Toldot
Írta: Wagner Tamás
2011. november 19. szombat, 18:45 - Módosítás: 2011. december 11. vasárnap, 22:10

Toldot

Izsák feleségül veszi Rebekát. Húsz gyermektelen évet követően imáik meghallgatásra
találnak, és Rebeka megfogan. Nehéz a terhessége, mivel „a gyermekek tusakodtak a
méhében”; Istentől megtudja, hogy „két nemzet van a te méhedben”, és hogy a fiatalabb
uralkodni fog majd az idősebb felett.– Uo. 25:19–23.

Először Ézsau bújik elő; Jákob Ézsau sarkát markolva követi. Ézsauból „ügyes vadász, a mező
embere” lesz; Jákob pedig „jámbor” ember, sátorlakó. Izsák Ézsaut kedveli jobban, Rebekának
Jákob a kedvence. Egy nap, éhesen és kimerülten térvén vissza a mezőről, Ézsau eladja
elsőszülöttségi jogát Jákobnak egy tál vörös lencséből készült főzelékért. – Uo. 25:24–34.

Gerárban, a filiszteusok földjén Izsák nővéreként szerepelteti Rebekát, attól tartván, hogy
esetleg valaki, aki megkívánja az asszonyt szépsége miatt, megöli érte őt. Izsák műveli a földet,
kiássa a korábban apja, Ábrahám által ásott és a filiszteusok által betemetett kutakat, és egy
sor új kutat is fúr: az első kettő birtoklásáért viszály tör ki a filiszteusokkal, a harmadik kút vizét
azonban békében élvezik. – Uo. 26:1–33.
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Ézsau két hettita nőt vesz feleségül. Izsák megöregszik és megvakul, és kifejezi óhaját, hogy
mielőtt meghalna, megáldja Ézsaut. Miközben Ézsau távol van, hogy vadat ejtsen apjának,
majd abból ízletes pecsenyét készítsen, Rebeka felöltözteti Jákobot Ézsau ruháiba, finom étket
készít a kecskegidákból, és beküldi vele Jákobot atyjához. Izsák megáldja Jákobot „az ég
harmatával és a föld kövérségével” és a fivére feletti uralommal. Amikor Ézsau visszatér, és a
csalásra fény derül, Izsák csupán annyit tehet síró fiáért, hogy megjósolja: Ézsau a kardja után
fog élni, és amikor Jákob elbotlik, elveszti uralmát a bátyja felett.– Uo. 26:34–27:41.

Jákob elhagyja Cháránt, menekülve Ézsau haragja elől és hogy feleséget találjon magának
anyja bátyjának, Lábánnak családjából. Ézsau vesz magának egy harmadik feleséget is,
Máchálátot, Ismáél leányát. – Uo. 27:42–28:9.

Forrás: zsido.com
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