Lek

tie

12

En tyv i familien
1 Mos 27,1-45.

Har du nogensinde gjort noget, som du vidste, at
du ikke skulle have gjort? Prøvede du at komme ud
af det ved at lyve? Hvordan har man det, når man
har løjet? Jakob løj over for sin far, og han sårede
hele sin familie.
Det var ikke til at se, at Jakob og Esau var
tvillinger. De var så forskellige. De klædte sig
forskelligt. De havde forskellige interesser. De
var hinandens modsætninger. Esau elskede at
jage, mens Jakob helst ville være hjemme og
passe familiens dyr.
Før de blev født, havde Gud fortalt Rebekka,
at den ældste bror ville komme til at tjene
den yngste. Nu var Isak gammel og
blind, og tiden var kommet, hvor han
skulle velsigne sine sønner. Rebekka
mindede ham om, hvad Gud havde
sagt, men Isak, der bedst
kunne lide Esau, var fast
bestemt på at give ham
den vigtigste velsignelse
– den, der fulgte med
førstefødselsretten.
En dag stod Rebekka og
lyttede udenfor teltet, da
Isak talte med Esau.
”Esau, jeg er gammel,”
sagde Isak til sin søn. ”Jeg
ved ikke, hvor længe jeg
kommer til at leve. Tag
dine våben og fang noget
vildt til mig. Lav lidt mad.
Du ved, hvad jeg godt kan
lide. Kom så med det, og
når jeg har spist, vil jeg
velsigne dig.”
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Så snart Esau var gået, kaldte Rebekka på
Jakob og fortalte ham, hvad hun havde hørt.
”Du skal ikke være bange,” sagde hun. ”Jeg
har en plan. Gå ud til hjorden og find to af de
bedste gedekid. Jeg vil lave en ret, som din far
rigtig godt kan lide. Så kan du tage maden ind
til ham og få velsignelsen.”
”Det vil far opdage,” svarede Jakob. ” Esau
har hår på armene, det har jeg ikke. Hvis han
finder ud af, at jeg prøver at snyde ham, så vil
han forbande mig i stedet for at velsigne mig.”

Tænk på
I Guds familie er alle
familiemedlemmerne ærlige.

“Hvis nogen blive forbandet,” svarede Rebekka,
”så bliver det mig. Gør nu som jeg siger.”
Da Rebekka havde lavet maden, tog Jakob
noget af Esaus tøj på. Rebekka dækkede hans
arme og hals med gedeskind. Derefter sendte
hun Jakob ind til Isak med maden, hun havde
lavet.
Da Isak hørte nogen komme ind i teltet,
spurgte han: “Hvem er det?”
”Det er Esau, din førstefødte,” løj Jakob. ”Jeg
har gjort, som du sagde. Sæt dig op og spis, og
giv mig så velsignelsen.”
“Hvordan fik du fat i et bytte så
hurtigt?” spurgte Isak.
”Gud gav mig held,” løj
Jakob
”Kom herhen, så
jeg kan røre ved
dig.” sagde Isak.
Jakob gik hen til
sin far. ISAK rakte
hånden ud og rørte
ved Jakob. ”Du lyder
som Jakob,” sagde
han. ”Men du føles som
Esau. Er du virkelig min
søn, Esau?”
”Ja, det er jeg,” løj Jakob igen.
”Så kom herhen og giv mig noget at spise.”
Da Jakob kom nærmere, greb Isak fat i hans
tøj og snusede til det. ”Ah,” sagde han tilfreds,
”Du lugter af skoven.” Nu var han sikker på, at
det virkelig var Esau, der stod foran ham, og
Isak spiste og velsignede den forkerte søn
– Jakob.
Jakob var lige gået, da Esau kom ind i teltet.
“Her er maden, du bad om, far,” sagde han.

