яке робить плідним. 
Рахіль побачила їх і спитала, чи могла б вона скуштувати їх. В цей момент ми розуміємо, що 
ворожнеча між сестрами не припинялась. Що відповідає Лія у вірші 15? _________________  
______________________________________________________________________________ 
Врешті Лія дає Рахілі мандрагорові яблучка в обмін на можливість лягти з Яковом цієї ночі. 

9. У віршах 17-18 ми читаємо, що Бог прислухався до Лії і дав їй народити п’ятого сина. Яке його 
ім’я? Що означає? (Табличка) Лія думає, що заслужила на що? 
______________________________________________________________________________ 
Нагороди здобувають, а потім їх отримують ті, хто заслуговує. Як Лія почувається тепер, коли 
Зілпа, як і Білга що народила сина Якову?  

10. Лія народила шостого сина (вірші 19-20). дитини і його значення. Тепер Яків має десять синів! 
Лія ставиться до цього як до дорогоцінного дару. Більше Лія не шукає любові від свого чоловіка. 
Якого ставлення тепер вона очікує? __________________________________ Лія вірить, що 
оскільки вона подарувала Якову шість синів, вона заслуговує на пошану і повагу/ 

РОЗДУМИ: Приділіть трохи часу тому, щоб записати свої думки. Що відбувається між цими сестрами і 
їх чоловіком? Як ви уявляєте життя за таких обставин? _________________  
_____________________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ПРОДОВЖЕННЯ ВПРАВИ: (Буття 30) 
11. Вірш 21 розповідає, що пізніше Лія народила також дочку, Діну. Це записано в зв’язку з 

випадком, що стався в Буття 34. Ми не будемо вивчати цей розділ, тож можете прочитати його 
самостійно. 

12. А що з Рахіллю? У вірші 22 просто сказано, що Бог згадав Рахіль. Він почув її і відкрив її утробу. 
в її сина? (Табличка) Нарешті, вона завагітніла. Господь забрав її ганьбу. І одразу ж про що вона 
просить? ______________________________________ 

13. Розділи 29 і 30 містять записи про народження одинадцятьох синів Якова; але має народитись ще 
один син. Щоб дізнатись про цього сина, відкрийте Буття 35:16-20. 

a. Яків перевіз родину з Бет-Елу, де він бачив сон і де Бог оновив свою обітницю, яку дав 
Авраамові та Ісаку. Вони вирушили з Бет-Елу, що неподалік Ефрати (місто Вифлиєм), і що 
сталось у вірші 16? ___________________________________________ 

b. У вірші 17 повитуха каже, що вона очікує ще одного сина. Рахіль називає його дав йому 
батько, і що воно означає? (Табличка) Господь відповів на прохання Рахілі (Буття 30:24) і 
дав їй ще одного сина. І потім Рахіль вмирає при пологах. Яків вважав Рахіль своєю 
правою рукою, яку він любив і яку тепер мав поховати.  
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14. Рахіль померла до того, як Яків зміг повернутись в дім батька (вірш 21). Ми читаємо у вірші 28, 
що коли Ісак помер, йому було 180 років. Його сини ________________ і ________________ 
поховали його (вірш 29). 

РОЗДУМИ: Знову, кілька думок і ідей спадають на розум під час вивчення цієї частини Буття. Окремі 
думки, питання та почуття дають нам можливості для обговорення та подальшого вивчення. Майте на 
увазі, що деякі питання не мають відповіді. Ми маємо лише записане Боже Слово, яке передає Божу 
істину людству. Не все, що ми розглянули в цьому уроці, є важливим для нашого дослідження; однак, 
чим більше інформації та знань ми здобуваємо, тим глибшим є розуміння того, хто такий Бог, і Його 
прагнення, щоб усі жили з Ним вічно у відносинах любові та прощення.  

1. Приділіть час, щоб записати власні роздуми щодо цієї історії. Які б питання ви б поставили 
різним персонажам? 
a. Яків: _____________________________________________________________________ 
b. Лія: ______________________________________________________________________ 
c. Зілпа: ____________________________________________________________________ 
d. Рахіль: ____________________________________________________________________ 
e. Білга: ____________________________________________________________________ 

2. Ваш власний життєвий досвід може пробудити сильні почуття та емоції. Читаючи Буття 29-30 
запишіть власні думки. __________________________  
______________________________________________________________________________ 

Історії, пов'язані з Авраамом, Ісаком і Яковом і складають Буття, початок історії Ізраїлю. Розповідь про 
цих людей, яких Бог благословив Своєю любов'ю, дає нам певність, що обітниця Божа, зроблена в Бутті 
12, буде виконана. Протягом всієї історії Ізраїлю Бог дотримувався своїх обітниць завіту, що через цей 
народ будуть благословенні всі народи світу. 

