
1
”Esau sagde: ‘Med rette hedder han Jakob, for nu er det anden 
gang, han bedrager mig; han tog min førstefødselsret, og nu har 
han også taget min velsignelse.’ Så spurgte han: ‘Har du ikke 
gemt en velsignelse til mig?’“ (1 Mos 27,36).

Vi fortsætter nu med Isaks fortsatte familiehistorie. Han var et 
mirakelbarn og en af de tidlige forfædre til det lovede afkom, den 
kommende frelser. Men historien begynder ikke særlig godt. Hans 
søn Jakobs mangelfulde karakter viser sig i rivaliseringen over før-
stefødselsretten mellem de to brødre Esau og Jakob (1 Mos 25,27-
34) og i deres kamp retten til at få Isaks velsignelse (1 Mos 27).
Jakob bedrager sin far og stjæler velsignelsen fra sin ældre bror. 
Derfor bliver han nødt til at flygte for sit liv. I landflygtigheden 
konfronterer Gud ham i Betel (1 Mos 28,10-22). Fra det øjeblik vil 
bedrageren Jakob selv blive udsat for bedrag. I stedet for Rakel, 
som Jakob elskede (1 Mos 29), bliver Lea, den ældre søster, givet 
til Jakob, og han bliver nødt til at arbejde i 14 år for at få sine hu-
struer.

Men Jakob kommer også til at opleve Guds velsignelse, for i sin 
landflygtighed får han sine 12 sønner, og Gud forøger hans rig-
dom.

Uanset hvad vi ellers kan se i denne beretning, viser den os, hvor-
dan Gud på den ene eller den anden måde vil opfylde sine pagts-
løfter, uanset hvor ofte hans folk svigter.

· 1 Mos 25,21-34
· 1 Mos 28,10-22
· 1 Mos 11,1-9
· 1 Mos 29,1-30
· 1 Mos 30,25-32
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SØNDAG

1 Mos 25,21-34

 

Til eftertanke

22. MAJ 2022

JAKOB OG ESAU

Sammenlign Jakob og Esaus forskellige personligheder. Hvilke 
egenskaber havde Jakob, som gjorde ham værdig til Isaks  
velsignelse?

Vi forstår, at lige fra fosterstadiet i deres mors liv var Jakob og 
Esau forskellige og kæmpede imod hinanden. Esau beskrives som 
en barsk jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var en ”fred-
sommelig“ mand, som sad i teltet og mediterede. Det hebraiske 
ord tam, som oversættes med ”fredsommelig“ eller ”ordentlig“, er 
det samme ord, der oversættes med ”retsindig“ om Job ( Job 8,20) 
og ”retfærdig“ om Noa (1 Mos 6,9).

Forskellen i deres karakterer blev mere tydelig senere i deres 
liv (1 Mos 27,1-28,5). Når Esau træt og sulten kommer hjem, til-
bereder Jakob en ret linser for ham. For Esau er den øjeblikkelige 
synlige og fysiske nydelse af mad (1 Mos 25,30) vigtigere end den 
fremtidige velsignelse, der følger med førstefødselsretten (sml. 
Hebr 12,16-17).

”De løfter, der var givet til Abraham og bekræftet til hans søn, 
var det store mål for Jakobs og Rebekkas længsler og håb. Både 
Esau og Jakob kendte disse løfter. De havde lært at betragte før-
stefødselsretten som noget meget vigtigt; for den indbefattede 
ikke alene verdslig rigdom, men også en åndelig ret. Den, der fik 
den, skulle være sin families præst, og verdens forløser skulle 
være af hans slægt“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 89).

I modsætning til sin bror regner Jakob velsignelsens fremtidige, 
åndelige mening for betydningsfuld. Men senere, efter sin mors 
tilskyndelse (se 1 Mos 27), bedrager Jakob åbenlyst og med vilje 
sin far og bruger til og med Guds navn, ”Herren din Gud“ (1 Mos 
27,20) for at gennemføre sit snyderi. Han udfører dette frygtelige 
bedrag for at opnå noget, han ved er godt.

Følgerne var tragiske og tilføjede nye lag af dysfunktion til en 
allerede dysfunktionel familie.

