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Küldött-e már valaha
is az Isten babát
a családotokba ? Milyen 

csodálatos ! Izsák és 
Rebeka öröme 
kétszeres lesz. Az 
Isten ikrekkel készül 
Megajándékozni őket.



A babák kapálóztak 
Rebeka hasában.  
Amikor imádkozott, 
az Isten azt 
mondta neki, 
hogy a két fia 
két különféle 
nemzetséget 
fog vezetni – és 
kettőjük közül a fiatalabbik 
lesz a hatalmasabb. Pedig 
rendszerint az elsőszülött 
fiú a tekintélyesebb.
A gyermekek végre 
megszülettek.



Az ikrek nem hasonlítottak egymásra. 
Ézsau, az idősebbik fiú nagyon szőrös volt 
és ügyes vadász lett belőle. Jákóbnak 
viszont finom bőre volt és a ház körül 
szeretett ténykedni. Az apjuk Ézsaut 
szerette jobban. Az anyjuk Jákóbot 

kedvelte.



Egyik nap Ézsau  nagyon éhes volt.  "Adj ennem" –
mondta Jákóbnak.  "Add el nekem a te elsőszülött  
fiúi jogodat" – felelte erre Jákób.  Ézsaut nem 

izgatta, hogy az Isten
igéretet tett

mindegyik család
elsőszülött fiának.
Megkötötte az
üzletet Jákóbbal.
Ennél fogva Jákób
lesz a családfő az
apjuk halála után.



Egyik éjszaka Isten így szólt Izsákhoz : "Én vagyok a 
te atyádnak, Ábrahámnak az Istene. Én veled vagyok.
Meg fogom áldani az utódaidat." Jóllehet Izsák 

istenfélő ember volt, a fia, Ézsau két 
hettita nővel is összeházasodott, akiknek a 

nemzetsége nem 
tisztelte az 

Istent.



Izsák megöregedett.  "Hozz 
nekem friss vadhúst" – mondta 
Ézsaunak.  – "Ezt követően rád 
fogom adni az áldásomat."   
Ézsau azonnal elment vadászni.  
De Rebeka mindent hallott.
Azt akarta, hogy Jákób kapja 
meg az áldást.



Rebekának volt egy terve.  
Mialatt elkészítette 
gyorsan az ételt, Izsák 
szájíze szerint, Jákób 
magára öltötte az
Ézsau öltözékét, a
kezét és nyakát pedig 
állatbőrökkel borította 
be.  Izsák látása már 
gyenge volt.  Meglehet, 
hogy így sikerül őt 
megtéveszteniük.



Jákób bevitte Izsáknak 
az ételt. "A hangod 
olyan, mint a Jákóbé"                 
– mondta Izsák, "de a 
kezeid olyanok, mint 
az Ézsaué". Miután 
jóllakott, Izsák 
megáldotta az előtte 
térdepelő fiút. 



Alighogy elment Jákób, 
Ézsau visszaért Izsákhoz.   

"Itt az eledeled" –
mondta.  Izsák rájött,  
hogy becsapták.  

"Én már nem tudom  
visszafordítani az
áldást" – siránkozott.   
Ézsau udvara megtelt  
gyűlölettel.  

Elhatározta, hogy    
megöli Jákóbot.



Rebeka meghallotta Ézsau fenyegetéseit.  "Menj a 
nagybátyádhoz" – mondta Jákóbnak, "és maradj

nála mindaddig, amíg Ézsau nem
felejti el mit tettél vele." Izsák

beleegyezett, hogy Jákób
a saját anyja rokonságában
keressen magának feleséget.
Így Jákób elment 
hazulról.



Ezen az éjszakán, amikor 
Jákób nyugovóra tért, 
egy kőpárnára hajtotta 
le a fejét. Meglehet, 
hogy egyedül érezte 
magát, lehet, hogy félt is.
De ő nem volt 
egyedül. Isten 
egy csodálatos 
almon keresztül 
szólt hozzá.



"ÉN A TE ŐSEIDNEK, 
ÁBRAHÁMNAK ÉS 
IZSÁKNAK VAGYOK 
AZ ISTENE. ÉN VELED VAGYOK. NEKED 
ADOM EZT A FÖLDET. A TE CSALÁDOD RÉVÉN 
A FÖLD ÖSSZES CSALÁDJA MEG LESZ ÁLDVA."

Miután Isten ezt mondta, Jákób felébredt. 
Megrettent.



Jákóbot a nagybátyja, Laban 
fogadta. Jákób szerette 
Ráchelt, az unokatestvérét 
és hét éven át dolgozott 
Labannak, hogy Rachelt 
elvehesse. 

De a nászéjszaka 
Laban kijátszotta 
Jákóbot.



"Ez nem Ráchel, hanem Lea." – fakadt ki Jákób.
"Te becsaptál engem." "Az idősebbik lánynak kell 
először férjhez mennie" – válaszolta erre Laban.
"Most vedd el Ráchelt is, de dolgozz 
még nekem újabb hét évet !" Jákób 
beleegyezett. Meglehet, hogy a 
saját csalása jutott eszébe, amit 

Izsákkal és 
Ézsauval 
szemben 
követett el.



Jákóbnak 11 fia lett. Az évek múlásával 
egyre inkább úgy érezte, hogy a családját 
Kánaánba kell vinnie. A szülei ott voltak.
De vajon nem lesz ez veszélyes, 
Ézsau miatt, aki meg akarta ölni ? 
Egyik nap az Isten azt mondta 
neki, hogy menjen haza. Jákób 
összeszedte a családját meg 
az állatait, és útnak 

eredt.



Micsoda utazás volt ! Ézsau 
400 emberrel fogadta 
Jákóbot ! De nem okozott 
neki semmi bajt. 
Hozzáfutott és erősen 
magához ölelte. Jákób 
és Ézsau újra barátok 
lettek, így Jákób 
sértetlenül tért 

haza.



Jákób, a csaló 

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

A teremtésről 25-33 

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 
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Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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