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Πῶς ὁ Ἰσαάκ ὁ υἱός τοῦ Ἀβραάμ ἔκαμε δύο υἱούς εἰς μίαν γέν- 

νησιν, τον ἕναν τόν ἔκραζαν Ἡσαῦ καί τόν ἄλλον Ἰακώβ 

Κεφ. ἐνενήντα ε΄ 

 

Ἄς γυρίσομεν νά εἰποῦμεν διά τόν Ἰσαάκ τόν υἱόν τοῦ Ἀβραάμ, πῶς 

  ὁ πατήρ του ἔκαμε καί ἀναθρέψαν τον καί ἐκαλοκουναρῆσαν τον 

εἰς τρόπον ὅτι ἔναι ἅγιος καί καλός ἄνθρωπος καί φίλος τοῦ Θεοῦ. Καί 

ὑπῆρε διά γυναίκα του μίαν ὀνόματι Ρεβέκκα καί ἀπ’ αὐτήν ἔκαμε δύο 

παιδία, εἰς μίαν γέννησιν, τό ἕνα τό ἔκραζαν Ἡσαῦ καί τό ἄλλο Ἰακώβ, 

καί λέγουν ὅτι ὅταν ἤθελαν νά γεννηθοῦν ἐμάλωναν μέσα εἰς τήν κοι- 

  λίαν τῆς μάνας τους ποῖον νά πρωτογεννηθεῖ. Καί τοῦτο δέν τό ἤξευρε 

τινάς, μόνον ἡ μάνα τους. Καί τοῦτος ὁ Ἡσαῦ ἤτονε ἄνθρωπος πολλά 

μαλλιαρός ὥσπερ ζῶον καί ὁ Ἰακώβ ἤτονε ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. 

Καί λέγουν ὅτι τούτη ἡ μάνα τους ὅταν ἤτονε σιμά ὁπού νά τά γεννήσει, 

ὁ Ἰακώβ ἤτονε νά γεννηθεῖ ὀμπρός, διότι αὐτός ἤτονε ὀμπρός, καί ὅταν 

  ἤτονε διά νά γεννηθεῖ ὁ Ἰακώβ, ὁ Ἡσαῦ τόν ἐκράτησεν ἀπό τά ποδάρια 

καί ἐταύρισέ τονε ὀπίσω διά νά γεννηθεῖ αὐτός ὀμπρός καί ὁ Ἰακώβ 

τοῦ ἔκαμε δρόμον καί ἐγεννήθη αὐτός ὁ Ἡσαῦ ὀμπρός. Καί τοῦτο ἔναι 

ἀληθινό διά θαῦμα τοῦ Θεοῦ καί ὁ Ἰακώβ ὁπού ἤθελεν νά πρωτογεν- 

νηθεῖ ἐγεννήθη ὀπίσω ἀπ’ αὐτόν. Τότες ὁ Ἰακώβ ἤθελεν χαθεῖ ἐάν ὁ 
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Θεός καί ἡ μάνα του δέν ἤθελαν προϊδεῖ, καί δι’ αὐτήν τήν αἰτίαν ἡ μάνα 

ἀγάπα πλέον καλύτερα τόν Ἰακώβ παρά τόν Ἡσαῦ. Καί ὁ Ἰσαάκ ἀγάπα  

πλέον καλύτερα τόν Ἡσαῦ, διατί ἤτονε πρῶτος του υἱός. Καί τοῦτος ὁ 

Ἡσαῦ ἦτον πολλά σκνιφός καί κακῆς φύσεως ἄνθρωπος / καί ὁ 

Ἰακώβ ἤτονε δίκαος καί ἅγιος ἄνθρωπος, καί διά τήν δικαιοσύνην του 

  καί τήν καλοσύνην του ὁ Θεός τόν ἔκαμε πατριάρχην. Ἀληθινά ἔναι ὅτι 

ὁ Θεός ἔκαμε τόν Ἀβραάμ καί τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ, καί ἔτσι κατά 

την ἡτοιμασίαν τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐτύχαινεν νά εἶναι πλέον πατριάρ- 

χαι, μόνον τρεῖς, ἤγουν τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Ἀντιόχειας καί τῆς 

Ρώμης, ἀλλά οἱ πατέρες ἡμῶν μέ ταῦτα ἐδιόρθωσαν καί ἔκαμαν τέσ- 

  σαρα και ὑπ’ αὐτῶν τῶν τεσσάρων νά κυβερνῶνται, ὥσπερ κυβερνᾶται 

καί το σῶμα καί ἵσταται ὑπό τεσσάρων στοιχείων. Καί παρά τάς ἀρχάς 

ἦσαν πέντε διά τάς πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος, ἤγουν ὁ Ρώμης, ὁ 

Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀντιοχείας, ὁ Ἀλεξανδρείας καί ὁ Ἱεροσολύ- 

μων. Και εἶναι ἕως τήν σήμερον. 
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  Πῶς ὁ Ἰακώβ ἐγέλασε τόν ἀδελφόν του τόν Ἡσαῦ διά νά λάβει 

τήν εὐχήν ἀπό τόν πατέρα του 

Κεφ. ἐνενήντα ς΄ 

 

Πηγαίνοντας λέγοντας τήν ὑπόθεσιν τουτουνῶν τῶν δύο παιδίων 

τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Ἀβραάμ εἶχεν τότες διακοσίους χρόνους ἀπεθαμέ- 

νος, και ἐπειδή ὁ Ἰσαάκ ἐγήρασεν ἔχασεν τό φῶς του. Καί τότες ἦσαν 
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τά παιδία του μεγάλα καί ὁ Ἰσαάκ ἠγάπα τήν δικαιοσύνην καί τήν ἴσιαν 

στράταν καί ἀγάπα πλέον τόν Ἡσαῦ καί ἡ μάνα ἀγάπα πλέον τόν / 

Ἰακώβ, διότι ἤτονε πλέον ὑποτασσόμενος παρά τόν Ἡσαῦ καί ἦτον και 

φρόνιμος. Λοιπόν ὅταν ὁ Ἰσαάκ ἐγήρασεν καί ἤτονε πολλά ἀχαμνά, 

ὅταν ἦλθε σιμά νά ἀπεθάνει κράζει τόν Ἡσαῦ καί λέγει του: Υἱέ μου, 

  σύρε γλήγορα εἰς τόν λόγγον καί κυνήγησε νά πιάσεις τίποτες ζῶον και 

σύρε φτιάσε το καί φέρε μού το νά φάγω διά νά σέ εὐχηθῶ πρίν παρά 

νά ἀπεθάνω, και ὅταν λάβεις τήν εὐχήν μου θέλεις ἔχει καί την κληρο- 

νομίαν μου. Και παρευθύς ὁ Ἡσαῦ ἔκαμε τόν ὁρισμόν τοῦ πατρός του 

καί ὑπῆρε τό δοξάρι του καί ὑπῆγε νά κυνηγήσει νά τοῦ φέρει νά φάγει 

  διά νά λάβει τήν εὐχήν του. Καί ὅταν ἐμίσεψεν ὁ Ἡσαῦ, ἡ μάνα του 

ἤκουσε τόν πατέρα του τί λόγους τοῦ εἶπε καί παρευθύς κράζει τον 

Ἰακώβ καί λέγει του: Υἱέ μου, ἐγώ ἤκουσα τόν πατέρα σου ὁπού ἔλεγε 

τοῦ Ἡσαῦ τό καί τό, και διά τοῦτο, υἱέ μου, ἤκουσέ μου τώρα τοῦτο 

ὁπού σοῦ λέγω διά νά λάβεις ἐσύ τήν εὐχήν τοῦ πατρός σου ὀμπρός 

  παρά τόν Ἡσαῦ, καί σύρε γλήγορα εἰς τό μανδρί καί φέρε μου δύο 

κατσίκια παχία καί φέρε μού τα νά τά ἡτοιμάσω ὥσπερ ἀρέσουν τοῦ 

πατρός σου. Καί ὁ Ἰακώβ λέγει τῆς μάνας του ταπεινά: Ὦ μήτηρ, τί ἔναι 

αὐτό ὁπού μοῦ λέγεις, δέν ἠξεύρεις ὅτι ὁ ἀδελφός μου ἔναι μαλλιαρός 

πολλά καί ἐγώ εἶμαι ἄμαλλος; Ἐγώ δεν ὑπαγαίνω, ὅτι φοβοῦμαι ὅτι ἄν 
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μέ πιάσει καί ψηλαφήσει με, θέλει μοῦ δώσει τήν κατάρα του καί ὄχι την 

