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. نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



آیا تا بھ حال خدا بھ 
خانوادۀ شما نوزادی 

؟ بخشیده است
چقدر باعث 

!خوشحالی است



اسحاق و ربکا باید 
دوبرابر خوشحال 

باشند، زیرا خدا 
خواست بھ آنھا می

فرزندان دوقلویی

.ببخشد



دوقلوھا درشکم
مادرشان با
یکدیگر دعوا

.کردندمی



وقتی ربکا در این
مورد دعا کرد،
خدا بھ او گفت
کھ این دو
پسر دو قوم
را رھبری
.خواھند کرد

پسر کوچکتر مقام
.باالتری خواھد داشت



معموالً پسری
کھ اول بھ دنیا

آمد بزرگترمی
بھ حساب

.آمدمی
الاقل تا آن
.زمان اینطور بود



برادر . نبودندشبیھ ھماین دوقلوھا 
بزرگتر یعنی عیسو، خیلی پُر
.مو بود و شکارچی شد



یعقوب پوستی صاف داشت و دوست 
اسحاق . داشت نزدیک خانھ کار کند

ا عیسو را بیشتر دوست داشت اما ربک
.یعقوب داشتعالقۀ بیشتری بھ



قوب یک روز کھ عیسو خیلی گرسنھ بود، بھ یع
ھ یعقوب در جواب ب".کمی بھ من غذا بده": گفت

عیسو گفت کھ 
در مقابل تو ھم 

حق نخستزادگی 
خودت را بھ 

.من بفروش



ھا داده ھایی کھ خدا بھ نخستزادهعیسو بھ وعده
بود، اھمیتی نداد و پیشنھاد یعقوب را قبول

بنابراین . کرد
اکنون این 

یعقوب بود کھ 
بایست بعد ازمی

مرگ پدر خانواده 
.را رھبری کند



من خدای ": شبی خدا بھ اسحاق گفت
من با تو ھستم و . پدرت ابراھیم ھستم

".نسل تو را برکت خواھم داد



اگرچھ اسحاق خدا را دوست داشت و او را
پرستید ولی پسرش عیسو با دو دختر می

از اھالی ِحت کھ خداپرست نبودند 
.  کرده بودازدواج



اسحاق کھ پیر شده بود، بھ 
غذای : "پسرش عیسو گفت

ای برایم درست کن و خوشمزه
بعد از خوردن آن تو . بیاور

."را برکت خواھم داد



این برکت مخصوص از 
طرف پدر، برای پسر بزرگتر 

عیسو با عجلھ بھ دنبال . بود
ربکا سخنان آنھا را . شکار رفت

خواست کھ یعقوب شنید و او می
این برکت را 

.  بگیرد



در حالی . ای کشیدربکا نقشھ
کھ غذای مورد عالقۀ اسحاق 

پخت، بھ یعقوب گفت را می
لباس عیسو را بپوشد، دستھا 

و دور گردنش را ھم با 
اسحاق . پشم بز پوشانید

توانست خوب نمی
ببیند، پس احتماالً 

توانستند او آنھا می
.را فریب بدھند



یعقوب غذا را نزد پدرش
صدای": اسحاق گفت. برد

تو شبیھ یعقوب است ولی
".دستھایت مانند عیسو است

بعد از این کھ اسحاق
غذا را خورد،
یعقوب را کھ
در جلوی
وی زانو زده
.  بود برکت داد



بھ محض این کھ یعقوب آنجا 
را ترک کرد، عیسو وارد 

:  شد و بھ پدرش گفت
".غذایت حاضر است"

اسحاق فھمید کھ 
.فریب خورده است



توانم دعای برکتی را کھ براینمی": او گفت
".یعقوب کردم، عوض کنم
. عیسو بھ شدت گریھ کرد

دل عیسو نسبت بھ 
یعقوب پر از نفرت 

او تصمیم گرفت . شد
.کھ یعقوب را بکشد



راین خواھد بکند، بنابربکا شنید کھ عیسو چھ می
تا زمانی کھ ": بھ یعقوب گفت

عیسو کاری را کھ کردی 
فراموش کند برو و نزد 

".ات بماندایی



این تصمیم ربکا موافق بود اسحاق ھم با
و از یعقوب خواست کھ برای 

خودش ھمسری از خانوادۀ 
بنابراین . مادرش پیدا کند

اش را یعقوب خانۀ پدری
.ترک کرد



در ھمان
شب، در بین راه
یعقوب سنگی بھ
جای بالش زیر
سرش گذاشت
.و خوابید



احتماالً او تنھا بود 
اما. و ترسیده بود

در حقیقت او تنھا
خدا در. نبود

یک رویای
عجیب با او
صحبت

.کرد



من خدای"
پدرت ابراھیم و

من. اسحاق ھستم
من این سرزمین را بھ تو. با تو ھستم

توسط نسل تو تمام مردم روی زمین. دھممی
بعد از این کھ خدا با ".برکت خواھند یافت

یعقوب صحبت کرد، او بیدار شد و خیلی 
.ترسیده بود



البان، دایی یعقوب بھ او
یعقوب. آمد گفتخوش

عاشق راحیل دختر
.اش شددایی



بھ ھمین خاطر ھفت سال برای 
البان کار کرد تا بتواند

.ازدواج کندبا راحیل
اما در شب

عروسی البان
.یعقوب را فریب داد



این لیھ است: "یعقوب با اعتراض گفت
."تو مرا فریب دادی. راحیلنھ



اول باید دختر بزرگتر: "البان جواب داد
جتوانی با راحیل نیز ازدوامیتو.ازدواج کند

کنی ولی باید ھفت سال دیگر نیز
."برایم کار کنی



رداحتماالً یعقوب بھ یاد آو. پذیرفتیعقوب
خود او نیز اسحاق و عیسو راکھ

.فریب داده بود



.یعقوب دارای یازده پسرشد
پس از گذشت سالھا تصمیم

اش را بھ گرفت کھ خانواده
ی کنعان ببرد یعنی ھمان جای

کھ پدر ومادرش زندگی 
.کردندمی



اما عیسو ھم آنجا بود
و او قسم خورده بود
.کھ یعقوب را بکشد



د؟آیا این تصمیم درستی بو
ھ یک روز خدا بھ او گفت ک

یعقوب . بھ کنعان برگرد
ھایش را جمع خانواده و گلھ

اش کرد تا بھ خانۀ پدری
.بازگردد



سوعی. چھ سفر سختی بود
با چھارصد مرد بھ

اما! استقبال یعقوب آمد
.  اندبھ یعقوب آسیبی نرس

او بھ طرف یعقوب دوید
و او را در

آغوش 
.گرفت



یعقوب و عیسو
دوباره با یکدیگر
دوست شدند و
یعقوب بھ سالمتی
.بھ خانھ بازگشت



یعقوب فریبکار

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۳۵-۳۳پیدایش 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ او داند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

تاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرسجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
ھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گنا

تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



عا را اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این د
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

ندگی زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنتازه

م و کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمین. برای تو زندگی کنم

!  مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
۱۶:۳انجیل یوحنا 
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