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Яків здобув хитрістю
право первородства 

    Буття 25, 29–34 і 27

Із
      Біблії

Одного разу Яків зготував со-
чевичну юшку. Саме в цей час 
з полювання повернувся його 
брат Ісав. Він був дуже вис-
наженим і попросив у Якова 
дати йому поїсти. Однак, Яків 
відповів: «Спершу продай мені 
своє первородство». Ісав від-
повів: «Я вмираю з голоду, на-
віщо мені оте первородство?» 
Так він знехтував своїм перво-
родством.
Ісав продав своє первородство 
за їжу: хліб і сочевичну юшку, 
які дав йому Яків. 

Коли Ісаак постарівся і вже 
втратив зір, то закликав сво-
го старшого сина й мовив: 
«Оце я старий і не знаю, коли 
помру. Візьми своє знаряддя, 
сагайдак і лук, піди в поле й 
уполюй для мене дичину. Зго-
туй мені смачну страву, як я 
люблю, і принеси мені поїсти. 
Коли я поїм, то благословлю 
тебе». Ревека почула ці слова і 
щойно Ісав вирушив на полю-
вання, вона покликала Якова 
й розповіла йому про те, що 
чула. Вона наказала йому піти 
до стада й принести двох уго-
дованих козлят, бо мала на меті 
приготувати з них страву, яку 
любив батько. А піднести йому 
цю страву мав Яків, аби батько 
благословив його замість брата. 
Яків сказав матері: «Мій брат 
волосатий, а я – гладкий. Якщо 
батько торкнеться мене, то ви-
явиться, що я обманюю його, і 
він не благословить, а прокляне 
мене». Однак, Ревека запере-
чила: «Роби, що я тобі кажу». 
Яків приніс матері двох коз-

Ісав і Яків були близнюками. 
Ісав, старший, народився 
рудим і волосатим, немов 
кожух. Він був степовиком 
й умілим мисливцем. У Якова 
ж була гладка шкіра й він 
жив у наметах. Їхній батько 
Ісаак більше любив Ісава 
і з задоволенням їв м’ясо 
упольованих ним тварин. 
Яків же був улюбленим сином 
Ревеки, їхньої матері.



лят і вона приготувала смач-
ну страву. Тоді вона одягнула 
Якова в багатий одяг Ісава, а 
руки й гладку шию обклала 
хутром козлят, і вручила йому 
страву й хліб. Яків підніс їх 
батькові. Батько запитав: «Хто 
ти?» Яків відповів: «Я Ісав, 
первенець твій. Я зробив, як ти 
мені велів, устань і поїж моєї 
дичини та благослови мене». 
Ісаак запитав в свого сина: «Як 
тобі вдалося так хутко піймати 
дичину?» А син відповів: «Го-
сподь, Бог твій допоміг мені». 
Тоді Ісаак велів йому підійти 
ближче й торкнувся його, аби 
переконатися, що це дійсно був 
Ісав. «Голос – Якова, а руки – 
Ісава», – здивувався він.
Він не впізнав Якова, адже його 
руки були волосатими, наче 
руки Ісава. 
Ісаак поїв і попив, а потім об-
няв Якова. Почувши запах 
одягу Ісава, Ісаак поблагосло-
вив Якова і мовив: «Ось запах 
сина мого, немов запах поля, 
що благословив його Господь. 
Дай же, тобі, Боже, роси з неба 
й родючої землю, а також пше-
ниці й вина вдосталь. Нехай 
народи тобі служать і племена 
приклоняться перед тобою. 
Будь володарем над братами 
твоїми, і сини матері твоєї не-

хай приклоняться перед тобою. 
Проклятий хай буде, хто тебе 
проклинає, а благословен, хто 
тебе благословляє!»
Як тільки батько дав Якову 
первородне благословення і він 
вийшов, то повернувся Ісав з 
полювання. Він також приго-
тував їжу й подав її батькові. 
«Хто ти?» – запитав батько. Він 
відповів: «Я Ісав, первенець 
твій». Ісаак, злякавшись, мо-
вив: «А хто ж той, що піймав 
дичину, приніс мені, і я з’їв усе 
та благословив його? Він і буде 
благословенний». Коли Ісав по-
чув слова батька, то скрикнув 
великим і жалісним голосом та 
сказав до нього: «Мій батьку! 
Благослови й мене» А той від-
повів: «Прийшов твій брат й 
хитрістю забрав твоє благосло-
вення». І довелося Якову спаса-
тися втечею від гніву Ісава.



