




Kejadian 23:1-13Kejadian 23:1-13

Walaupun aku 
seorang asing di 
antara kalian, aku 

mencari sebuah 
tempat untuk 
menguburkan 

istriku.

Sara hidup selama 127 tahun dan 
dia meninal di tanah Kan�n.

Hal tersebut membuat 
Abraham sangat berdukacita.

Meski A�ah telah berjanji 
bahwa Abraham dan keturuna�ya 
akan memiliki tanah itu, Abraham 

mendekati orang-orang Het 
yang tinal di Hebron.

Jika 
berkenan, 

mintakanlah 
kepada Efron
 gua Makhpela 
miliknya, yang 
ada di ujung 

ladangnya. Aku 
akan membayar 
dengan harga

penuh.

Engkau adalah 
seorang yang 

agung dari antara 
kami, ambi�ah makam 

terbaik mana pun 
milik kami.

Kami
tidak akan 
menolakmu.
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Kejadian 23:14-20Kejadian 23:14-20

Tuanku, 
aku akan 

memberikan 
ladang dan gua 
itu kepadamu. 
Engkau dapat  
menguburkan 

istrimu di
sana.

Aku akan 
membayar 
ladang itu 

dengan 
harga 
penuh.

Tanah itu 
seharga 400 
syikal perak, 
tapi apalah 

artinya itu di 
antara kita?

Abraham membayar sesuai 
harga tanah itu, lahan
itu pun menjadi miliknya.

Tanah itu merupakan 
bidang tanah pertama 

yang dimiliki oleh Abraham
di tanah perjanjian,
suatu tempat untuk

menguburkan istrinya.

Abraham berduka atas istri tercintanya. 
Bersama Sara, Abraham telah mengalami janji 
yang ajaib dari A�ah melalui kelahiran ishak.

Efron datang 
mendekat …
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Kejadian 24:1-9Kejadian 24:1-9

Eliezer,
hamba yang 

sangat 
kupercaya, 

dengar 
baik-baik 
ucapanku.

Tapi, ana�u 
ishak masih
belum ber-

istri.

Sekarang
aku berumur
130 tahun, dan

aku akan segera
berkumpul dengan

para leluhurku.

Leta�an tanganmu di 
bawah pangkal pahaku 
dan berjanjilah, kamu

tidak akan mengambil istri
bagi ishak dari antara 
orang-orang Kan�n.

Kembalilah
ke negeriku dan

sanak saudaraku,
dan carilah seorang 

istri bagi ana�u
di sana.

Hamba akan 
menempuh jarak 
yang begitu jauh

itu demi Tuanku, tapi 
bagaimana jika 

perempuan itu tidak 
mau mengikuti 

hamba?

Haruskah 
hamba 

membawa 
ishak ke 
sana?

Jangan! A�ah
telah berjanji

untuk memberikan 
negeri ini kepadaku 
dan keturunanku. 
Dia akan mengirim 
malaikat-Nya untuk 

menuntunmu.

Jika
perempuan

itu tidak mau 
mengikutimu, 

kamu bebas dari 
sumpahmu ini.
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Kejadian 24:10-17Kejadian 24:10-17

Untuk sampai ke Mesopotamia,
negeri asal Abraham, Eliezer harus 

menempuh jarak sejauh 724 km. Namun, 
dia tetap berangkat karena percaya 
kepada tuntunan dan rencana A�ah.

A�ah tuanku 
Abraham, 

berilah hamba 
keberhasilan 
pada hari ini.

Kiranya ketika hamba berkata 
kepada seorang anak gadis, 
“Tolong turunkanlah kendimu 

supaya aku dapat minum,” 
kemudian anak gadis itu 
menjawab, “Minumlah, dan
aku akan memberi minum

untuk unta-untamu
juga,” …

… hamba akan 
mengetahui 

bahwa
Engkau telah
menunju�an 
kebaikan-Mu 

kepada tuanku, 
Abraham.

Bolehkah
aku minum dari

kendimu?
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Kejadian 24:10-17Kejadian 24:10-17
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Ya A�ah 
Abraham, 

Engkau sun�uh 
telah menjawab 

doaku.

