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Rezumatul studiului 10 - Iacov devine Israel 
 
A Iacov fură binecuvântarea. 
 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). 
 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). 

 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). 

B Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov(1). 
 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). 

C Iacov este înşelat. 
 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. 
D Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov(2). 
 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 Rahela. În ciuda luptelor lor, 

Dumnezeu le-a dat binecuvântarea Sa (Geneza 29:31-30:24). 
E Iacov este binecuvântare. 
 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). 