Я народилася 1 грудня 2011 року в новоапостольській сім’ї. Мого 
тата звари Гарі, а маму – Несіль. Я їх дуже люблю. Мій тато працює 
у банку, а ще він – священник. Моя мама допомагає людям отри-
мати дозвіл на в’їзд у європейські країни. 

Незадовго до мого сьомого дня народження мої батьки подару-
вали мені кролика. Це був найкращий подарунок в моєму 

житті. Я назвала його Рейнбоу (райдуга), 
незважаючи на те, що він був не строкатий, 
а коричнево-білий. 

Я навчаюся у школі для дівчат. У будні я 
разом з батьками їду в школу на одному ав-
тобусі, протім з татом виходжу на зупинці 
біля школи і ми йдемо до школи пішки. 
Перед початком занять ми разом снідаємо 
поблизу школи.

У школі ми вивчаємо різні культури світу, і 
в святкові дні замість шкільної форми одя-
гаємо  традиційних одяг різних народів світу. 
Цього року для святкування китайського но-
вого року я одягнула свій чонсам – китайсь-
кий жіночий халат-плаття з розрізами з обох 

боків і коміром на стійці. 

Мене звати Віра Члое, я проживаю разом 
зі своїми батьками в Сінгапурі. Сінга-
пур – це невелика країна, розташована в 
Південно-Східній Азії. Він є фінансовим 
центром і привабливим туристичним 

місцем.
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У нас в сім’ї панує злагода. У нашій квартирі є три 
спальні, і хоча я маю свою кімнату, мені все ж більше 
подобається спати разом з батьками. Увечері, перед 
сном, ми разом молимося, спілкуємося і бажаємо 
один одному спокійної ночі. 

Наші богослужіння проходять у готелі. Там наша 
церква щонеділі орендує конференц-зал на першому 
поверсі. Раніше я була єдиною дитиною в громаді, і 
я радію, що за останні два роки до громади долучи-
лися ще п’ятеро дітей. Тепер у нас щонеділі відбува-
ються заняття недільної школи.

Якось у суботу ми вирушили в найближчий торгівель-
ний центр і мої батьки придбали для мене скрипку. 
Моя мама бажає, аби я навчилася грати на скрипці. Я 
вже вмію грати на блок-флейті й ксилофоні, а також 
співаю в шкільному хорі. 

Інколи ми з мамою самі печемо хліб й разом 
готуємо їсти. Я люблю їсти цибулевий омлет. 
Інколи мені доводиться їсти те, що їдять мої 
батьки, і їхня страва, приміром, м’ясо мені не 
подобається. Тоді я прошу в мами приготувати 
мою улюблену страву. Вона готує найкращі в 
світі спагеті.
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3. Брати й сестри у Біблії       

 2. Знайди спільне

1. Йосиф та його брати 

У Йосифа було одинадцять братів. Їхній батько любив найбільше Йосифа, тому 
брати заздрили своєму наймолодшому братові. Якщо ти розв’яжеш шараду зі складів, 
то довідаєшся, чому брати заздрили Йосифу. Розпочни зі складу під номером 1. 
(Відповідь  подано російською мовою).

Яків та Ісав були близнюками. У цій грі також треба утворити пари, а саме – 
пари слів. Додай до наведених слів слова з хмаринки. 

місце

Пісень
для нот

вівтар

ряд

причастя

Святе

Книга

Підставка церковний

лавок

для вівтаря

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

 3 = рил
9 = лат
4 = рый
1 = Иа
11 = си
8 = фу
5 = ков 
6 = пест
2 = Ио
10 = ха
7 = пода

ЗціленняНа
 дозвіллі



3. Брати й сестри у Біблії       

4. Знайди відмінності

Правильно з’єднай пари братів і сестер 
із Біблії

Відповіді: 1) Иаков подарил Иосифу пёстрый халат.  2) Святе Причастя, місце для вівтаря, ряд лавок, Книга Пісень, церковний 
вівтар, підставка для нот; 3) Діна і Йосиф, Яків й Ісав, Іван і Яків, Каїн й Авель, Марія і Марта, Міріам і Моисей, Сим и Хам

Марія, Марта й Лазар – брати й сестри. Ісус дружив з ними і часто відвідував їх. Два 
малюнки, на яких зображено відвідини Ісуса, виглядають однаково лише на перший 
погляд. Якщо ви уважно приглянетеся, то знайдете 10 відмінностей.