Частина 5 

ВЧЕННЯ: З Буття 30: 1 ми дізналися, що Рахіль ревнувала до своєї сестри, але Рахіль мала любов Якова. 
Буття 29:30 говорить, що він любив Рахіль більше за Лію. Чому вона заздрила сестрі, яка відчуває, що 
спільний чоловік не любить її? Чому Рахіль повинна заздрити, коли її сестра змогла народити дітей? 
Зрештою, її любив Яків? 

Пам'ятайте, що ревнощі і заздрість – це страх бути заміненим. Страх Рахілі полягав у тому, що Лія стане 
тією, кого любить Яків. Рахіль боялася, що її сестра займе місце, яке вона займала в серці Якова, її місце. 
Ревнощі знищують стосунки, бо ревнощі коріняться в страху. Коли ми діємо через страх, наше мислення 
спотворюється і ми діємо нераціонально. Рахіль боялася, що коли Лія змогла народити Якову цих шістьох 
синів, Яків зверне свою прихильність на Лію. 
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ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Яким є ваш досвід стосовно ревнощів/заздрощів? 
1. Чи ви ревнували/заздрили? Запишіть людей і обставини. 

______________________________________________________________________________ 
2. В чому полягав страх? Як проявлявся страх бути заміненим? _____________________  

______________________________________________________________________________ 
3. Чи потрібно вам визнати,що ваше серце ревниве? Чи жили ви з страхом, що вас можуть замінити 

на посаді, в стосунках, на роботі, вдома, з відчуттям небезпеки? 
______________________________________________________________________________ 

4. Ревниву людину лякає успіх інших, дружні стосунки з іншими, соціальні блага інших. Їх 
сприйняття власної здатності бути не гірше інших, викликає сумнів і страх. Ці почуття 
неадекватності не дозволяють їм підбадьорювати інших і говорити слова, які породжують 
впевненість і стійкість в іншій людині. Коли ви виявляли, що не говорити слів підтримки і 
заохочення через ревнощі? ________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, я мушу зізнатись Тобі, що бачу загрозу в здібностях і талантах інших. Я боявся 
втратити роботу, і замість того, щоб забудовувати, я бачив, що шукаю шляхи їх знищення. Я говорив про 
інших за їх спиною, сподіваючись, що зможу виглядати краще, але весь час шкодив тільки собі. Пробач 
мої егоцентричні думки і погляди і звільни мене від мене самого, щоб я шукав способи благословити 
життя інших добрими думками, словами заохочення і діями в любові. Дякую Тобі, що благословляєш моє 
життя усіляким добром. ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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УРОК ШОСТИЙ 

ПЕРЕХІД 
РІЧКИ ЯББОК 

БУТТЯ 32, 33 – ЯКІВ БОРЕТЬСЯ З БОГОМ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 6 

 Загальний огляд       
Вступ         

 Урок 6: Буття 32, 33       
• Яків готується до зустрічі з Ісавом   
• Караван Якова перетинає річку Яббок   
• Бог дає Якову нове ім’я     
• Брати возз’єднались     
• Владнання стосунків між Яковом та Ісавом    
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ПЕРЕХІД РІЧКИ ЯББОК 
 

ВСТУП 

 Життя Якова, здається, представляє собою перехід від однієї кризи до іншої. Що цього разу? В 
Уроці 6 ми усвідомлюємо процвітання Якова. Господь значно збільшив його плем'я, його володіння, 
отари, стада, верблюдів і всіх його слуг. Тепер настав час покинути дім Лавана і жити самостійно. 

Але є ще один, з яким Яків поверне владнати стосунки. Для Якова це залишається незакінченою 
справою, навіть після всіх цих років. Дізнайтеся, що йому потрібно зробити і подивіться, як він владнає 
ситуацію? Приділіть час, щоб подумати над тим, що б ви зробили або не зробили на його місці. 