Huskeverset
”I må ikke stjæle,
I må ikke lyve, og
I må ikke bedrage
jeres landsmænd”
3 Mos 19,11

”Hvem er du?” spurgte han med rystende
stemme.
”Jeg er Esau, din førstefødte,” svarede Esau.
”Hvem var det, der netop kom med mad?
Det må have været Jakob? Nu har han fået din
velsignelse.”
Esau var rasende. ”Kan du ikke også velsigne
mig?” sagde han. ”Jakob snød mig
for min arv, og nu har han
også snydt mig for min
velsignelse. Kan du ikke
også velsigne mig?”
Isak rystede trist på
hovedet og sagde, ”Jeg
har givet velsignelsen.
Jeg kan ikke trække
den tilbage igen.”
Da Esau gik ud af
teltet, mumlede han.
”Når min far er død, vil jeg
dræbe Jakob og få alt det
tilbage, der tilhører mig.”
Jakob vidste, at han havde
gjort noget forkert. Han var ked af det. Han
begyndte at forstå, at hans løgne havde skabt
store problemer for dem alle sammen. Han
vidste, at han ikke skulle have snydt sin far.
Han skulle have ventet. Gud havde givet dem
sit løfte. Han havde ikke behøvet Jakobs hjælp
– eller Rebekkas.
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Leg ”sandt eller falskt” legen. Tænk på en
bibelhistorie. Stil din familie fire sande eller falske
spørgsmål. Den, der har de flest rigtige svar,
vælger den næste bibelhistorie.
• Hvor mange bibelhistorier kender du, der
handler om folk, der løj? Hvad blev resultatet?
Tænk bagefter på historier, hvor mennesker
fortalte sandheden. Hvad blev resultatet? Hvad
er bedst at lyve eller fortælle sandheden?
Hvorfor?
• Bed Gud om hjælp til altid at fortælle
sandheden.

M A N D A G

• Læs 1 Mos 27,1-17. Hvem opmuntrede Jakob til
at lyve? Hvad kan vi gøre for at hjælpe andre til
at gøre det rigtige?
• Tegn et billede af et telt. Lim to stykker papir
hen over indgangen, så teltet har flapper. Skriv
huskeverset under flapperne. Brug det til at
lære din familie huskeverset.
• Syng en sang, der handler om at adlyde Gud.
Førstefødselsretten er
en særlig arv, som den
ældste søn i familien fik. Gud lovede, at Messias skulle fødes ind i den
del af Abrahams familie, der havde
fået førstefødselsretten.

• Læs 1 Mos 27, 18-30 sammen med din familie. Bed en voksen
om at fortælle om et tidspunkt, hvor han/hun var fristet til at
lyve, men valgte at fortælle sandheden.
• Læg nogle ting, der dufter i forskellige poser. Bed din familie om
at dufte til hver pose og gætte, hvad der er indeni.
• Skriv en sætning, der fortæller noget om jeres familie, hvordan Gud har
velsignet jer.
• Tak Gud for alle hans velsignelser.

T I R S D A G
• Læs 1 Mos 27,30-41, når I har andagt.
Er der nogen, der har fortalt en løgn om
dig? Tal om, hvordan man kan reagere,
når andre lyver om en eller sårer en.
Bed Gud om hjælp til altid at fortælle
sandheden.
• Find fem forskellige slags stof. Bed
din familie om at lukke øjnene, føle på
hvert stof og gætte, hvad de er. Tak
Gud, fordi du kan se.
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O N S D A G
• Læs 2 Mos 20,16 og Rom 6,23. Hvad bliver
konsekvenserne, når man lyver?
• Læs bibelhistorien. Hvor mange gange løj Jakob?
• Pust en ballon op. Slip ballonen. Hvordan kan det
- at bede om tilgivelse - sammenlignes med en ballon,
man lader luften gå ud af?
• Bed Gud om tilgivelse for de ting, du har gjort
forkert i dag. Hvis du har såret nogen eller gjort
nogen ked af det, så bed også dem om tilgivelse.

T O R S D A G
• Læs Joh 8,44 sammen med din familie.
Lav i fællesskab en plakat, der opmuntrer
mennesker til at fortælle sandheden.
• Syng sangen: ”Når Satan banker
på min hjertedør.”
• Bed Gud om hjælp til
at sige nej til Satans
fristelser hver dag.

F R E D A G
• Hjælp mor med at lave noget godt til i
morgen.
• Er der andre ting, du kan gøre for at
hjælpe?
• Læs 1 Mos 27, når I har andagt.
Rollespil historien.
• Spørg hvert
familiemedlem, hvad de
har lært af historien.
• Hvad har du selv lært
om Gud i denne uge?

Gør følgende: Farv felterne med en prik. Hvad manglede Jakob, da han gik
ind til sin far med mad?
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