Jakob ønskede sig noget godt, værdifuldt og beundringsværdigt. 
Hans holdning var helt anderledes end Esaus. Men han benyt-
tede bedrag, og han løj for at få det. Hvordan kan vi undgå at 
falde i en lignende fælde, hvor vi gør noget ondt for at opnå et 
godt resultat?
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MANDAG

 

 

1 Mos 28,10-22
 1 Mos 11,1-9

Til eftertanke

23. MAJ 2022

JAKOBSSTIGEN

Så snart Esau opdager, at Jakob har modtaget sin fars velsignelse, 
forstår han, at han er blevet bedraget og fortrængt af sin bror (1 
Mos 27,36), og han ønsker at slå ham ihjel (1 Mos 27,42). Rebekka 
bliver bekymret og ønsker at forhindre denne forbrydelse, som 
ville få fatale følger for begge hendes sønner (1 Mos 27,45). Med 
Isaks støtte (1 Mos 28,5) råder hun Jakob til at flygte til hendes fa-
milie (1Mos 27,43). På sin vej i landflygtighed møder Jakob Gud i en 
drøm på det sted, som kommer til at blive kaldt Betel, ”Guds hus“, 
og der aflægger han en ed.

Sammenlign de to tekster. Hvordan er Betel forskellig fra Babel? 
Hvad kan vi lære om vores forhold til Gud fra Jakobs erfaring i 
Betel i modsætning til det, der skete i Babel?

I sin drøm så Jakob en meget speciel stige, som er forbundet med 
Gud. Det samme hebraiske udsagnsord natsav er brugt både om 
stigen, der ”stod“ (1 Mos 28,12) og om Herren, der ”stod“ (1 Mos 
28,13) foran Jakob. Det er, som om stigen og Herren er det samme.

Der er en forbindelse mellem stigen og forsøget i Babel på at 
nå himlen. Stigen når ligesom Babelstårnet ”himlens port“. Babels-
tårnet repræsenterer menneskers anstrengelser for at stige op og 
nå Gud, mens stigen i Betel understreger, at adgang til Gud kun 
kan opnås ved, at Gud kommer til os, ikke ved nogen menneskelig 
anstrengelse.

Med hensyn til ”stenen“, som Jakob stillede som hovedgærde, 
og hvor han fik sin drøm, så blev den symbolet på beth-El, ”Guds 
hus“ (1 Mos 28,17); sml. 1 Mos 28,22), som peger frem til templet, 
helligdommen, centret for Guds frelsende gerning for menneske-
heden.

Men Jakob begrænser ikke sit udtryk for tilbedelse og sin ære-
frygt over det, der skete, til det åndelige og det mystiske. Han øn-
skede at reagere på en håndfast, ydre måde. Så han beslutter sig 
for at ”give tiende“ til Gud, ikke for at opnå Guds velsignelse, men 
som en taknemlig respons for Guds gaver, som han allerede havde 
fået. Her møder vi endnu en gang tanken om tiende, længe før Is-
rael opstår som en nation.

Læs 1 Mos 28,22 igen. ”Tienden“ tages fra ”alt, hvad du giver 
mig.“ Hvilken vigtig pointe finder vi i det, Jakob siger om tiende?
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 1 Mos 29,1-30

Til eftertanke

24. MAJ 2022

BEDRAGEREN BEDRAGES

Hvordan og hvorfor tillader Gud, at Laban bedrager? Hvad lærte 
Jakob af denne erfaring?

Det allerførste, Jakob ser, da han når sit bestemmelsessted, er en 
sten. Måske er det et hint, som refererer tilbage til stenen i Betel, et 
tegn på Guds tilstedeværelse (1 Mos 28,18-19). Det er denne sten, 
som giver Jakob mulighed for at møde Rakel. Når han får at vide fra 
hyrderne, at Rakel kommer med sine får for at give dem vand, be-
der han dem om at vælte stenen væk. Men de nægter, og det giver 
Jakob anledning til at gøre det selv og til at introducere sig for Rakel.

Rakel reagerer med at skynde sig hjem til sin familie. Dette 
første møde mellem Jakob og Rakel var afgørende: ”Jakob var for-
elsket i Rakel“ i så stor grad, at de syv år, han arbejdede for Laban 
for at få Rakel, føltes ”kun som nogle få dage, fordi han elskede 
hende.“

Men efter disse syv år bliver Jakob bedraget. På bryllupsnatten 
er det Lea, den ældste datter, ikke Rakel, Jakob finder i sin seng. 
Ved at udnytte fordelen af forvirringen omkring festen og Jakobs 
intense følelser og sårbarhed lykkedes det for Laban at narre 
ham. Det er interessant, at Jakob bruger det samme grundord for 
”narre“ (1 Mos 29,25), som Isak havde brugt for at beskrive Jakobs 
opførsel over for sin far og sin bror (1 Mos 27,35).

Læg mærke til, at den samme tanke er indeholdt i lex talionis 
(gengældelsens lov) ”øje for øje, tand for tand“ (2 Mos 21,24; sml. 
1 Mos 9,6), som tvinger gerningsmanden til at identificere sig med 
sit offer ved at gerningsmanden må lide det samme, som offeret 
har lidt. På lignende måde bliver Jakob nu udsat for det samme, 
som han havde gjort mod andre.