У ситуації Якова Бог вирішив явити себе Якову особливим чином. Слідкуйте за результатами цієї 
зустрічі. Що сказав Бог? Що Він зробив? Що сталося з Яковом? Що відбувається з нами, коли ми 
зустрічаємо Господа? 

Урок 6 – просто захоплюючий. Маючи так процвітання, Яків дізнався, що вірність Божа триває 
вічно, і його життя навіки буде наповнене надією. 

!  50



ПЕРЕХІД РІЧКИ ЯББОК 
 

Частина 1 

ВСТУП: ТО що ж сталось з Ісавом? Він просто зник? Що відбулось між ним і Яковом? Вони знову 
побачаться? Ці близнюки відрізнялись і зовні, і в характері і в серці. Їхні стосунки погіршились до того, 
що Яків змушений був тікати, рятуючи за життя, тому що Ісав хотів його вбити. У цьому уроці ми 
дізнаємося, що сталося, коли Яків і Ісав зустрілися один з одним вперше після декількох років розлуки. 
Яків процвітав. Бог благословив його благословенний великою сім'єю і великим багатством. Тепер настав 
час йому зустрітися зі своїм братом. Чи шукає Ісав помсти, і чи хоче вбити свого брата? Яків збирається 
з'ясувати. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 32:3-21. Примітка: Урок містить чимало матеріалу, але ми не будемо 
вивчати всі деталі. 

ВПРАВА: Яків ініціює зустріч з братом. 
1. Що перше Яків робить у вірші 3? __________________________________________ 
2. Де знаходиться Ісав? _____________________________________________________________  

Подивіться на мапу і знайдіть Едом. Його також називають землею Сеїр. Едом – це територія на 
південний схід від Мертвого або Солоного моря. 

3. Які три речі він хоче повідомити своєму братові?? 
a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 

Яків хоче, щоб Ісав дізнався, де він був, що він став багатим, ц що він шукає його прихильності. 
Яків наголошує, що може і готовий придбати братову прихильність, що стосунки з Ісавом 
важливіші для нього за багатство. 

4. Що посланець відповів Якову у вірші 6? ____________________________________ 
5. Як Яків відреагував на звістку у віршах 7-8? ____________________________________ 
6. Який він одразу ж обрав план дій? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
7. Яків молився Богові. В чому суть його молитви у віршах 9-12? Зверніть увагу на ці речі: 

a. Ким є Бог (вірш 9)? _____________________________________________________ 
b. Ким є він (вірш 10)? _____________________________________________________ 
c. Про що він просить (вірш 11)? _____________________________________________ 
d. Що обіцяє Бог (вірш 12)? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8. План Якова вказує на його страх перед братом. Замість того, щоб поводитись як лідер, як глава 
родини і власник отар, ми бачимо, що він розділяє сім’ю і майно на групи і посилає дарунки 
Ісаву. Що це за дарунки (вірші 14-15)? Що саме обрав Яків? 

a. Козли: ___________________________________________________ 
b. Вівці: ___________________________________________________ 
c. Верблюди: __________________________________________________ 
d. Корови: ___________________________________________________ 
e. Віслюки: _________________________________________________ 

9. Хто мав очолювати процесію (вірш 16)? ___________________________________________ 
10. Що було сказано слугам розповісти Ісавові, коли вони зустрінуться (вірші 17-20)? _________  

______________________________________________________________________________ 
11. Вірш 20 розкриває наміри Якова. Що він думав? ____________________________________  

______________________________________________________________________________ 
Дарунки в супроводі слуг йшли перед Яковом. Яків залишився позаду і провів ніч в таборі. 

Частина 2 

РОЗДУМИ: Лідери ведуть. Лідери мають послідовників. Яків – глава, вождь свого племені. Він от-то 
зустріне свого брата і 400 чоловік, що йдуть з ним. І кого він посилає очолити процесію? Своїх слуг! Ці 
люди несуть дари, котрі, сподівається Яків, замирять його брата і змусять Ісава діяти миролюбно.  

