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I sidste uges parasha hørte vi, at vores forfader Yitzrak blev gift med Rivka. 
I mange år var Yitzrak og Rivka barnløse og de bad til Hashem om, at de måtte få 
et barn. Efter 20 år uden børn blev Rivka så gravid. Hun havde en svær graviditet, 
fordi hun oplevede at de to babyer, hun havde i maven, kæmpede mod hinanden. 
Hashem fortalte Rivka, at hun bar på 2 forskellige nationer og at det ældste 
barn ville komme til at tjene den yngste. 
Da Rivka fødte tvillingerne, kom først Esau ud. Han var rødhåret og meget 
behåret. Derefter kom Jakob og han holdt fast i Esaus hæl, da han kom ud. 
Esau voksede op som en vild mand, der jagtede i skoven og Jakob som en 
stilfærdig mand, der opholdt sig i teltet og læste Torah.  
Deres far Yitzrak holdt mest af Esau og deres mor Rivka holdt mest af Jakob. 
En dag kom Esau hjem fra jagt og så, at Jakob havde lavet en gryderet med linser. 
Han forlangte at få maden med det samme. Jakob svarede, at han kunne få 
maden, men så skulle han give Jakob sin førstefødtes ret til gengæld. Det gjorde 
Esau uden at tøve og således solgte han sin førstefødselsret til sin lillebror, Jakob. 
 
Yitzrak bliver gammel og blind og udtrykker ønske om at velsigne sin ældste søn 
Esau, før han dør. Mens Esau går ud for at jage og tilberede noget lækker mad til 
sin far, forklæder Rivka Jakob i Esaus tøj og binder dyre-skin til hans arme, for at 
de skal føles lige så lodne som Esaus. Rivka tilbereder lækker mad og sender Jakob 
ind med den til Yitzrak. Yitzrak velsigner Jakob med ”dug fra himlen og rigdom 
fra jorden” og dominans over andre folkeslag og over hans egne søskende. 
”De der forbander dig, skal selv være forbandede og de, der velsigner dig, skal 
være velsignede”, siger Yitzrak til Jakob og som en forudsigelse for det jødiske folk. 
 
Da Esau kommer tilbage, går han ind til sin far og beder om velsignelsen. Yitzrak 
bliver forfærdet, men fastholder at velsignelsen er givet til dén, den er bestemt for. 
Esau græder og Yitzrak siger, at Esau skal ”leve ved sværdet” og tjene sin bror. 
Esau er rasende på sin bror, fordi han har snydt ham og Jakob flygter til sin 
morbror Laban i Haran. 


