
H
indi pa kailanman naranasan ni Jacob na nag-iisa at nangangailangan–at
lahat ng ito ay dahilan sa kanyang pandaraya at kasakiman. Una,
sinuhulan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Esau, upang

ipagbili sa kanya ang pagiging panganay. At sa tulong ng kanyang ina, nalinlang
niya ang kanyang bulag na amang si Isaac upang ibigay sa kanya ang pagpapala
na nararapat kay Esau.

Tumatakas siya ngayon upang maiwasan ang bantang pagpatay ng kanyang
kapatid. Yumuko siya at umiyak nang maisip niya na ang lahat ng kanyang sakim

na panukala ay hindi nagtagumpay. Nag-iisa sa ilang, na
tanging bato ang unan, at isang tungkod ang
pananggalang, sinikap niyang magpahinga. Iniisip niya
kung muli niyang makikita ang kanyang mga magulang
at makamtan ang kapatawaran ng Dios. Dahil sa
matinding pagod, si Jacob ay nakatulog. Di nagtagal,
nasumpungan niya ang kanyang sarili na naliligo sa
maningning na silahis ng isang maliwanag na panaginip.
Nakita niya ang isang naglalagablab na liwanag na
umaagos mula sa bukas na kalangitan, na mayroong
magandang hagdanan na nag-uugnay ng kaluwalhatian
sa itaas at ng lupa sa ibaba. Di mabilang na kumikislap
na mga anghel ang nagmamanhik-manaog sa hagdanang
ito. At narinig ni Jacob ang Panginoon na nagsalita mula
sa langit na may pangako ng pagpapala para sa kanya sa
kanyang paglalakbay.

Tiniyak sa kanya ng Panginoon ang gayon ding tipan
na ginawa Niya kay Abraham at kay Isaac. Nang siya ay
magising, lumuhod siya at nangako na kanyang

tatalikdan na ang kanyang makasariling mga daan. Ipinangako niya, “At sa lahat
ng ibinigay Mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay
ko sa Iyo.” Genesis 28:22.

Tinanggap ng Dios ang kanyang pangako at binubuksan ang mga dungawan
ng langit, at nangyari na nang magbalik sa tahanan si Jacob, pagkalipas ng
dalawam pung taon, siya ay naging masagana at mapagbigay na tao.

Genesis 27:1-28
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