1. Отже, місцева телестанція послала вас зробити репортаж про зустріч цих двох братів. Які 
питання ви хотіли б поставити Якову? Про що ви б спитали Рахіль і Лію? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. З вашої точки зору, які риси характеру проявляє Яків? ____________  
______________________________________________________________________________ 

3. Про які спостереження ви б розповіли? ________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ:  
1. Чи займали ви лідерську позицію, але вам було складно вести? Які страхи і занепокоєння 

впливали на ваше лідерство в тій конкретній ситуації? _________________________________  
______________________________________________________________________________ 
Приклад невдачі в лідерстві: Іноді батьки вагаються, щоб прийняти свою роль лідерів. Діти 
дивляться на них, шукаючи напрямку і керівництва. Вони хочуть, щоб їхні батьки вказали 
напрямок, визначили межі, в яких вони можуть діяти, і послідовно нагадували і показували 
приклад цінностей, котрі вони зможуть прийняти. Якщо батьки не є лідерами і не займають 
сильної позиції в якості лідерів в сім’ї, вони втрачають можливість впливати на своїх дітей у 
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позитивному сенсі. Часто діти починають приймати власні рішення, і без батьківської настанови 
збиваються з курсу, що часто призводять до актів непокори і бунту. 

2. Згадайте приклади лідерства, відомі вам.  
a. В чому благословення сильного лідерства? __________________________________ 
b. Якими є наслідки невдалого лідерства? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ: Продовжуйте читати Буття 32:22-32. 

ВЧЕННЯ: Яків і його дружини, невільниці і діти перетинають річку Яббок. Знайдіть цю річку на карті, 
де вказані землі 12 племен. Яббок знаходиться між Галілейським морем (Генісаретським морем) і 
Мертвим морем (Солоним морем). Річка знаходиться приблизно посередині між цими двома водоймами і 
тече на схід до річки Йордан . Яків подорожує з Харану на півночі до Беер-Шеви на півдні. Ісав йде з 
землі Сеїр або Едому, котрий знаходиться на південний схід від Мертвого моря.  

ВПАВА: Після того, як Яків перевів сім’ю і майно через річку Яббок, він залишився ночувати сам (Буття 
32:22-24a). 

1. Що трапилось вночі (вірші 24b-26)? ______________________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Яків боровся з кимось всю ніч. Нам сказано, що це був Бог. Яків подужував його. Що він зробив 
(вірш 25)? _________________________________________ 

3. Яків був у відчайдушній ситуації. Брат переслідував його. Про що він попросив Бога у вірші 26? 
______________________________________________________________________ 

4. Той спитав про його ім’я. м. Яке ім’я було дане йому? __________________________________ 
5. Чим було особливе його нове ім’я? __________________________________________ 
6. У вірші 29 ми дізнаємось, що Бог благословив Якова. Яків назвав те місце _________________ 
7. Що це означає? ____________________________________________________________ 
8. Який цікавий факт про стегно Якова і практики Ізраїльтян ми дізнаємось (вірш 32)?  

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВЧЕННЯ: Бог змінив ім'я Якова на Ізраїль. Кілька років тому Бог змінив ім'я Аврама на Авраама, а Сари 
– на Сарру. Всі погоджуються, що той, хто дає ім'я, є тим, хто має владу над особою або об'єктом, який 
названий. Наприклад, в Бутті 2, саме Адам дав тваринам їх імена. Він був одним з відповідальних за 
панування над ними. 
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Бог прийшов до Якова незвичайним чином. У процесі здолання Якова Він вибиває суглоб стегна, 
залишаючи його кульгавим. Яків просить благословити його. Той, хто боровся з ним, питає Якова про 
його ім'я, а потім каже Якову, що його нове ім'я буде Ізраїль. Перейменування Якова дало Богу владу або 
панування над його життям. Він опинився під новою владою, під новим керівництвом. Господь Бог, Той, 
хто уклав завіт з Авраамом і Ісаком, тепер милостиво пощадив його життя і проголосив, що він належить 
Йому. Таким чином, Він благословив Якова. 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Неважко побачити подібні ситуації і сьогодні. Зважте на своє ім’я. 
Немовлям ви були названі вашими батьками. Швидше за все, ім’я було визначено до того, як ви залишили 
пологовий будинок і було записане у вашому свідоцтві про народження.   