εὐχήν του, καί διά τοῦτο ἔναι καλύτερον νά ἀναπαύομαι παρά νά πάρω 

τήν / κατάρα του. Καί ἡ μάνα του τοῦ λέγει: Υἱέ μου, μή φοβεῖσαι, κάμε 

μόνον ἐκεῖνο ὁπού σοῦ λέγω, καί ἄφες νά κάμω ἐγώ, σύρε μόνον γλή- 

γορα. Καί ὁ Ἰακώβ ὑπῆγε καί ἤφερε δύο κατσίκια καί ἡ μάνα του τά 

  ἐφτίασε εἰς τόν τρόπον ὁπού ἤξευρε ὅτι ἀρέσουν τοῦ Ἰσαάκ, καί ὑπῆρε 

τά δερμάτια τῶν κατσικίων καί ἐτύλιξε τά χέρια καί τόν λαιμόν τοῦ 

Ἰακώβ καί ἑρμήνεψέ του τί νά εἰπεῖ καί τί να κάμει, καί ἔβαλέ του ψωμί 

εἰς ἕνα κανίστρι καί κρασί εἰς ἕνα φλασκί καί τά κατσίκια καί ἔστειλέ 
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τον εἰς τόν ἄνδραν της. Καί ὅταν ἔσωσε ὁ Ἰακώβ εἰς τόν πατέρα του 

  λέγει του: Πατήρ μου, ἀνάστα καί φάγε ἀπό τό κυνήγι μου διά νά μέ 

εὐλογήσει ἡ ψυχή σου ὀμπρός παρά νά ἀπεθάνεις, καί εἶπε ὅσα ἡ μάνα 

του τόν ἡτοίμασεν. Καί ὅταν ὁ Ἰσαάκ ἤκουσε τόν Ἰακώβ, ἐθαύμασε και 

ἀσηκώθη ἀπάνω ὁπού ἐκοιμᾶτον καί λέγει: Τίς εἶσαι, υἱέ μου, καί ὁ 

Ἰακώβ λέγει ἀφόβως: Ἐγώ εἶμαι, ὁ πρῶτος σου υἱός, καί ἔκαμα ἐκεῖνο 

  ὁπού μέ ὅρισες. Καί ὁ Ἰσαάκ λέγει: Πῶς ἠμπόρεσες καί ἐπίασες τόσο 

γλήγορα ζῶα ἄγρια; Καί ὁ Ἰακώβ λέγει: Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐχή 

σου μέ ἔκαμε καί ἐπίασά τα τόσο γλήγορα. Λέγει του ὁ Ἰσαάκ: Ἔλα 

σιμά μου νά σέ ψηλαφήσω νά ἰδῶ ἐάν εἶσαι ἐσύ ὁ υἱός μου ὁ Ἡσαῦ ἤ 

ἄλλος. Καί ὁ Ἰακώβ ὑπῆγε μέ μεγάλον φόβον καί δίδει του τό χέρι του 
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καί ἐκεῖνος τό ἐψηλάφησε καί ηὑρίσκει το καί ἐπαρομοίαζε τοῦ Ἡσαῦ. 

Καί λέγει του: Ἡ φωνή σου μοῦ φαίνεται ὅτι ἔναι τοῦ / Ἰακώβ καί τά 

χέρια σου εἶναι τοῦ Ἡσαῦ. Καί τότες ὁ Ἰακώβ ἐβγάνει τό ψωμί καί τό 

κρασί καί τά κατσίκια ψημένα ὁπού ἐμοσκομύριζαν καί ἔδωσέ του καί  

ἔπιεν ἀπό τό κρασί, ὁπού ἤτονε πολλά καλόν. Καί ὁ Ἰσαάκ πίνοντας 

  τοῦ ἐμύρισαν τά κατσίκια τά ψημένα καί τό ὄμορφο τό κρασί και 

ἄρχισε νά τρώγει καί ἔφαγε πολλά καλά ὥσπερ ἄνθρωπος πεινασμένος, 

διότι τό κρασί ἤτονε πολλά καλόν. Καί ὅταν ὁ Ἰσαάκ ἔφαγε καί ἔπιε 

καλά, τότες ἔδωσε τοῦ Ἰακώβ τήν εὐχήν του καί ἐπαρακάλεσε τόν Θεόν 

ὅτι νά τοῦ τήν δώσει καί νά γένει εὐαπρόσδεκτος ἡ εὐχή ὁπού ἔδωσε 

  τοῦ υἱοῦ του ὀμπρός εἰς τόν Θεόν. Καί στέκοντας ὀλίγον λέγει ὁ Ἰσαάκ: 