Nu forstår Jakob, hvad det vil sige at være offer for bedrag. 
Det er ironisk, at Gud lærer Jakob om hans eget bedrag gennem 
Labans bedrag mod ham. Selv om Jakob som ”bedrager“ (1 Mos 
27,12) godt er klar over, hvad det vil sige at bedrage, bliver han 
overrasket, når han selv er offer for bedrag og spørger: ”Hvorfor 
har du narret mig?“ (1 Mos 29,25). Spørgsmålet viser, at han godt 
ved, at det er forkert at bedrage.

Selv om Jakob var en bedrager, blev han selv bedraget. Hvordan 
kan vi lære at stole på Gud, selv når vi ser, at retfærdighed ikke 
indtræffer, når mennesker gør ondt og slipper af sted med det, 
eller at uskyldige lider?

TIRSDAG
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 1 Mos 29, 
31-30,22

Til eftertanke

25. MAJ 2022

FAMILIENS VELSIGNELSE

De sidste syv år af Jakobs landflygtighed var en byrde, men det var 
også de mest frugtbare år. Jakob fik 11 af sine 12 børn, som skulle 
blive stamfædre til Guds folk.

Denne periode udgør centrum af beretningen om Jakob (1 Mos 
25,19-35,26) og begynder og slutter med nøgleudtrykket ”åbnede 
hendes moderliv“, først om Lea (1 Mos 29,31), så om Rakel (1 Mos 
30,22). Hver gang bliver denne udtalelse efterfulgt af fødsler, og 
det viser, at disse fødsler er et resultat af Guds mirakuløse indgri-
ben.

Hvordan skal vi i dag forstå betydningen af, hvad der sker her?

Gud åbnede Leas moderliv, og hun fik sønnen Ruben, hvis navn 
indeholder udsagnsordet ra’ah, som betyder at ”se“. Fordi Gud 
”så“, at hun ikke var elsket af Jakob (1 Mos 29,31), var dette barn en 
trøst for hende i hendes smerte og lidelse.

Desuden giver hun sin anden søn navnet Simeon, som inde- 
holder udsagnsordet shama’, ”hørt“, fordi Gud havde hørt, hvor 
dybt og smertefuldt hun var blevet ydmyget, og havde haft med- 
lidenhed med hende, ligesom han havde hørt Hagars lidelse (1 
Mos 29,33).

Leas søn ”Simeon“ minder også om Hagars søn ”Ismael“, som 
betyder ”Gud vil høre“ (se 1 Mos 16,11). Da Leah fødte sin sidste 
søn, kaldte hun ham Juda, som betyder ”lovprisning“. Lea henviser 
ikke længere til sin smerte og heller ikke til sin velsignelse. Hun fo-
kuserer alene på Gud og priser ham for hans nåde.

Det er mærkeligt, at det kun er, når Lea ikke længere kan få 
børn, at Gud ”husker“ Rakel og åbner Rakels moderliv (1 Mos 
30,22). Rakel, den elskede hustru, var nødt til at vente i syv år ef-
ter sit bryllup og 14 år efter sin forlovelse med Jakob, før hun fik 
sin første søn (1 Mos 29,18.27; sml. 1 Mos 30,25). Hun gav ham 
navnet Josef for at vise, at Gud havde ”’fjernet [’asaf ] min vanære’“ 
og vil ”’give mig endnu [yasaf ] en søn’“ (1 Mos 30,23-24). Uanset 
hvor forkerte nogle af disse handlinger var, og selv om Gud ikke 
anerkendte dem, kunne han dog bruge dem til at skabe et folk af 
Abrahams efterkommere.

Hvordan viser denne historie, at Guds hensigter vil ske i himlen 
og på jorden på trods af menneskelige svagheder og fejl?

ONSDAG
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1 Mos 30,25-31

 

26. MAJ 2022

JAKOB REJSER

Jakob havde narret sin far og sin bror for at få førstefødselsretten. 
Han stjal den velsignelse, som Isak havde tænkt at give til sin æld-
ste søn. Men i denne beretning forbliver Jakob passiv over for La-
ban og tjente ham trofast. Jakob ved godt, at han er blevet narret 
af sin svigerfar. Alligevel lader han det ligge. Det er svært at forstå 
Jakobs passive holdning, når man tænker på hans temperament. 
Jakob kunne have gjort oprør eller i det mindste modsat sig Laban 
eller forhandlet med ham. Men det gjorde han ikke. Han gjorde, 
hvad Laban bad ham om, uanset hvor uretfærdigt det var.