1. Яким ім’ям вас назвали? __________________________________________________ 
2. Що означає ваше ім’я? ______________________________________________________ 
3. Чи вас назвали на чиюсь честь? ___________________________________________________ 
4. Хто назвав вас і отримав владу і відповідальність за вас? ___________________  

______________________________________________________________________________ 
5. Як ви сприймаєте те, що хтось має владу або панування над вами? Це – нова концепція для вас? У 

вас завжди було те ім’я, що й тепер? Можливо вас всиновили, або ви вийшли заміж чи навіть 
розлучились і отримали нове ім’я . Ваші думки: _________________________  
______________________________________________________________________________ 

6. Як Бог змінив ім’я Якова та став відповідальним за його життя, Бог кличе нас і хоче бути 
відповідальним за нас. Він хоче мати владу над нами. Він хоче, щоб ми прийняли Його панування 
в наших серцях. Що спадає вам на думку, коли ви думаєте, як Він благословляє ваше життя, 
запрошуючи вас стати під Його панування, Його владу? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Ця ідея підкорятися Твоїй владі, Господи, викликає дещо занепокоєння. Це означає, що вже 
не я відповідаю за своє життя, а Ти. Я не знаю, що це означає. Я не знаю, як зміниться ситуація. Що Ти 
зміниш в тому, що я роблю, і як я живу? Я прошу Тебе дати мені серце, яке приймає Тебе, і як Яків 
відмовляється відпустити Тебе, поки Ти не поблагословиш мене. Дякую Тобі за Твою непохитну любов, 
яка триває вічно. _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 33:1-17. 
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ВПРАВА: Всередині Якова відбулася переміна. Дивіться! Яків бачить, як його брат наближається з 400 
людьми. Він ставить сім’ю від меншого до більшого. Першими йдуть невільниці і їх діти, потім Лія, 
потім його улюблена Рахіль з Йосипом. 

1. Що сказано у вірші 3? ___________________________________________________________ 
Яків йде вперед. Він веде. Він змиряється перед своїм братом, поклонившись йому до землі. Як 
реагує Ісав на появу брата? ______________________________ 
______________________________________________________________________________ Ісав 
біжить до Якова, піднімає його, обіймає, цілує, і вони обидва плачуть! Ви хотіли б це побачити? 
Така радість! 

2. У віршах 5-7 Ісав знайомиться з родиною Якова. Яків визнає перед братом, що це діти, якими Бог 
_________________  твого раба». Ті, кого він любив, були дані Якову ____________. 

3. Ісав питає про «табір, який він спіткав». Що визнає Яків у вірші 8? ___________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Зважте на наполягання і відмови братів. Спершу, Ісав відмовляється від дарунків Якова у вірші 9. 
Що він говорить? _____________________________________________________ 

5. Але Яків наполягає. Що він говорить? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Яків хоче, щоб його брат знав, що Бог був добрим до нього, тому що Ісав прийняв його 
прихильно. В нього є все, що потрібно (вірш 11). Нарешті, після наполягань Якова, Ісав приймає 
його дарунки. 

6. Ісав хоче піти з Яковом та привести його до землі Сеїр, але Яків має інші плани. Своїми словами 
скажіть, що Яків говорить своєму братові? ___________________________________  
______________________________________________________________________________ 

7. Ісав хоче залишити трохи людей з Яковом, щоб ті допомогли йому в дорозі, але як відповідає 
Яків? ______________________________________________________________________ 

8. Отже, у вірші 16 Ісав повертається назад до Сеїру (Едому). Що робить Яків? ___________  
______________________________________________________________________________ 
Він направляється до Суккоту, що в протилежному боці від Сеїру. В Суккоті від будує дім для 
сім’ї і курені для худоби. 

РОЗДУМИ: Яке полегшення мав відчути Яків, коли він побачив, як Ісав біжить до нього, обіймає і цілує 
його, а потім плаче від радості від їх возз'єднання. Його подарунок, який мав на меті заспокоїти брата, 
був не потрібен, але був люб'язно прийнятий в обмін на те, щоб знову побачити один одного. Це знову 
були брати-близнюки. Вони не походили з великої родини, але це знову були два сини їхніх батьків - Ісака 
і Ревеки. 

Цікаво відзначити, що Яків не пішов до Сеїру зі своїм братом, але вірив, що Бог покликав його до землі 
його батька і до землі, яку він обіцяв дати Якову і його нащадкам. 
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ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Брати владнали стосунки. Чи є хтось у вашому житті, з ким ви маєте 
відновити розбиті стосунки? Що було сказано чи зроблено, що завдало рани тій чи іншій стороні? 
__________________________________________________________________________ Бог був добрим до 
Якова і приніс зцілення і відновлення цим братам. Він може зробити те саме для ситуацій з розбитими 
стосунками у вашому житті. 