Aku adalah
anak perempuan 

Betuel, anak 
laki-laki Milka, 
yang telah dia 
lahirkan bagi  

Nahor. 

Terpujilah 
Tuhan! A�ah 
dari Tuanku, 

Abraham.

Engkau
telah menuntunku 

tepat menuju rumah
saudara tuanku,

Abraham.

Nahor adalah saudara 
Abraham. Jadi, Ribka 
adalah sepupu ishak.

Minumlah, 
Tuan, aku juga 

akan mengambil 
air untuk unta-
untamu juga.

Kejadian 24:15-25Kejadian 24:15-27

Katakan 
padaku, putri 

siapakah kamu? 
Adakah kamar 

bagi kami untuk 
bermalam di 

rumah ayahmu 
malam ini?
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Kejadian 24:28-33Kejadian 24:28-33

Aku tidak akan makan
sampai aku memberitahukan

maksud kedatanganku.

ibu! ibu!
Seorang pria

yang diutus oleh 
saudara ayah kita, 
Abraham, datang. 
Dia datang untuk 
mencari seorang 

istri bagi
anaknya.

Apa?!

Kami telah 
menyiapkan 

sebuah tempat 
untukmu dan 
unta-untamu.

Lihatlah, jamuan 
besar telah 

disiapkan
bagimu.

Baik, 
katakanlah.

Aku Laban, 
saudara dari 

perempuan yang 
berbicara 
denganmu.

Dia 
memberiku 
semua ini 

dan berkata 
bahwa paman 

kita telah 
diberkati 

A ah.

Kejadian 24:34-49Kejadian 24:34-49

A�ah telah
memberkati Tuanku, 

Abraham. Dia memiliki 
domba, sapi, perak, 
emas, unta, keledai, 
dan begitu banyak 

pelayan.

Tapi,
ada satu 
hal yang 
kurang.

ishak, 
anaknya 

yang lahir 
pada masa 

tuanya, 
belum 

mendapat 
istri.

Dia membuatku bersumpah
untuk mendapatkan seorang 

istri yang berasal dari sanak 
saudaranya. itulah mengapa
aku menempuh perjalanan

yang sangat jauh ini.

Dia berkata, 
“Tuhan, yang

di hadapan-Nya 
aku hidup, 

akan membuat 
perjalananmu 

berhasil.”

Jika kamu bersedia
menunju an kebaikanmu

kepada tuanku, beri-
tahukanlah.

Jika tidak, 
beritahu 
aku jalan 

untuk 
pulang.

“Aku meminta kepada
A�ah bahwa seseorang

yang Dia pilih akan berkata, 
‘Minumlah, dan aku akan 

memberi minum untuk 
unta-untamu juga.’”
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Semuanya 
ini dari 
Tuhan.

Ribka boleh
pergi bersamamu
untuk menjadi istri
dari anak tuanmu.

Terpujilah
nama A�ah 

karena telah 
membuat tuanku

Abraham 
berhasil!

Eliezer dan hamba-hambanya 
memberi berbagai hadiah berharga 

kepada Ribka dan keluarganya.

Sekarang,
aku akan 

makan dan kami 
akan bermalam 

di rumahmu.

Kejadian 24:50-54Kejadian 24:50-54 Kejadian 24:54-61Kejadian 24:54-61

Biarlah
dia tin�al 
sepuluh hari 

lagi, lalu
dia boleh 

pergi.

Eliezer pun kembali pulang 
kepada tua�ya, Abraham,

dan juga kepada ishak.

Aku harus 
melanjutkan 

perjalananku. 
Perjalanan 

pulang masih 
panjang.

Janganlah 
menahanku 

karena
A�ah telah 
membuatku 
berhasil.

Kami akan 
meman�il anak 

gadis itu dan 
menanyaka�ya.

Apakah kamu sudah siap 
untuk pergi secepatnya, 

sebelum kami semua 
sempat mengucapkan 
salam perpisahan?

Aku
akan pergi 
bersamanya 
… kepada 
suamiku.

Semoga kamu 
bertambah 

banyak menjadi 
berpuluh-
puluh ribu.

