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En stige fuld af engle
1 Mos 28,10-22

Har du nogensinde følt dig ensom? Virkelig alene?
Eller følt at der ikke var nogen, du kunne tale med?
Sådan havde Jakob det, da han rejste hjemmefra.
En nat talte Gud til Jakob i en drøm. Da Jakob
vågnede, følte han sig ikke længere hverken bange
og ensom. Nu skal du høre, hvad Gud fortalte ham.
Esau og Jakob havde aldrig brudt sig ret
meget om hinanden. Men nu var situationen
blevet forværret. Jakob havde snydt deres far
til at give ham den specielle velsignelse, der
fulgte med førstefødselsretten. Det var den
velsignelse, Esau skulle have haft.
Esau var så rasende på Jakob, at han
planlagde at slå ham ihjel. Derfor besluttede
deres mor, Rebekka, at Jakob skulle bo hos
sin onkel Laban et stykke tid. “Bliv hos
ham, indtil din bror ikke er så vred
mere og glemmer, hvad du har
gjort mod ham,” sagde hun trist.
Med en stav i hånden begyndte
Jakob sin lange, ensomme rejse til
onklen, der boede næsten 830 km
væk. Det var ikke ufarligt at
rejse alene, og Jakob var bange.
Han var helt alene. Han havde
ingen tjenere, der kunne beskytte ham
mod vilde dyr eller røvere. Han var
ikke vandt til at sove på den hårde jord.
Han gik, så hurtigt han kunne, for at
komme så langt væk fra sin vrede bror
som muligt.
Om aftenen den anden dag kom Jakob
til et særligt sted – et helligt sted. Det
var her, hans bedstefar, Abraham, havde
bygget et alter for at tilbede Gud. Måske
var Jakob så træt, at han knapt nok lagde
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mærke til, hvor han var. Han var ensom. Han
angrede det, han havde gjort, og før han lagde
sig ned på den hårde jord, bad han grædende
Gud om tilgivelse. Så svøbte han tæppet
omkring sig, lagde hovedet på en sten og faldt
i søvn.
Den nat havde Jakob en drøm. Det var
ikke en almindelig drøm. Det var en drøm,
som Gud gav ham. Han drømte, at han så en
kæmpestor stige, der gik fra jorden og helt
op til himlen. Han så engle gå op og ned ad
stigen. Allerøverst på stigen så han Gud.
Gud smilede til Jakob og sagde: ”Jeg er
Herren, Abrahams og Isaks Gud... Jeg vil også
være med dig og bevare dig,
hvor du går,

og
jeg

Tænk på
Jeg tilhører Guds familie, uanset hvad der
sker.

vil bringe dig tilbage til dette land. Jeg forlader
dig ikke.” (1 Mos 28,15).
Da drømmen var forbi, vågnede Jakob.
”Herren er her!” udbrød han. ”Han er virkelig
her, og jeg vidste det ikke!”
Da det blev morgen, stod Jakob tidligt
op. Det var stadig koldt.
Stjernerne forsvandt
lige så stille, og solen
begyndte at stå op i
øst. Jakob ønskede at
gøre noget særligt for
at markere det sted,
hvor Gud havde talt til
ham. Han tog stenen,
han havde brugt til
hovedpude, og rejste den
op, så den stod lodret.
Derefter hældte han lidt
olivenolie ud over stenen,
og tilegnede den til Gud.
Han kaldte stedet for
Betel, der betyder ”Guds
hus.”
Da Jakob fortsatte
sin rejse, havde han det
meget bedre. Han var
ikke længere bange for
sin broder. Han var ikke
længere bange for de
vilde dyr eller røvere. Han
vidste, at Gud var med
ham. Gud beskyttede
ham. Det havde Gud selv
fortalt ham.

Huskeverset
”Jeg vil være
med dig og bevare dig overalt,
hvor du går.”
1 Mos 28,15
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Jakob gik ca. 830 kilometer for at komme til sin
onkel Labans hjem. Gå en tur i eftermiddag. Regn ud,
hvor langt I gik. Divider den strækning, I gik, op i de
830 km. Hvor længe ville det tage jer at gå 830 km?
______________
• Mens du går, så forestil dig, hvordan Jakob havde
det. Er det altid en god idé at løbe sin vej, når man
har problemer?
• Tak Gud, fordi han har været med jer i dag.

• Læs 1 Mos 28,10-15. Hvilke måder taler Gud
til dig på? Lytter du altid til hans stemme?
• Tegn en stige med 13 trin. Klip den ud.
Skriv et ord fra huskeverset på hvert trin.
Brug den til at lære din familie huskeverset.
• Spørg mor eller far, om de har en stige,
du må klatre op på. Forestil dig, at det er
Jakobs stige, der går helt op til himlen.

T I R S D A G

M A N D A G
• Læs 1 Mos 28, 16-22. Hvorfor var Jakob glad? Hvad
lovede han Gud, at han ville gøre?
• Gå udenfor og læg dig ned på jorden. Find en sten, som
du kan lægge under hovedet. Ligger du godt? Kunne du
tænke dig at ligge der hele natten?
• Hvad tid går de forskellige i seng i din familie? Hvem
står først op? ____________ Hvor mange timer sover
du om natten? _______________ Bed Gud om at holde
vagt over din familie, når I sover.
• Skift din pude ud med en stor bog, når du går i
seng. Tænk på Jakob, der måtte bruge en sten som
hovedpude hver nat.
På Bibelens tid sov man ofte med
hovedet hvilende på et stykke træ,
ler sten eller metal. Jakobs sten
hovedpude var ikke usædvanlig.
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• Læs Jos 1,9. Tegn et stort, glad
ansigt. Skriv bibelverset bagpå.
Sæt ansigtet ved siden af din seng,
så du kan se det hver morgen. Sig
godmorgen til Jesus, når du vågner.
Tak ham, fordi han vil gå med dig
overalt i dag.
• Lav et kort til en ven eller et
familiemedlem. Skriv, at du er glad
for, at I begge tilhører Guds store
familie.
• Tak Gud, fordi du tilhører hans
familie.

O N S D A G
• Læs Ordsp 3,5-6, når I har andagt. Tal om, hvad versene
betyder for jer i hverdagen.
• Spørg mor, om du må se din fødselsattest. Hvad fortæller
den dig? Når du bliver døbt, får du en dåbsattest. Hvad
fortæller den?
• Tegn en stor engel, der kan minde dig om, at Gud sender
engle for at hjælpe os. Vis den til din familie.
• Tak Gud for historierne i Bibelen, der fortæller os, at vi
altid tilhører Guds familie.

T O R S D A G
• Læs 1 Mos 28,20-22. Hvad lovede Jakob
Gud?
• Bed mor og far om at
fortælle dig, hvordan de
betaler tiende.
• Vi har alle en engel, der
passer på os. Hvor mange
engle bor der i jeres hus?
___________
• Tak Gud, fordi hans
engle er sammen med jer
hver dag.

F R E D A G
• Læs 1 Mos 28,10-22. Rollespil historien.
• Fortæl tre ting, som du har
lært af historien om Jakob.
• Få mor eller far til at læse
resten af historien for dig. Der
er nemlig meget mere.
• Sig huskeverset sammen. Er
du glad for, at Gud har givet
dig det løfte? _______
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Hjælp Jakob med at finde vej gennem dette mærkelige landskab
til det hellige sted, som han kaldte Betel. Skriv hvad Betel betyder.
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