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Nevem: Osztály:

Teremtés könyve 27 Izsák áldása

Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult, úgyhogy nem látott, magához hívta idősebb

fiát, , és így szólt: „Fiam!” „Itt vagyok” - felelte. Akkor azt mondta: „Látod, hogy

megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. Vedd azért vadászszerszámodat, a

és az íjat, menj ki a mezőre, és ejts nekem . Készítsd el

ízletesen, ahogy szeretem. Hozd be nekem, majd megeszem, hogy a lelkem megáldjon, mielőtt

meghalok.” hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a

mezőre, hogy vadat ejtsen atyja számára.

ÉZSAUT REBEKKA TEGEZT VADAT

Rebekka akkor így szólt fiához, Jákobhoz. „Menj ki gyorsan a nyájhoz és hozz onnan két szép

gidát! Én elkészítem atyádnak ízletesen, ahogy szereti. Te beviszed atyádnak,

hogy megegye és , mielőtt meghal.” ezt válaszolta anyjának,

Rebekkának: „De bátyám, Ézsau, férfi, én pedig sima vagyok. Hátha

megtapogat atyám. Akkor olyan leszek a szemében, mint aki tréfát űz vele, s ér

áldása helyett.” De anyja megnyugtatta: „Az átok, ami neked szól, érjen !

Hallgass csak rám, menj és hozd ide nekem!”

ÁTKA ENGEM JÁKOB KECSKE SZŐRÖS

Elment hát, elhozta és odaadta anyjának. Anyja pedig elkészítette ízletesen, ahogy atyja szereti.

Rebekka ezután elővette idősebb fiának, Ézsaunak legjobb , ami nála volt a

házban, s ráadta fiatalabb fiára, . A gidák bőrével pedig

befödte és sima nyakát. Azután kezébe adta fiának, Jákobnak az ízletes ételt és

a kenyeret, amit készített. Ez így ment be atyjához.

JÁKOBRA KARJÁT KECSKE RUHÁJÁT
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Jákob ezt mondta atyjának: „ vagyok, elsőszülötted. Megtettem, amit

parancsoltál. Ülj fel tehát és egyél a vadból, hogy megáldjon a lelked.”

megkérdezte fiát: „Hogyan találtál valamit ilyen , fiam?” „Az Úr, a te Istened

hozta utamba” - válaszolta.

Izsák így szólt Jákobhoz: „Lépj közelebb, hogy megtapogassalak fiam, valóban a fiam, Ézsau vagy-

e vagy sem.” Jákob odalépett atyjához, Izsákhoz, az megtapogatta, és mondta: „A hang Jákob

, de a kar Ézsau .” Nem ismerte fel, mivel a karja szőrös volt,

mint bátyjának, Ézsaunak a karja. Ezért ráadta áldását.

ÉZSAU GYORSAN HANGJA IZSÁK KARJA

Ézsau hazaérkezett a vadászatból. Ő is ízletes ételt készített, bevitte és azt

mondta: „Ülj fel atyám, és egyél fiad vadászatából, hogy megáldjon a lelked.” Atyja,

így szólt: „Ki vagy te?” „Elsőszülötted, vagyok” - felelte. Erre

Izsák szerfölött és azt kérdezte: „Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és

behozta nekem? Én jóhiszeműen ettem belőle, mielőtt jöttél volna és megáldottam.

is marad.”

ÁLDOTT APJÁNAK ÉZSAU IZSÁK MEGIJEDT

Ézsau ettől fogva Jákobot az áldás miatt, amellyel apja megáldotta. Ézsau így

szólt magában: „Nemsokára közeledik a gyász ideje atyám halála miatt, akkor majd

testvéremet, Jákobot.” Rebekkával közölték idősebb fiának szavait. Ezért

odaküldött és hívatta ifjabb fiát, Jákobot, és így szólt hozzá: „Nézd, testvéred, Ézsau

forral ellened, agyon akar ütni. Hallgasd meg hát tanácsomat, fiam! Kelj útra és

menekülj testvéremhez, , Háránba. Maradj nála egy ideig, amíg

haragja lecsillapul. Ha majd bátyád haragja enged irányodban és elfelejti, amit

tettél vele, érted küldök és elhozatlak onnan.

BÁTYÁD BOSSZÚT GYŰLÖLTE LÁBÁNHOZ LEÜTÖM


