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Solgt for en portion linser
1 Mos 25,19-34.

Forestil dig, at du har været udenfor hele dagen.
Du kommer ind i huset, og der lugter godt. En eller
anden står og laver mad i køkkenet. Lige pludselig
føler du dig hundesulten. Det var netop sådan,
Esau havde det den dag, han købte en portion
linser. Nu skal du høre.
Isak og Rebekka havde været gift i 20 år. De
var meget lykkelige. Rebekka elskede at tænke
tilbage på den dag, hvor hun havde mødt
Eliezar ved brønden, og hvor hun havde tilbudt
at vande hans kameler. Den venlighed havde
vendt op og ned på hele hendes liv.
Isak elskede at se på sin kønne kone. Han
takkede tit Gud, fordi Gud havde fundet
Rebekka til ham. De elskede hinanden
meget højt.
Men der manglede noget i deres
liv. De havde ingen børn. Det var
deres store sorg. Isak vidste, at
Gud havde lovet Abraham,
Isaks far, at hans familie
skulle blive en mægtig
nation. Isak brugte
megen tid på at
spekulere på, hvordan
Gud ville gøre
Abrahams slægt til en
mægtig nation, når
han, Isak, Abrahams
søn, ikke havde nogen
børn. Det var en trist
gåde, som han ville
ønske, han kunne løse.
Til sidst talte Isak med
Gud. Han tiggede Gud om,
at Rebekka måtte blive gravid og
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få et barn. Endelig besvarede Gud Isaks bøn
og gav dem en overraskelse. Rebekka fik ikke
bare ét barn, men to! Gud gav Isak og Rebekka
tvillingedrenge!
Men selv før tvillingerne blev født, var det
som om, de sloges inde i hendes mave. Det
syntes Rebekka var mærkeligt, men ingen
kunne forklare, hvorfor de sparkede så meget
– heller ikke Isak. Rebekka besluttede, at hun
ville spørge Gud til
råds. Hun bad
og spurgte
Gud, hvorfor
børnene
sloges så
meget.
Gud

Tænk på
Jeg kan holde af mennesker, der er
anderledes end mig.

besvarede Rebekkas bøn. Han forklarede
hende, at de to børn, hun bar på, var meget
forskellige. De ville hver især blive til en stor
nation. To nationer der ikke ville holde ret
meget af hinanden. Gud fortalte også Rebekka,
at den yngste tvilling ville blive stærkere end
den ældste.
Da tvillingerne var
født, kaldte Isak og
Rebekka dem for
Esau og Jakob. De
var meget forskellige,
som Gud havde sagt,
de ville blive. Esau
kunne lide at gå ude i
naturen. Han elskede
skoven. Han kunne lide
at jage og kom ofte
hjem til sin far med et
bytte. Isak kunne best
lide Esau.
Jakob kunne lide at
være hjemme. Han lærte,
hvordan han skulle passe
sin fars dyr. Han lærte
også at lave mad. Man
kunne stole på ham, og han var venlig over
for alle. Der var ingen tvivl om, at Rebakka
foretrak Jakob.
En dag kom Esau hjem fra jagt. Han var
meget sulten og den ret linser, Jakob var ved at
lave, lugtede godt. Esau skyndte sig hen til sin
tvillingebror og sagde: “Jeg er ved at dø af sult.
Kan jeg ikke få lidt af din mad?”
”Du skal få en portion, hvis jeg får noget
til gengæld.” svarede Jakob. ”Giv mig din
førstefødselsret!”

Huskeverset
”Vær hinanden
hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.”
Rom 12,10

Esau var hundesulten: ”Hvad glæde har jeg
af min førstefødselsret, hvis jeg dør af sult.”
svarede han.
Jakob gav sin bror maden. Da Esau havde
spist sig mæt, stod han op og gik. Han var
ligeglad med de rettigheder, den ældste søn
havde. Det eneste, der betød noget for ham
var nutiden. Fordi han ikke tænkte sig om,
opgav han noget, som ville være blevet til
velsignelse for ham resten af hans liv.
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L Ø R D A G
• Stå i nærheden af køkkenet og luk øjnene. Gæt,
hvad mor eller far har lavet til middag. Bliver du
sulten bare ved lugten?
• Esau elskede at jage og være udendørs. Hvis
vejret er godt så gå en tur. Lad som om du er
Esau, der er ude at jage.
• Spørg mor og far, om de ved, hvilke dyr Esau
jagtede.

M A N D A G
• Læs og tal om 1 Mos 25,27-34. Ville Esau
have sultet ihjel, hvis han havde ventet med
at spise, til han kom hjem? _________
Hvor længe kan man klare sig uden mad? Hvor
længe klarede Jesus sig uden mad? ______
___________ (Matt 4,2)
• Har du prøvet at være ligeså utålmodig som
Esau? Hvad blev resultatet? Tal med din
familie om det.
• Spørg, om I kan få linser til middag i
denne uge. Tak Gud for den gode mad, han
giver os hver dag.

T I R S D A G
• Læs Matt 7,12 Hvad står der om at omgås
mennesker? Prøv at føre Matt,712 ud i livet. Gør
noget specielt for en i din familie i dag.
• Lav et skema, der viser, hvordan alle i jeres
familie er forskellige. Lav også en liste, der
viser, hvordan I ligner hinanden. Vis listerne til
din familie og se, om de er enige med dig. Hvis
ikke, så husk ikke at blive sur. Husk, at vi har
lov til at være forskellige og have vores egne
meninger.
• Tak Gud, for din familie.
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S ØN D A G
• Læs 1 Mos 25,19-28 sammen med din
familie. Hvem af brødrene var behåre?
Sammenlign dine arme med de andres i
familien. Hvem har mest hår?
• Hvor mange år var Isak og Rebekka gift,
før de fik Esau og Jakob? _______ Spørg
mor eller far, hvor længe de måtte vente
på dig.
De første tyve
år, Rebekka og Isak var gift,
havde de ingen børn. Isak var 60
år, da Esau og Jakob blev
født.

O N S D A G
• Læs 1 Thess 5,15. Hvordan kan det bibelvers
hjælpe os, når vi møder mennesker, der har en
anden mening?
• Tegn et billede af Jakob og nogle af de ting,
som han godt kunne lide at gøre. Hvis han
havde levet i dag, hvilke job tror du så, han
ville have haft?
• Se ud ad vinduet. Hvor mange forskellige
farver kan du se? Tak Gud for alle de flotte
farver, der er i naturen.

T O R S D A G
• Fortæl bibelhistorien til din familie, når I har
andagt. Tegn et billede af Esau og de ting, han
kunne lide at gøre. Hvilket arbejde tror du, han
ville have valgt, hvis han havde levet i dag?
• Tænk på menigheds-familien. Guds familie bor
overalt på jorden. Hvad fortæller det om Gud?
• Tegn et kort til en ældre person i menigheden.
Skriv ”Jeg er glad for, at du er en del af Guds
familie.“ Send kortet.
• Se på huskeverset. Bed Gud om at velsigne din
menigheds-familie.

F R E D A G
• Læs Mos 25,19-34, når I har andagt.
Rollespil historien sammen med din
familie. Bed alle i din familie om at sige
noget pænt om alle i din familie. Prøv
ikke at sige den samme ting to gange.
Hvorfor føles det godt, når man
hører noget godt om sig selv.
• Syng nogle sange, som hele
familien kan synge med på. Bed
Gud om at velsigne din familie.
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Løs rebussen og find ud af, hvad bibelhistorien lærer os.

53