Semoga
keturunanmu 
menduduki
gerbang
musuh-

musuhnya.

Kamu 
tidak akan 

sendiri. Hamba-
hambamu akan
menemanimu.
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Kejadian 24:62-67Kejadian 24:62-67

itu ishak,
anak tuanku, 

Abraham.

Suatu hari, ishak 
keluar menuju ladang 

untuk merenung.

Dari kejauhan, dia melihat 
rombongan Eliezer yang kembali.

Dan, seorang 
gadis yang bersama 

dengan mereka.

Ribka menutupi wajahnya 
dengan cadar …

Rencana A�ah bagi israel dan garis 
keturunan Mesias pun berlanjut  …

... ishak mencintai 
Ribka dan menjadi 
sangat terhibur 
setelah kematian 

ibunya.

... Eliezer pun 
menceritakan 
kepada ishak 

semua hal yang 
telah A�ah 

perbuat.
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Kejadian 25:1-10Kejadian 25:1-10

Abraham mengambil
seorang istri lagi, Ketura,
sesudah kematian Sara, dan
perempuan itu melahirkan

baginya anak laki-laki.

Namun, Abraham mengirim anak-anak dari 
gundiknya itu pergi dengan berbagai hadiah 
selagi dia masih hidup sehin�a dia dapat 

mewariskan segala sesuatunya kepada ishak.

Eliezer!
Tuan kita, 
Abraham,
dia … dia 

menin�al!

Abraham menin�al pada
usia 175 tahun. ishak dan ismael, 

anaknya, menguburka�ya.

Mereka membawa jenazahnya ke gua 
Makhpela untuk dikuburkan bersama Sara.

Seperti yang telah 
A�ah janjikan kepada 

Abraham, ismael 
memiliki 12 orang anak 
laki-laki yang menjadi 

kepala suku.

Mereka menjadi nenek 
moyang bangsa Arab 

yang ada s t ini.

Sesuai janji-Nya, A�ah juga 
memberkati dan menyertai ishak.
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Kejadian 25:19-26Kejadian 25:19-26

Sekian lamanya Ribka tidak bisa
memiliki anak, tapi ketika ishak berdoa 

baginya, Ribka pun mengandung.

S�t bayi-bayi
itu bergulat dalam 

kandunga�ya,
Ribka pun bertanya

kepada Tuhan.

Apa yang 
terjadi
di dalam 
rahimku?

Dua bangsa ada 
dalam rahimmu. 
Dan, dua orang 
yang berasal 

darimu itu akan 
dipisahkan.

Yang satu
akan lebih kuat 

daripada yang lain. 
Yang lebih tua akan 

melayani yang
lebih muda.

Nah, anak 
sulungmu 

telah keluar. 
Dia kemerahan 
dan berbulu.

Dia akan 
dinamai 
Esau. [1]   

Adiknya keluar 
sekarang,  dan 
dia memegang 
tumit kakaknya!

Dan, 
dia akan 
dipan il 
Yakub. [2]

[1] Esau artinya “berbulu”, tetapi dia 
disebut juga Edom yang berarti “merah”.

[2] Yakub artinya “memegang 
tumit”, atau “penipu”.
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Kejadian 25:27-34Kejadian 25:27-34

Esau gemar 
menjelajah dan

ahli berburu.

Namun,
Yakub lebih 
menyukai 

ketenangan 
dan memilih 
tin�al di 

dalam kemah.

Ana�u,
aku sangat 

menyukai 
daging buruan 

yang kamu 
bawa!

Walaupun ishak 
lebih menyukai Esau, 

Ribka menyayangi Yakub 
dan kelembuta�ya.

Boleh,
jika kamu

mau menjual 
kepadaku hak 
kesulunganmu.

Apa gunanya 
hak kesulungan 
bagiku jika aku 
mati kelaparan!

Bersumpahlah 
kepadaku.

Aku 
bersumpah. 
Sekarang, 
beri aku 
makan!

Hak kesulungan 
adalah hak untuk 
memperoleh dua 
bagian warisan, 
serta hak untuk 
menjadi pemimpin 
dan imam dalam 

keluarga.