МОЛИТВА: Господи Боже, Ти милостиво дав мені все, що я маю. Я нічого з цього не заслуговую. Іноді 
мені здається, що мені потрібно більше. Іноді я хочу більшого, але коли я чесно зважаю на все, що Ти 
мені дав, я можу тільки подякувати Тобі! Покажи мені тих, кого я образив. Дай мені мужність шукати 
прощення і довіряти Тобі щодо зцілення того, що є між нами. Ти любиш нас і даєш нам жити в мирі один 
з одним. _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Частина 5 

ВЧЕННЯ: Ми розглянули кілька уроків, орієнтованих, в першу чергу, на Якова, близнюка-обманщика, 
якому вдалося за допомогою своєї матері Ревеки отримати не тільки первородство від свого брата, але й 
благословення від батька. Ми відправилися з ним до Харану, де він знайшов прихисток від Ісава. Після 
того, як його обдурив його дядько Лаван, Яків взяв його двох дочок за дружин. В цьому останньому уроці 
ми познайомилися з дванадцятьма синами Якова і після його зустрічі з Богом побачили, як два брати 
мирно возз'єдналися. 

З Буття 35 ми дізнаємося, що Яків залишив Ісава і повернувся до Бет-Елу, місця, де він зустрівся з Богом 
уві сні (Буття 28: 10-15). Бог з'явився йому вдруге і благословив його, давши йому нове ім'я, ім'я Ізраїль 
(Буття 35: 9-13). Пізніше в цьому ж розділі ми дізнаємося, що Рахіль померла, народивши сина 
Веніямина. Веніямин був наймолодшим із дванадцяти синів Якова. Він і його брат Йосип були 
улюбленцями через їхню матір Рахіль, яку Яків дуже любив. У віршах 27-29 ми дізнаємося, що Яків 
повернувся в землю свого батька в Хевроні. Ісаку було 180 років, і коли він помер; Ісав і Яків поховали 
його. 

Розділ 36 розповідає про родовід Ісава. І земля не могла вмістити обох братів через всю худобу, тож Ісав 
оселився в Едомі, на горі Сеїр, і став батьком Едомітян. Ісав відвернувся від Бога Ісака, свого батька, і 
взяв жінок хананейок та хіттейок. Вони не були обраним народом Божим. 

Чи Яків та Ісав знову бачилися? Біблія не розповідає цього. Ми знаємо, що коли Ісав згадується в інших 
частинах Біблії, це ніколи не буває позитивним. Едомітяни створювали перепони для Ізраїльтян, коли 
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Ізраїльтяни були готові увійти в Землю Обітовану. Едомітяни були відображенням фальшивих богів, яким 
вони поклонялися. 

Цікаво, що Авраам мав двох синів, і перший відвернувся від Бога свого батька й пішов до Єгипту, а 
інший син, Ісак, тримався обітниць Божих його батькові. І в Ісака двоє синів, і один син відвертається від 
Бога батька свого, і йде жити в Едомську землю, а другий син Яків повертається до землі свого батька в 
Харані, бо він тримав обітницю, передану від діда. З однієї сім'ї походить той, хто приймає і слідує 
шляхами свого батька, і той, хто повністю відвертається. 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Подивіться на власну сім'ю та своє ставлення до цінностей і шляхів 
ваших батьків. Спершу треба зрозуміти, чи були шляхи батьків узгоджені з Божими шляхами. Далі 
потрібно розглянути власні шляхи. Будь-то батько чи дитина, роботодавець або працівник, студент чи 
вчитель, ми всі робимо помилки, тому що ми – грішники, які живуть в грішному світі. Проте ми можемо 
почути заклик Ісуса, який запрошує нас прийти і слідувати за Ним. 

Чи повернулося ваше серце до слідування за Богом, який вірно надає вам все, що потрібно? Чи 
повернулося ваше серце до слідування за Богом, який продовжує запрошувати вас до стосунків з Ним, до 
стосунків, в яких ви стаєте Його дитиною? Коли земні батьки зазнають невдачі, Бог готовий стати нашим 
Батьком, і Він називає нас Своїми дітьми. Софонії 3:17 говорить, що Він втішається нами. Запишіть цей 
вірш: 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________  

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ: Софонії 3:17 – один з тих віршів, котрі варто запам’ятати. він представляє 
прекрасну картину того, як Отець втішається Своєю дитиною. Ми заохочуємо вас записати цей вірш на 
картці та вивчити ці слова протягом наступних днів, щоб вони стали вашими! 

