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VAD MAN SÅR DET FÅR MAN SKÖRDA 
Som Guds barn har vi fått lära oss att det kommer att bli konsekvenser av det liv 
vi har levt på jorden. Gal. 6:7-9 
Aposteln Paulus skrev ned den sanningen för ca 1900 år sedan och Esau och 
Jakob levde omkring 2000 år före Jesus. Hade de kunskap om denna lärosats? 
Jag tror det. Job levde samtidigt som Abraham, de trodde att Gud var skaparen, 
och det är sannolikt att både Job och Abraham visste vad som försiggått från den 
tid Adam och Eva levde och fram till deras egen tid. Job 34:10-12 
Det står mycket klart att de människor som vandrade med Gud vid denna tid 
hade förstått denna sanning och det manade dem att vandra rättfärdigt. Kung 
David, som levde ca 1000 år efter Jakob, skrev om resultatet på ont eller gott.  
Psalm 62:10-12 
Detta är en mycket viktig doktrin som även togs upp ca 300 år efter kung David 
av profeten Jeremia. Jeremia 17:9-10 
Både Esau och Jakob struntade i den andliga lagen om sådd och skörd och 
deras gärningar visar att de struntade i Guds Ord. Båda två fick lida för 
detta under sin tid på jorden men Esaus lidande sträcker sig in i evigheten. 

FÖRBANNELSEN ÖVER ESAU OCH HANS ÄTTLINGAR 
När Esau använde sin fria vilja för att förkasta Gud och hålla på med sitt eget, 
fördömde han inte bara sig själv, utan hans efterkommande blir också fördömda 
tills livet på jorden är slut. Bara genom att vända sig till Kristus och lägga sitt liv i 
hans händer kan förbannelsen brytas. Malaki 1:1-4 
Esau ville ångra sig när han förstod vad han förlorat, men då var det försent. 
 Hebr. 12:15-17 
Vi måste lära oss att när en person bara fortsätter synda, kommer det en tid när 
det är försent och domen faller. Hebr. 10:26-31 

FÖRBANNELSEN ÖVER JAKOB OCH HANS ÄTTLINGAR 
Jakob insattes i blodlinjen till Messias med sina söner men familjen led svårt 
under sin tid på jorden och blev en mycket förfelad och dysfunktionell familj. 
Jakobs liv var i farozonen därför att han stal sin bror Esaus välsignelse och hans 
mor upptäckte detta. 1 Mos. 27:41-45 



 

Rebecka berättade en annan historia för Isak för att få ännu en välsignelse från 
honom. vers 46 
Isak köpte lögnen och välsignade Jakob. 1 Mos. 28:1-5 
Jakob hamnade hos Laban, Rebeckas bror och Jakobs morbror. Jacob hade 
mött sin like ty Laban var en större svindlare än han. 
1. Jakob älskade Rakel och arbetade i sju år hos Laban för att få henne. Han 

blev bedragen på bröllopsdagen och fick istället Rakels äldre syster Lea till 
fru. 1 Mos. 29:15-25 

2. Jakob arbetade i sju år till för att få Rakel. vers 26-29 
3. Att ha två fruar blev till en förbannelse, ty Jakob älskade Rakel mer än Lea 

och detta ledde till stridigheter mellan de två systrarna. vers 30-35; 30:1 
4. Jakob blev arg på Rakel när han började skörda vad han sått. Rakel följde i 

djävulens spår när hon gav Jakob sin slavkvinna för att få en avkomma. Det 
hela slutade med en tävling mellan de två systrarna om vem som som kunde 
producera mest barn själva och genom sina slavkvinnor. Jakob hade till slut 
två fruar, två älskarinnor, tolv söner och en dotter. vers 2-24 

Jakobs barn i födelseordning (D = Dotter) 

Lea Ruben (1) Simeon 
(2) 

Levi 
(3) 

Juda 
(4) 

Issaskar 
(9) 

Zebulon 
(10) 

Dina 
(D) 

Rakel Josef (11) Benjamin 
(12) Ruben (Gen. 29:32),  

Simeon (Gen. 
29:33),  
Levi (Gen.29:34), 
Juda (Gen.29:35),  
Dan (Gen.30:5),  
Naftalon (Gen.30:7),  
Gad (Gen.30:10),  

Askalon (Gen.30:12),  
Issaskar (Gen.30:17),  
Zebulon (Gen.30:19),  
Dina (Gen.30:21),  
Josef (Gen.30:23), 
Benjamin (Gen.35:18) 

Bilha  
(Rakels 

tjänstekvinna) 
Dan (5) Naftalon 

(6) 

Silpa  
(Leas 

tjänstekvinna) 
Gad (7) Askalon 

(8) 

 

5. Jakob ville återvända till landet Kanaan men Laban var inte färdig med 
honom och ville ha mera fri arbetskraft. Laban hade förstått att Gud 
välsignade honom för Jakobs skull och ville ha mer av det, eftersom Jakob 
ville bygga upp mer välstånd, och de två svindlarna gjorde ett avtal. vers 25-
43 

6. Labans söner blev rasande av att se Jakobs välstånd medan de själva drog 
sig fram. 1 Mos. 31:1 

7. Jakob förstod att han måste fly från Laban och övertygade sina fruar om att 
de skulle hålla sig till honom och inte deras fader. vers 2-13 

8. Rakel och Lea valde Jakobs sida och stal Labans husgudar när de gav sig 
av. Jakob hade fått fly från sin far och mor och nu blev han tvungen att fly från 
sin morbror. vers 14-21 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel�


 

Det är märkligt att blodlinjen till Jesus gick genom Juda, Leas son. Rakel 
har ingen del i blodlinjen till Jesus därför att Lea var Jakobs första fru.  

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DET HÄR? 
Det finns alltid hopp så länge vi är villiga att vända åter till Gud. Jakob var en 
lögnare, tjuv och bedragare, men han omvände sig när han fick chansen.  
 Den Helige Ande arbetar med dig så länge som du erkänner dina synder. 

Gud har inte lämnat dig. 
 Om du kan synda utan att känna ånger och det känns bekvämt så, har 

den Helige Ande lämnat dig och allt du kan vänta dig är domens dag. 
Rom. 1:28-32 

Jakob var en hemsk person med Guds mått mätt, men han såg framåt mot 
Messias, han sökte efter förlåtelse och den gavs honom. Kom ihåg att alla har 
syndat och saknar Guds härlighet. Rom. 3:23 
Det kommer att finnas mycket nåd och när du flyr från dina synder; skynda till 
Gud och och ropa namnet Jesus! Psalm 103:1-18 
När vi ropar till Gud är Jesu blod mera kraftfullt än någon synd och renar oss och 
håller fram oss inför Gud, rättfärdigade i hans blod!  1 Joh. 1:4-10 
  
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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