Namun, Esau tidak
menghargai nilai

serta kesakralan
hak kesulungan itu.

Berikanlah aku 
sup merah yang 
sedang kamu 
masak itu. Aku 

kelaparan!
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Kejadian 26:1-11Kejadian 26:1-11

S�t bencana kelaparan melanda, 
ishak pergi kepada Abimelekh, raja 

orang Filistin, sesudah diperingatkan 
oleh A�ah agar tidak pergi ke Mesir.

Tinggallah
di negeri ini 

dan Aku akan 
memberikan 

kepadamu semua 
yang telah 
Kujanjikan 

kepada Abraham, 
ayahmu.

Keturunanmu
akan sebanyak 

bintang-bintang, 
dan seluruh bangsa 

di bumi akan 
diberkati melalui 

mereka.

Siapa
wanita yang 
bersamamu?

Dia
adi�u dan 
bepergian 
bersama 

kami.

Seperti Abraham, ishak 
berbohong karena tidak 

percaya bahwa A�ah akan 
memelihara mereka.

?!? Perempuan 
ini adalah 
istrimu!

Apa yang 
telah kamu 
lakukan?

Salah satu 
orangku bisa 

saja tidur 
denga�ya 
sehin�a 

mendatangkan 
tulah atas 

kami!

Dengarlah
ketetapan bagi 

seluruh negeri ini! 
Tidak ada seorang 

pun yang boleh 
mencelakai ishak atau 
istrinya. Jika ada yang 
melan�ar, dia akan 
membayar dengan 

nyawanya!

Kejadian 26:12-35Kejadian 26:12-35

Namun, A�ah memberkati ishak dengan 
sangat melimpah di tanah Filistin sehin	a 

Abimelekh memintanya untuk pergi.

Tetapi, gembala-
gembala setempat 

bertengkar dengan 
hamba-hamba ishak 

mengenai sumber air.

Akhirnya, ishak pun 
men	ali sumur lain

 agar tidak ada seorang 
pun bertengkar atas itu. 
Dia menyebut sumur itu 

“Rehobot”, artinya, “Sebab 
A�ah telah memberikan
kelon	aran bagi kita”.

Lalu, A�ah berbicara kepadanya
dan mengingatka�ya untuk

tidak merasa takut ...

Abimelekh 
menjumpaiku, 
walaupun dia 
memusuhiku.

Kami melihat 
dengan jelas 
bahwa Tuhan 

menyertaimu, dan 
kami menjadi 

takut.

Kami selalu 
memperlakukanmu 
dengan baik. Jadi, 
mari kita adakan 

perjanjian
damai.

Kita akan 
bersumpah demi 

perjanjian di 
antara kita.

ishak merasakan 
kedamaian dengan 

tetan	anya,
tapi tidak dalam

keluarganya.

Esau menolak 
untuk menikah dengan wanita 
dari kaumnya sendiri, tetapi 

mengambil dua istri dari suku 
yang menyembah berhala. Hal
ini tentu membuat ishak dan

Ribka sedih.

… bahwa A�ah 
menyertai ishak 

dan akan membuat 
keturuna�ya 

bertambah banyak.
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ketetapan bagi 

seluruh negeri ini! 
Tidak ada seorang 

pun yang boleh 
mencelakai ishak atau 
istrinya. Jika ada yang 
melan�ar, dia akan 
membayar dengan 

nyawanya!

Kejadian 26:12-35Kejadian 26:12-35

Namun, A�ah memberkati ishak dengan 
sangat melimpah di tanah Filistin sehin	a 

Abimelekh memintanya untuk pergi.

Tetapi, gembala-
gembala setempat 

bertengkar dengan 
hamba-hamba ishak 

mengenai sumber air.

Akhirnya, ishak pun 
men	ali sumur lain

 agar tidak ada seorang 
pun bertengkar atas itu. 
Dia menyebut sumur itu 

“Rehobot”, artinya, “Sebab 
A�ah telah memberikan
kelon	aran bagi kita”.

Lalu, A�ah berbicara kepadanya
dan mengingatka�ya untuk

tidak merasa takut ...