Ἰδού ἡ ὀσμή ἔρχεται ἀπό τόν υἱόν μου, ὁπού ἔναι ἔτσι ὥσπερ ὀσμή μιᾶς  

κεφαλῆς γεμάτης μυρωδίες, τόν ὁποῖον ὁ Θεός τόν εἶχεν εὐλογήσει. Καί 

ἐστάθησαν εἰς προσευχήν ὁμοῦ, καί ὅταν ὁ Ἰακώβ ἔλαβε τήν εὐχήν ἀπό 

τόν πατέρα του ὥσπερ ἤθελεν, τότες ἔλαβε θέλημα ἀπό τόν πατέρα 

  του καί ἐβγῆκε ἀπό ὀμπρός του, διότι ἐφοβεῖτον νά μήπως ἔλθει ὁ ἀδελ- 

φός του ὁ Ἡσαῦ καί εὕρει τον ἐκεῖ. Καί ὅταν αὐτός ἐβγῆκεν, τότες ἦλθε 

και ὁ ἀδελφός του ἀπό τό κυνήγι καί ἤφερνε τοῦ πατρός του ἀπό το 

κυνήγι νά φάγει ὡς καθώς τοῦ ἐπαράγγειλεν, καί εἶχεν τοῦ ἡτοιμάσει 

πολλά καλά καί ἔρχεται εἰς τόν πατέρα του καί λέγει του: Πατέρα μου, 
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ἀσηκώσου νά φάγεις ἀπό τό κυνήγι μου διά νά μέ εὐλογήσει ἡ ψυχή 

σου πρίν παρά νά / ἀποθάνεις, ἀπό τό κυνήγι τοῦ υἱοῦ σου τοῦ Ἡσαῦ. 

Καί τότες ὁ Ἰσαάκ ἐδαγκάθη καί ἀσηκώθη μετ’ ὀργῆς καί λέγει: Ὦ υἱέ 

μου, ὁ ἀδελφός σου ἦλθε ὀμπρός παρά σένα καί ἐγέλασέ με καί ὑπῆρε 

τήν εὐχήν τήν ἐδικήν σου. Καί ἀναφέρνει του πᾶσα πράγμα, πῶς ἦλθε 

  καί τί τοῦ ἔκαμε. Καί ὅταν ἤκουσε ὁ Ἡσαῦ ὅτι ὁ πατέρας του ἔδωσε την 
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εὐχήν τοῦ ἀδελφοῦ του τοῦ Ἰακώβ καί δέν ἔχει τί νά γυρέψει, ἐπικράθη 

καί λέγει: Ὦ πατήρ μου, εὐχήσου καί ἐμένα. Ἐπίστευε ἀκόμη να πολε- 

μήσει μέ τον ἀδελφόν του καί νά λάβει τήν εὐχήν ληστρικῶς, καί ὁ 

Ἰσαάκ τοῦ λέγει μέ λύπην μεγάλη: Υἱέ μου, ἐγώ ἐβεβαίωσα τό ψωμί 

  καί τό κρασί καί τό λάδι καί τά ζῶα τοῦ ἀδελφοῦ σου καί εἰς ὅλα τον 

ἔκαμα αὐθέντη, και ἔκαμά τον νά ἔναι καί εἰς ἐσένα καί εἰς ὅλους τούς 

ἄλλους ἀδελφούς σου, καί τώρα δέν ἔχω τί νά σοῦ δώσω ἐσένα. Τότες 

λέγει ὁ Ἡσαῦ τοῦ πατρός του: Ὦ πατήρ μου, καί δέν σοῦ ἔμεινεν εὐχή 

πλέον νά μοῦ δώσεις και ἐμένα; Τότες τοῦ εἶπε μέ λύπην: Υἱέ μου, ὁ καρ- 

  πός τῆς γῆς νά ἔναι ἡ εὐχή σου καί ἀπ’ αὔτην νά κοπιᾶς καί νά δουλεύ- 

εις καί νά θρέφεσαι. Καί τότες ὁ Ἡσαῦ ἐβγῆκεν ἀπό μπρός του λυπού- 

μενος πολλά καί μετά δακρύων, καί ὑπῆγεν γυρεύοντας τόν ἀδελφόν 

του τόν Ἰακώβ νά τον εὕρει νά τόν σκοτώσει καί δέν τόν ηὗρε, διότι 

ἐκεῖνος παρευθύς ἔφυγεν καί ὑπῆγεν εἰς τόν Λάβαν, εἰς τόν ἀδελφόν τῆς 
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μάνας του, καί τοῦτο ἤτονε κατά πρόσταξιν Θεοῦ, διά τοῦτο καί αὐτός 

τό ἔκαμεν ἔτσι. Καί / ἔκαμαν καί ἄλλα πολλά πράγματα τοῦτοι οἱ ἀδελ- 

φοί, τά ὁποῖα δεν εἶναι ἐδῶ εἰς τοῦτο τό βιβλίον ὅλα γραμμένα καί εἴ τις 

θέλει νά τά ἠξεύρει ὅλα ἄς ἰδεῖ τήν Παλαιάν Διαθήκην νά τά ἠξεύρει.  
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