Da Rakels første søn Josef blev født, nåede Jakob endelig til det 
fjortende år af sin ”tjeneste“ for Laban og overvejede at forlade 
Laban for at vende tilbage til Det Lovede Land. Men Jakob var be-
kymret over, hvorvidt han kunne ”sørge for sig eget hus“.

Hvad sker der, og hvilke argumenter bruger Jakob? Hvordan  
reagerer Laban?

Det havde været en meget lang omvej for Jakob, som til at be-
gynde med var rejst hjemmefra simpelthen for at finde sig en hu-
stru. Det havde sikkert ikke været hans oprindelige hensigt at blive 
væk fra sit hjemland så længe, men begivenhederne holdt ham 
væk i mange år. Nu var det blevet tid til at vende hjem, og tænk, 
hvilken familie han vil komme hjem med!

Men hvorfor forlod Jakob ikke Laban tidligere? Jakobs unatur-
lige føjelighed antyder, at han måske var forandret. Han havde 
forstået troens lektie. Det var kun, da Gud talte til ham, at Jakob 
besluttede sig for at tage af sted.

Gud åbenbarer sig for Jakob som ”Betels Gud“ og befaler ham 
at forlade Labans hus og vende tilbage til sit ”fædreland“ (1 Mos 
31,13). Gud bruger de samme ord, som da han kaldte Abram til at 
forlade sit land og sin slægt (1 Mos 12,1). Labans og Labans søn-
ners holdning (se 1 Mos 31,1-2) hjalp ham også til at se, at det var 
på tide at tage af sted.

”Jakob ville være rejst fra sin listige slægtning længe før, hvis 
han ikke havde frygtet at møde Esau. Nu følte han sig truet af La-
bans sønner, der betragtede hans rigdom som deres egen og må-
ske ville prøve at tilegne sig den med magt“ (Ellen White, Patriarker 
og Profeter, s. 97).

Derfor tog han sin familie og sine ejendele og rejste og begyndte 
på den måde en ny fase af den store saga om Guds pagtsfolk.

TORSDAG
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27. MAJ 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Gud udvalgte Jakob, ikke fordi han fortjente det, men på grund af 
sin nåde. Alligevel arbejdede Jakob hårdt i et forsøg på at fortjene 
nåden. Det er i sig selv en modsigelse. Hvis han havde fortjent 
den, ville det ikke have været nåde, men gerninger (se Rom 4,1-5), 
som står i modsætning til evangeliets budskab. Først senere i sit 
liv begyndte Jakob at forstå betydningen af Guds nåde, og hvad 
det vil sige at stole på Gud, at leve i tro og at være fuldstændig 
afhængig af Herren. Jakobs erfaring indeholder en vigtig lektie for 
ambitiøse mennesker: Lad være med at forsøge at fremhæve dig 
selv på bekostning af andre.

”Jakob forsøgte at opnå retten til førstefødselsretten ved bedrag, 
men han blev skuffet. Han troede, at han havde mistet alt, sin for-
bindelse med Gud, sit hjem og alt, og han var en skuffet flygtning. 
Men hvad gjorde Gud? Han så på ham i hans håbløse situation, 
og han så, at der var materiale i ham, som kunne give Gud ære. 
Ligeså snart Gud ser hans tilstand, præsenterer han den mystiske 
stige, som repræsenterer Jesus Kristus. Her ser vi en mand, som 
havde mistet al forbindelse med Gud, og himlens Gud ser på ham 
og er enig i, at Kristus skal bygge bro over den afgrund, som syn-
den har skabt. Måske har han set og sagt: ‘Jeg længes efter himlen, 
men hvordan kan jeg nå den? Jeg ser ingen vej.’ Det er, hvad Jakob 
tænkte, så Gud viste ham synet med stigen, og den stige forbinder 
jord med himmel, med Jesus Kristus. Et menneske kan klatre op 
ad den, for dens bund står på jorden og det øverste trin når ind i 
himlen“ (Ellen White kommentarer, The SDA Bible Commentary, 1. 
bd., s. 1095).

1. Tænk over disse menneskers karakter (Isak, Rebekka, Jakob, 
Esau, Laban, Rakel, Lea). Se på alle de løgne og bedrag, der 
forekom. Hvad lærer det os om menneskenes natur generelt 
og om Guds nåde?

2. Hvilke beviser kan vi i beretningen om Jakob finde, på at hans 
karakter ændrede sig og blev mere moden med tiden?

3. Er der fare for, at vi kan have den samme holdning, som Esau 
havde med hensyn til sin førstefødselsret? Hvordan kan vi 
sikre os, at vi aldrig holder op med at elske og værdsætte alt 
det lys, som Gud har givet os?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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