Abimelekh 
menjumpaiku, 
walaupun dia 
memusuhiku.

Kami melihat 
dengan jelas 
bahwa Tuhan 

menyertaimu, dan 
kami menjadi 

takut.

Kami selalu 
memperlakukanmu 
dengan baik. Jadi, 
mari kita adakan 

perjanjian
damai.

Kita akan 
bersumpah demi 

perjanjian di 
antara kita.

ishak merasakan 
kedamaian dengan 

tetan	anya,
tapi tidak dalam

keluarganya.

Esau menolak 
untuk menikah dengan wanita 
dari kaumnya sendiri, tetapi 

mengambil dua istri dari suku 
yang menyembah berhala. Hal
ini tentu membuat ishak dan

Ribka sedih.

… bahwa A�ah 
menyertai ishak 

dan akan membuat 
keturuna�ya 

bertambah banyak.
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Kejadian 27:1-13Kejadian 27:1-13

Aku sudah
tua dan 

penglihatanku 
sudah lemah. 

Aku tidak tahu 
kapan aku
akan mati.

Tangkaplah
binatang buruan 
yang kusuka dan 

olahlah bagiku. Aku 
akan memberkatimu 

sebelum aku
mati.

Aku baru
saja mendengar 
ayahmu menyuruh

Esau membawaka�ya 
binatang buruan dan 

akan memberinya 
berkat.

Lalu, bawakan 
itu untuknya untuk 
mendapat berkat 

darinya.

Bawakan
dua kambing 

untu�u, dan aku 
akan memasaknya 
sesuai kesuk n 

ayahmu.

Tapi, Esau 
berbulu 

sementara 
kulitku
halus.

Jika dia 
menyentuhku, 
aku justru 

akan dikutuk.
Lakukan
saja apa 

yang kusuruh, 
biarlah ibu yang

menan�ung 
kutuk itu.
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Kejadian 27:1-13Kejadian 27:1-13
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penglihatanku 
sudah lemah. 

Aku tidak tahu 
kapan aku
akan mati.

Tangkaplah
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Kejadian 27:14-25Kejadian 27:14-25

Pakai ini,
pakaian terbaik 

saudaramu, 
sehin�a kamu 
akan berbau 
seperti Esau.

Dengan
semua ini dan 
makanan yang 

disukainya, 
ayahmu akan 

berpikir bahwa 
kamu adalah 

Esau dan akan 
memberimu 
berkatnya.

Ayah …
Ya, 

ana u, 
siapakah 
kamu?

Esau, anak
sulungmu. Aku 
membawakanmu 
olahan binatang 
buruan yang ayah 
sukai supaya aku 
dapat menerima 

berkatmu.

Biarlah aku 
menyentuhmu 
sehin�a aku 
mengetahui 

dengan yakin 
bahwa kamu 
adalah Esau.

Suaranya seperti 
Yakub, tapi tangan 
ini adalah tangan 

Esau.

Apa
kamu 
benar 
Esau?

Ya, 
ayah.

Bawa kemari 
makanan yang 

kusukai itu.

Kulit
kambing ini 

akan terasa 
seperti lengan 

Esau yang 
berbulu.
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Kejadian 27:26-30Kejadian 27:26-30

Ana�u, 
mendekatlah 
dan ciumlah 

aku.

Ah … bau 
ana�u seperti 
padang yang 

diberkati
Tuhan.

Kiranya
kamu memiliki 

kekay�n 
bumi dan 

embun dari 
langit.

Kiranya 
bangsa-bangsa 

melayanimu dan suku-
suku bangsa sujud 

di hadapanmu.

Terkutuklah 
orang yang 

mengutukmu, dan 
diberkatilah 
orang yang 

memberkatimu.
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Kejadian 27:26-30Kejadian 27:26-30

Ana�u, 
mendekatlah 
dan ciumlah 

aku.

Ah … bau 
ana�u seperti 
padang yang 

diberkati
Tuhan.

Kiranya
kamu memiliki 

kekay�n 
bumi dan 

embun dari 
langit.

Kiranya 
bangsa-bangsa 

melayanimu dan suku-
suku bangsa sujud 

di hadapanmu.
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Kejadian 27:30-40Kejadian 27:30-40

Esau. Anak 
sulungmu.