МОЛИТВА: Боже, Ти бажаєш бути нашим Отцем. Іноді наш образ того, хто такий батько, спотворений 
гріховними діями нашого земного батька. Відкрий мені очі, щоб побачити Твою любов, що наповнює моє 
життя. Твоя любов дає мені все, що потрібно. Твоя любов пропонує більше, ніж я можу зрозуміти. Твоя 
любов така, що Ти ніколи не відмовишся від мене, але будеш зі мною, щоб врятувати мене від усього, що 
завдає шкоди. Ти любиш мене. Це дуже складно зрозуміти, особливо коли я знаю про гріх, який ховається 
в моєму серці. Заспокой мене Своєю любов'ю і втішайся мною зі співом. В Тобі – мій спокій. 
______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ОГЛЯД МОДУЛЯ 

БОЖА ВІРНІСТЬ, 
НАША НАДІЯ 
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БОЖА ВІРНІСТЬ, НАША НАДІЯ 
U  

ОГЛЯД 

Ця вправа була розроблена для того, щоб підтвердити ваше зростання і знання цих персонажів Старого 
Заповіту: Ісак, Ревека, Ісав та Яків.  

1. Власними словами запишіть те, що загалом описує характер кожного: 
a. Ісак: __________________________________________________________________ 
b. Ревека: _______________________________________________________________ 
c. Ісав: ___________________________________________________________________ 
d. Яків: __________________________________________________________________ 

2. Сьогодні ми, напевне, назвали б цю родину неблагополучною. Незважаючи на стан людей, 
обсудіть значення Божої вірності для них та для синів Якова: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Те, як Бог ставився до цієї родини не було обумовленим їхньою поведінкою. Ніщо, зі зробленого 
чи не зробленого ними, не могло зупинити Його любов до них. Що ви дізнались про Бога в цьому 
курсі, що дає вам причини довіряти Його праведності (Івана 3:33) і, тим самим, вірити, що Він 
любить вас настільки сильно, що віддав Ісуса, аби Той здобув вам вічне життя (Івана 3:16)? 
______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Ви вивчили багато нових імен і назв місцевостей. Задля розваги, спробуйте поєднати наступне: 
a. Земля Сеїр    1. стара країна 
b. Харан     2. спадок сина-первістка 
c. Лаван     3. пращури Ізраїльтян 
d. Бет-Ел     4. місце, де Яків бачив сон 
e. Десятина    5. Едом 
f. Благословення    6. Нове ім’я Якова 
g. Первородство    7. десята частина того, що Бог дав Якову 
h. Патріархи    8. слова, що керують життям сина 
i. Ізраїль     9. брат Ревеки 

Вітання! Ви завершили курс «Божа вірність, наша надія». Ви познайомились з біблійними історіями 
Старого Заповіту. На прикладі життя героїв ви побачили докази Божої любові, коли він робив вибір мати 
стосунки любові з ними. Він запрошує також тебе й мене. Він запрошує нас прийняти його як свого Бога, 
а Його Сина Ісуса Христа, як нашого Спасителя і Надію спасіння. Продовжуйте навчання. Є ще стільки 
всього в Благій Звістці!  
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МОЛИТВА: Господи Боже, Ти Мій Отець. Продовжуй розкривати Себе через вивчення Твого Слова. 
Тримай моє серце відкритим, щоб я слухав, коли Ти говориш мені через історії і життя тих, кого Ти обрав 
так давно. Дай мені пам’ятати, що, незважаючи на моє минуле, незалежно від моєї історії, Ти вирішив 
використовувати мене. Ти наповнюєш моє життя надією і метою. Оскільки Ти мене благословив, я можу 
бути благословенням для інших. Це – Твоя воля. Твоє бажання стало моїм через Твою вірність мені. 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Додаткові біблійні уроки від CrossConnect можна безкоштовно завантажити.  
Відвідайте веб-сайт нашого служіння: www.crosscm.org.  

Будемо раді звістці від Вас! 
Зв’яжіться з нами: admin@crosscm.org 
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