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Íslenska

Icelandic

Ísak og Rebekka áttu von
á einstakri sendingu
frá Guði. Þau voru
umþaðbil að eignast
tvíbura. Þau
hljóta að hafa
verið í sjöunda
himni.
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Tvíburarnir
brutust um í
móðurkviði.
Rebekka bað til
Guðs, sem sagði
henni að synir
hennar tveir
mundu verða
leiðtogar
tveggja þjóða,
og að sá yngri
yrði hinum
meiri.

2

Dag einn bað svangur Esaú Jakob um bita af
kjötkássu sem hann var að elda. Já, ef þú afsalar
mér frumburðarrétt þinn,
svaraði Jakob.
Esaú virti
frumburðarrétt
sinn lítils og
samþykkti
tilboð Jakobs.
Nú mundi Jakob
verða höfuð
fjölskyldunnar eftir
dauða Ísaks.

Tvíburarnir voru ólíkir. Esaú, sá eldri, sem
var hárugur mjög, varð mikill veiðimaður
er hann óx upp. Jakob var gæfur maður
og heimakær. Esaú var uppáhaldssonur
Ísaks en Rebekka hélt meira
uppá Jakob.
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*XéELUWLVWÌVDNRJVDJéL··eJHU*Xé$EUDKDPV
föður þíns. Ég er með þér og mun blessa
DINRPHQGXUìtQD··ëyWWÌVDNHOVNDéL*Xé
og væri honum hlýðinn, þá giftist Esaú
tveimur konum af framandi ættum sem
ekki trúðu
á Guð.

4
Ísak var orðinn gamall.
··*HIéXPpUDéERUéD
YLOOLEUié··VDJéLKDQQYLé
(VD~··ëiPXQpJEOHVVDìLJ··
Þessi sérlega blessun var frá
föður til frumburðar. Esaú
flýtti sér til veiðar.
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Rebekka hafði ákveðna
áætlun. Hún flýtti sér
að elda uppáhaldsmat
Ísaks á meðan Jakob
íklæddist fötum
bróður síns, og huldi
háls og hendur með
loðdýraskinnum.
Kannski þeim tækist
að svíkja hann.
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Jakob færði föður
VtQXPPDWLQQ··eJ
kannast við hendur
þínar, en röddin er
-DNREV··VDJéLÌVDN
Þegar hann var búinn að
borða, blessaði Ísak son
sinn krjúpandi fyrir
framan hann.
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6N|PPXVtéDUELUWLVW(VD~··+pUHUPDWXULQQ··
sagði hann. Þá vissi Ísak að hann hafði verið beittur
brögðum. ··%OHVVXQPtQHU
óafturkallanleg, henni
get ég ekki breytt··
Hjarta Esaús fylltist
hatri. Hann ákvað
að drepa Jakob.

Rebekka heyrði hótanir Esaús. Hún sagði við Jakob,
··)DUéXRJYHUWXKMiIU QGDìtQXPìDUWLOEUyéLUìLQQ
hefur gleymt því sem þú hefur
JHUWKRQXP··ÌVDNVDPì\NNWL
að Jakob skyldi leita sér
konu úr ætt móður sinnar.
Jakob hélt að heiman.
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Um nóttina áði hann og
hafði stein fyrir
kodda. Kannski hann
hafi verið einmana
eða hræddur, en
hann var ekki
einn. Guð
birtist honum í
stórkostlegum
draumi.

··e*(5*8è)(è5$ë,11$$%5$+$062*
ÍSAKS. ÉG ER MEÐ ÞÉR OG VARÐVEITI ÞIG.
ÉG MUN GEFA ÞÉR ÞETTA LAND.
ALLAR FJÖLSKYLDUR JARÐARINNAR
0818%/(66$67$))-g/6.</'8ë,11,··
Þá vaknaði Jakob. Hann var hræddur.
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··ë~KHIXUEUXJéLéPpU··VDJéL-DNREYLé/DEDQ
··ìHWWDHU/HDHNNL5DNHO····(OGULGyWWLULQYHUéXU
DéJLIWDVWI\UVW··VDJéL/DEDQ··(Iì~ìMyQDUPpU
tiUtYLéEyWPiWWXJLIWDVW5DNHOOtND··
Jakob samþykkti. Kannski þetta hafi
minnt hann á hans eigin brögð gegn
Ísak og Esaú forðum.

Laban, frændi Jakobs, tók
vel á móti honum. Jakob
varð ástfanginn af Rakel
frænku sinni. Þeir sömdu
um að ef Jakob ynni hjá
Laban í 7 ár,

fengi hann Rakel
fyrir eiginkonu.

13

14

Þetta gæti orðið
hættulegt. Dag einn
fékk hann boð frá Guði
um að snúa til Kaanan.
Jakob undirbjó
fjölskyldu og dýrahjörð
fyrir ferðina heim.

Jakob eignaðist ellefu
syni. Hann langaði til að
snúa aftur til Kanaanlands
með fjölskylduna, þar sem
foreldrar hans bjuggu. En
Esaú, sem hafði heitið að
drepa hann, bjó þar líka.

15

16
Hann var vingjarnlegur.
Hann hljóp til Jakobs
og faðmaði hann að sér.
Bræðurnir vinguðust,
og Jakob var nú
kominn aftur heim á
bernskustöðvar sínar.

Þetta varð merkilegt
ferðalag. Esaú
kom til móts við
Jakob með fjögur
hundruð manna liði!
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17
Svikarinn Jakob
Sögu þessa úr heilagri ritningu, biblíunni,
er að finna í

Fyrstu Mósebók 25-33

´ëHJDURUéìtQOM~NDVWXSSOMyPDìDX··
Sálmarnir 119:130

Guð veit að við höfum öll gert rangt af okkur, sem
hann kallar synd. Hegning syndarinnar er dauði.
Guð elskar okkur svo mikið að hann sendi son
sinn, Jesú, til að deyja á krossi til að borga fyrir
syndir okkar. Jesús lifnaði á ný og fór aftur til
himnaríkis. Nú getur Guð fyrirgefið syndir okkar.
Ef þú vilt snúa baki við syndum þínum, segðu þá
eftirfarandi til Guðs: Góði Guð, ég trúi að Jesús hafi
dáið fyrir mig, og komið svo aftur til lífs. Ég bið þig
nú að koma inní líf mitt og fyrirgefa syndir mínar,
svo ég geti öðlast nýtt líf og verið með þér alla eilífð.
Hjálpaðu mér að lifa fyrir þig sem Guðs barn. Amen
Lestu biblíuna og talaðu við Guð á hverjum degi!