Siapa 
kamu?

Aku telah
kembali membawa 
binatang buruan 
yang ayah sukai. 

Aku siap menerima 
berkatmu.

Lalu, siapa tadi
yang datang dengan 
binatang buruan yang 

sudah kumakan?!

Aku sudah 
memberkatinya, 

dan tentu
saja dia akan 

diberkati.

Tapi, Ayah, 
berkatilah 
aku juga!

Saudaramu 
telah datang 
dengan tipu 

daya dan 
merampas 
berkatmu.

Bukankah
dia memang 

benar
penipu?!

Dua kali dia 
sudah menipuku. 

Pertama hak 
kesulunganku, 
dan sekarang 

berkatku.

Berkatilah
aku juga, Ayah! 
Tidak adakah 
berkat yang 

tersisa?

Ana�u …
kamu akan

hidup jauh dari
embun langit 
dan kekay�n 

bumi.

Kamu akan 
hidup dengan 
pedang dan 

melayani 
saudaramu.

Tapi, jika
kamu berusaha 

sun�uh-sun�uh, kamu
akan dapat melemparkan
kuknya dari tengkukmu.
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Kejadian 27:41-28:7Kejadian 27:41-28:7

Aku tidak
yakin batu itu

dapat membuat 
pedangmu lebih
tajam lagi. Kamu
pasti berencana

menumpahkan
banyak darah.

Tidak ... 
hanya si 
penipu, 
Yakub.

Tapi,
Yakub itu 

saudaramu!

Hanya untuk 
sebentar lagi. 

Dia telah 
menipuku untuk 
yang terakhir 

kalinya.

Cepat, kumpulkan 
barang-barangmu. 

Aku akan mengiri u 
kepada Laban!

ibu
dengar, 

Esau akan 
membalas 
dendam 

kepadamu!

Kemudian, di dalam 
kemah ishak …

Aku muak 
dengan orang-
orang Het, istri-

istri Esau
itu.

Pan�il 
Yakub 

kemari.

Ana�u, pergilah ke Padan-Aram. 
Carilah seorang istri dari 
keluarga saudara ibumu,

Laban.

Kiranya Tuhan
memberkatimu,

menambah keturunanmu, 
dan kiranya keturunanmu 

memiliki seluruh tanah 
yang dijanjikan

kepada Abraham.

Jika Yakub 
mengambil 

seorang istri 
dari mereka 
juga, apalah 
gunanya aku 

hidup?!

Kejadian 28:8-11Kejadian 28:8-11

Jadi, mereka
tidak menyukai istri-
istriku dari bangsa 
Kan�n … Mungkin,
aku bisa melakukan 

sesuatu untuk menebus 
kesalahan karena

telah melepaskan hak
kesulunganku.

Kamu bisa 
berlindung
di rumah
ayahku.

Saudaraku, 
Laban, akan 
menunju�an 

apa yang 
harus kamu 

lakukan.

Untuk men�ti 
perintah ayahnya, 

Yakub pergi menuju 
Haran dan ke tempat 

keluarga ibunya.

Di sana, dia mencari
tempat perlindungan dari

saudaranya sambil berharap
menemukan istri yang sesuai.

Di sebuah
tempat, Yakub 

berhenti untuk 
tidur, dan 

mengambil sebuah 
batu sebagai 

bantal.

Esau mengambil istri 
ketiga, yang merupakan 
putri ismael, pama�ya. 
Mungkin, dia mencoba 

membujuk orang tuanya 
untuk membuat hak 
waris yang baru.
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Kejadian 28:12-15Kejadian 28:12-15

… dan
Aku akan 

menyertaimu 
ke mana pun 
kamu pergi.

Akulah
Tuhan. Allah 

kakekmu ... 
Abraham ... dan 
Allah ayahmu, 

Ishak.

Keturunanmu 
akan menjadi 

banyak seperti 
debu tanah.