Яків

Марта

Авель

Міріам

Іван

ЯківЙосиф
Діна

ХамМойсей

Сим ІсавКаїн

Марія



МОРСЬКИЙ  КОНИКІсторія   
 для читання

Йонасу все набридло. Він постійно молодший, а його се-
стра – старша. Як би він не намагався, його сестрі Наталі 
все давалося краще, і їй усе дозволяли робити першою. 
Вона перша отримала шкільний подарунок першокласника, 
першою навчилася їздити на велосипеді й краще від нього 
каталася на лижах. 
Поруч з Наталі Йонас почував себе не тільки молодшим, а 
й мізерним. Наталі завжди демонструвала свою 
перевагу. Наприклад, коли вони грали в «Мо-
нополію», то вона погоджувалася грати з ним 
тільки за умови, що він віддавав їй найкращі й 
найдорожчі вулиці: жовті, зелені й голубі. Якщо 
він не погоджувався, то вона називала його 
недолугим молодшим братом, який дратує її, і 
гралася не з ним, а зі своїми подругами.   
Старша сестра також буває недоброю. І це 
зовсім не правда, що Йонас усе ламає. Що йому було вдіяти, 
коли в її улюбленої кружки відлетіло вушко. Адже він не на-
вмисно опустив її на підлогу. Тому інколи Йонас байдужіє. 
Наталі все одно все знає і вміє краще. Йонас почував себе, 
немов заєць із казки про зайця і їжака, які змагалися нави-
передки. Як би заєць не старався, їжак завжди випереджу-
вав його. 
Тому Йонас не бажав відвідувати уроки плавання, на які 
записав його батько. Однак, батько вважав, що Йонасу пора 
навчитися плавати. Наталі вміла вже добре плавати. Що 
робив би Йонас, якби йому випадково довелося потрапити 
на корабелі, й він, приміром, тонув, немов «Титанік»? Тоді 
б у нього, який не вміє плавати, не було б жодних шансів. 
Тому Йонас щовівторка смиренно відвідував уроки пла-
вання. Через два місяці він навчився добре плавати і це 
йому дуже подобалося. Коли відкрилися басейни, то він 
відвідував їх мало не щодня. І не тільки для того, аби з’їжд-
жати з водяної гірки, а й для того, аби ще краще плавати. У 

четвер на дитячому майданчику він зустрів Сільвію. Йонас 
познайомився з нею на плаванні. Сільвія розповіла йому, 
що в суботу об 11 годині вона братиме участь у турнірі з 
плавання «Морський коник». Вона має переплисти всю 
дистанцію басейну. Окрім того, вона має витягнути з дна 
басейну кільце для пірнання, тобто пірнути на глибину 
близько одного метра. У нагороду вона отримає емблему у 
вигляді плюшевого морського коника і грамоту. Справжню, 

з печаткою і підписом. Морського коника 
мама пришиє їй на купальник  і всі бачити-
муть, що вона – умілий плавець.
«Такого морського коника в Наталі немає», 
– промайнула думка в Йонаса. Він також 
вирішив у суботу взяти участь у турнірі 
«Морський коник». Наступні дні Йонас дуже 
стримував себе, аби не розповісти батькам 
і Наталі про свої наміри, і це йому вдалося. 

Коли вся сім’я в суботу зібралася в басейні, то Йонас само-
стійно підійшов до інструктора з плавання і розповів про 
свої наміри, а потім приступив до справи. Незважаючи на 
те, що дистанція виявилася неочікувано складною, він усе 
ж здолав її. Він зумів також витягнути кільце з дна басейну. 
Завершальний стрибок зі стартової тумби був звичайною 
формальністю. 
У кінці кінців він отримав свого морського коника. Він 
неабияк пишався собою, коли демонстрував свої грамоту 
й значок з зображенням морського коника батькам і стар-
шій сестрі. Його зовсім не хвилювало, що наступного дня 
Наталі мала здавати норми з вільного плавання і для цього 
мала проплисти вісім таких дистанцій, пірнути на двоме-
трову глибину й плигнути з трампліна висотою у метр. Він 
вважав, що морський коник – це куди престижніше. Цього 
разу Йонас нарешті був першим! 
     © Томас Фукс
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