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Chúa đã bao giờ cho
gia đình bạn một đứa
con chưa? Thật thú
vị! Y-Sac và
Rê-bê-ca ắt
hẳn đã rất
vui vì Chúa
sẽ cho nàng
sinh đôi.

Hai đứa trẻ đang
đánh nhau trong
bụng Rê-bê-ca.
Khi nàng cầu
nguyện, Chúa
phán rằng hai
đứa con trai
của nàng sẽ
lãnh đạo hai
quốc gia –
và đứa nhỏ sẽ
mạnh hơn đứa lớn.
Thường thì đứa ra
trước sẽ mạnh hơn.
Cuối cùng thì hai
đứa trẻ cũng được
chào đời.

Hai anh em sinh đôi nhưng không giống
nhau. Ê-sau, người con lớn, người đầy
lông và lớn lên trở thành một người
thợ săn giỏi. Gia-cốp có làn da mịn
màng và thích quanh quẩn trong trại.
Y-Sac thương Ê-sau nhất, còn
Rê-Bê-ca thì thương Gia-cốp
hơn.

Một ngày nọ, Ê-sau đói bụng, Ê-sau nói với
Gia-cốp “Hãy cho em ăn đi”. Gia-cốp yêu cầu
Ê-sau bán quyền trưởng nam cho anh ấy. Ê-sau
không quan têm đến lời
giao ước của
Chúa dành cho
người con được
sinh ra trước.
Anh ấy đã thực
hiện thỏa thuận
với Gia-cốp.

Vào một đêm nọ, Chúa đã nói với Y-Sac: “Ta là
Đức Chúa Trời của Ap-ra-ham, cha con. Ta ở cùng
con. Ta sẽ ban phước cho dòng dõi của con”.

Mặc dù Y-Sac thờ phượng Chúa nhưng con trai con
Ê – Sau đã kết hôn với hai cô vợ người Hê-tít,
một dòng tộc không quan tâm đến Chúa.

Y-Sac tuổi cao. Y-Sac bảo
Ê-Sau “Hãy mang cho cha thịt
tươi”. “Rồi thì Ta sẽ chúc
phước cho con”. Sự chúc phước
đặc biệt này từ người cha
dành cho con đầu lòng. Ê-Sau
vội vã vào rừng đi săn. Nhưng
Rê-bê-ca đã nghe được lời dặn
của Y-Sac đối với Ê-Sau. Bà
ta muốn Gia-cốp được chúc
phước.

Rê-bê-ca đã lên kế
hoạch. Trong khi bà
ta nhanh chóng nấu
những món ăn Y-Sac
thích, Gia-cốp đã
mặc đồ của Ê-Sau và
bọc da thú vào tay
và cổ mình. Y-Sac
không thể nhìn thấy.
Có lẽ, họ đã đánh
lừa Y-Sac.

Gia-Cốp mang thức ăn
vào cho Y-Sac. Y-Sac
nói: “Dường như con
là Gia Cốp nhưng tay
con lại giống Ê-Sau”.
Sau khi Y-Sac ăn
xong, Y-Sac chúc
phước cho con trai
đang quỳ trước
mặt ông ta.

Sau khi Gia-Cốp
rời đi, Ê-Sau đến
gặp Y-Sac. Ê-Sau
thưa: “Thức ăn của
cha đây”. Y-Sac biết
rằng mình đã bị gạt.
Ê-Sau khóc “Cha không
thể thay đổi lời chúc
phước sao cha”. Trái
tim của Ê-sau đầy sự
thù hận. Ê-Sau quyết
định giết Gia-Cốp.

Rê-bê-ca đã nghe được lời
đe dọa của Ê-Sau. Bà ta bảo
Gia-Cốp: “Hãy đi đến nhà
của cậu con cho đến khi anh
trai con quên đi những việc
con đã làm”. Y-Sac đã đồng
ý để Gia-Cốp tìm kiếm một
người vợ trong vòng họ hàng
của Rê-bê-ca. Vì thế,
Gia-Cốp đã đi khỏi
nhà.

Đêm ấy, Gia-Cốp
dừng chân, chọn một
tảng đá để làm
gối ngủ. Có lẽ
anh ta cô đơn
và sợ hãi nhưng
anh ta không cô
đơn vì Chúa đã
hiện ra trong
giấc mơ
tuyệt vời
của
anh.

“Ta là Đức Chúa Trời của Ap-ra-ham
và Y-Sac, cha con. Ta sẽ ở cùng con.
Ta sẽ ban cho con vùng đất này. Các
dân tộc trên thế giới này sẽ nhờ con
và dòng dõi của con mà được phước.”
Sau khi Đức Chúa Trời nói xong thì
Gia-Cốp thức giấc. Anh ấy sợ hãi.

Cậu của Gia-Cốp, La-ban
chào đón anh ta. Gia-Cốp
yêu người em họ của
mình, Ra-chên và phục
dịch La-ban 7 năm vì
thế anh ta có thể kết
hôn cùng Ra-chên.

Nhưng vào đêm
đám cưới, La-ban
đã gạt Gia-cốp.

Gia-cốp than phiền: “Đây là Lê-a chứ không phải
Ra-chên”. “Cậu đã lừa con”. La-ban giải thích:
“Con gái đầu lòng phải kết hôn trước. Bây giờ
con cũng sẽ kết hôn với Ra-chên và phục
dịch ta thêm 7 năm nữa”. Gia-cốp đã
đồng ý. Có lẽ anh ta đã nhớ đến sự
lừa gạt của mình đối với Ê-Sau.

Gia-cốp đã có 11 người
con trai. Nhiều năm trôi
qua, Gia-cốp ao ước đưa
gia đình mình trở lại xứ
Ca-na-an. Cha mẹ anh ta
đang ở đó. Nhưng Ê-Sau
cũng ở đó, người đã
thề giết Gia-cốp.

Vậy có an toàn không?
Một ngày nọ Chúa bảo
anh ta quay trở lại.
Gia-cốp đã tập trung
gia đình mình và con
chiên của mình để
tiến về nhà.

Thật là một chuyến
đi như thế. Ê-sau đến
gặp Gia-cốp cùng với
400 người nhưng anh ta
không làm hại Gia-cốp.
Anh ta chạy đến gặp
Gia-cốp và ôm choàng
lấy anh ta. Gia-cốp và
Ê-sau thành bạn trở lại
và Gia-cốp đã trở về
nhà an toàn.

Gia-cốp, kẻ dối gạt
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Sáng thế ký, chương 25-33

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-Xu, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê – Xu đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê – Xu và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! Ngài sẽ
đến và sống trong bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi
mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-xu, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, và là
người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ cho
tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo Ngài
và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

