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Iacov fură binecuvântarea. 

Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov (1). 

Iacov este înşelat. 

Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov (2). 

Iacov este binecuvântare. 

Dumnezeu a indicat clar că sămânţa promisă va veni 
prin Isaac (Geneza 17:19). 

Dar căruia dintre cei doi fii ai lui Isaac i-ar corespunde 
această binecuvântare? 

Esau a fost profan (Evrei 12:16). Iacov, însă, era sensibil 
la vocea lui Dumnezeu. Dar metodele folosite de Iacov 
nu erau corecte. Scopul nu justifică mijloacele, iar Iacov 
a suferit rezultatele greşelilor sale. 



Născut în aceeaşi zi, Esau şi Iacov au dezvoltat caractere complet diferite. 
Esau a fost un vânător activ, iar Iacov un păstor liniştit (Geneza 25:27). 

El a profitat de momentul oportun pentru 
a dobândi dreptul de întâi născut pe care 
fratele său îl dispreţuia (Geneza 25:29-34). 

Mai târziu, când Isaac a vrut să-l 
binecuvânteze pe Esau, Iacov şi-a înşelat 
tatăl şi a obţinut în mod fraudulos 
binecuvântarea (Geneza 27:1-27). 

Esau era preocupat doar să trăiască clipa. La polul opus, 
Iacov privea dincolo de moment şi tânjea după dreptul de 
întâi născut şi binecuvântarea care venea la pachet (să fie 
legătura care ducea la Sămânţa promisă). 



„Iacov aflase de la mama sa descoperirea divină, şi anume că 
dreptul de întâi născut avea să-i revină, şi a fost umplut de o 
negrăită dorinţă după privilegiile pe care acesta i le-ar fi conferit. 
Nu averile tatălui erau acelea după care umbla el; obiectul 
dorinţei lui înfocate era dreptul spiritual de întâi născut. 
Comuniunea cu Dumnezeu, aşa cum făcuse neprihănitul Avraam, 
să aducă jertfa de ispăşire pentru familia sa, să fie părintele 
poporului ales şi al lui Mesia cel făgăduit şi să moştenească 
bunurile nepieritoare cuprinse în binecuvântările legământului 
— acestea erau privilegiile şi onorurile ce insuflau cele mai 
aprinse dorinţe ale sale.” 

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 178) 



„Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. 
Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Şi Domnul 
stătea deasupra ei...” (Geneza 28:12-13p.p.) 

Esau a reacţionat la înşelăciunea fratelui său promiţând că-l va ucide 
după moartea tatălui lor (Geneza 27:41). Când a aflat Rebeca, ea l-a 
încurajat pe Isaac să-l trimită pe Iacov să-şi caute o soţie credincioasă 
printre rudele lui (Geneza 27:42-28:5). 

Pe drum, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov 
descoperindu-i-se în vârful unei scări mari, ce ajungea 
până la cer (Gen. 28:11-15; cf. Geneza 11:4). Eforturile 
stângace ale lui Iacov de a obţine binecuvântarea au 
fost zadarnice, binecuvântarea vine prin har, numai 
Dumnezeu o poate dărui. 

Iacov a reacţionat cu două promisiuni, una spirituală şi 
una fizică: să facă din acest loc o casă a lui Dumnezeu; şi 
să îi întoarcă lui Dumnezeu o zecime din tot (Gen.28:22). 



„Dar Dumnezeu nu îl părăsise pe Iacov. Harul 
său era încă întins asupra servului său greşit şi 
lipsit de încredere. Plin de milă, Domnul i-a 
descoperit exact lucrul de care Iacov avea 
nevoie — UN MÂNTUITOR. El păcătuise, dar 
inima sa era plină de recunoştinţă, când văzu 
descoperindu-i-se o cale prin care el putea fi 
readus în graţia lui Dumnezeu.” 

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 164) 



„A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-
ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?”?” 

(Geneza 29:25) 

O piatră a marcat plecarea lui Iacov din ţara lui (Gen. 
28:18), iar o piatră a marcat sosirea lui la destinaţie 
(Gen. 29:10). 

„Şi Iacov a iubit-o pe Rahela” (Gen. 29:18). Neavând 
zestre pe care să o dea lui Laban pentru a se căsători cu 
fiica lui, el s-a oferit să lucreze pentru ea timp de 7 ani. 

Totuşi, când a venit vremea, vicleanul Laban şi-a 
înşelat ginerele dându-i pe Lea în loc de Rahela 
(Geneza 29:20-23). 

Trezindu-se în acea dimineaţă, Iacov a văzut 
înşelăciunea. El suferise legea talionului (Ex. 
21:24). Acum putea să-şi înţeleagă tatăl şi fratele. 
Acum era mai conştient de păcatul său. 
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Gad: 
„Noroc” 

Aser: 
„Fericit” 

Fi
ii 

R
ah

e
le

i 

Iosif: 
„Adaos” 

Beniamin: 
„Fiul celei 
drepte” 

În următorii câţiva ani, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov, dându-i 11 
fii (al 12-lea, Beniamin, avea să se nască mai târziu). 

Fiecare dintre numele lor reflectă sentimentele Leei şi Rahelei. În ciuda 
luptelor lor, Dumnezeu le-a dat binecuvântarea Sa (Geneza 29:31-30:24). 



„căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea a crescut 
mult şi Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers eu. 
Acum, când am să muncesc şi pentru casa mea?” (Geneza 30:30) 

Iacov a fost o binecuvântare pentru Laban şi 
familia lui. Cu toate acestea, el însuşi nu 
avea nimic. Sosise timpul să lucreze pentru 
el şi familia lui. 

Laban a încercat din nou să-şi înşele 
ginerele, dar Dumnezeu nu i-a permis 
(Geneza 31:7). Dimpotrivă, într-un vis l-a 
instruit pe Iacov să folosească legile geneticii 
(pe care nu le cunoştea) pentru a ocoli 
capcanele lui Laban (Geneza 31:9-13). 

Jacob nu se ceartă, nu se răzvrăteşte, nu caută soluţii. Pur şi simplu aşteaptă ca Dumnezeu 
să ia iniţiativa. Numai când El dă ordin, Iacov părăseşte casa lui Laban pentru a se întoarce 
în Canaan (Geneza 31:3). 



„Oamenii care au fost onoraţi de 
Dumnezeu şi cărora El le-a încredinţat 
mari răspunderi au fost adesea biruiţi de 
ispite şi au păcătuit, la fel cum şi noi astăzi 
ne luptăm, ne clătinăm şi adesea cădem în 
greşeli. Viaţa lor, cu toate greşelile şi 
faptele lor nevrednice, este descoperită 
înaintea noastră, atât pentru încurajarea 
noastră, cât şi pentru avertizarea noastră.” 

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 215) 