Seluruh 
orang-orang
di bumi akan 

diberkati melalui 
kamu dan 

keturunanmu …

Kejadian 28:12-15Kejadian 28:12-15
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Kejadian 28:12-15Kejadian 28:12-15
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Kejadian 28:12-15Kejadian 28:12-15
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Kejadian 28:16-22Kejadian 28:16-22

Sun�uh,
A�ah ada di
tempat ini!

ini adalah
rumah A�ah, dan
gerbang menuju

ke surga!

Tempat ini
tidak akan lagi 

disebut Lus, tetapi 
Betel … rumah 

A�ah!

Jika Engkau
menyertaiku dalam 
perjalanan ini dan 

menyediakan segala 
sesuatu yang aku 
butuhkan sehin�a
aku kembali dengan 

selamat, Engkau akan 
menjadi A�ahku.

Tugu ini akan 
menjadi rumah-Mu, 
dan semua yang 
Engkau berikan 
kepadaku akan 

kupersembahkan 
sepersepuluhnya 

kepada-Mu.
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Kejadian 28:16-22Kejadian 28:16-22
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Kejadian 29:1-13Kejadian 29:1-13

Apa kalian 
mengenal Laban, 

cucu Nahor?

Kami
berasal

dari
Haran.

Padan-Aram.

Tanah keluarga Ribka.

Teman-
teman ... dari 
manakah asal 

kalian?

Ya, kami 
mengenalnya.

Apa dia 
baik-baik 

saja?

Ya, 
tentu 
saja.

Lihat, itu
Rahel anak

perempuaya.

Aku masih 
kerabatmu ... 

anak dari 
saudara 

perempuan 
ayahmu.

Mari ikut
aku! Ayahku 
akan sangat 
bersukacita!

Ayah
Anak bibi

Ribka datang 
mengunjungi 

kita!
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Kejadian 29:14-22Kejadian 29:14-22

Kamu sudah
tin�al sebulan

di sini. Kamu adalah 
saudaraku, tapi 

seharusnya kamu 
tidak bekerja 
padaku dengan 

cuma-cuma.

Aku tahu
persis apa 

yang kuinginkan, 
Rahel, anak 

perempuanmu 
…

Sebagai 
gantinya, aku 
akan bekerja 

padamu selama
tujuh tahun.

Aku
lebih baik

memberika�ya 
kepadamu

daripada kepada
orang lain.

Aku telah 
bekerja selama 

tujuh tahun. 
Sekarang, aku 
siap menerima 

istriku. Sesuai 
kesepakatan 

kita.

Apa
yang kamu 
inginkan 
sebagai 
upahmu?

Tujuh tahun terasa
seperti beberapa hari saja 
bagi Yakub karena cintanya 

yang begitu dalam pada Rahel.
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Kejadian 29:14-22Kejadian 29:14-22
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Kejadian 29:25-30:24Kejadian 29:25-30:24

LABAN!!!

Kau menipuku!
Wanita yang kutiduri 
bukanlah Rahel, tapi 
kakaknya, Lea ... yang

bermata sayu!

Bukan
kebias�n di 

negeri kami untuk 
memberikan yang 
termuda sebelum 

yang sulung.

Genapilah dahulu 
semin u pernikahan 
dengan Lea, kemudian 
aku akan memberikan 

Rahel kepadamu. Sebagai 
gantinya, bekerjalah 
padaku lagi selama 

tujuh tahun.

Setelah itu, kedua anak 
perempuan Laban memberikan 

Yakub anak laki-laki.

Yakub hidup sejahtera di tanah ibunya, 
dan memiliki 11 anak laki-laki dan juga 

seorang anak perempuan bernama Dina.

S�t mereka tidak dapat mengandung, 
mereka memberikan hamba mereka Zilpa dan 
Bilha untuk memberi keturunan bagi mereka.
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Kejadian 30:25-36Kejadian 30:25-36

Sesudah Rahel melahirkan Yusuf,
Yakub menjumpai mertuanya.

Berikanlah
aku, istri-istriku, 
anak-ana�u, dan 
seluruh yang aku 

miliki sehin�a
aku dapat

kembali kepada
keluargaku.

Aku telah
memahami bahwa 

Tuhan memberkatiku 
karena kamu. Tetaplah 

tin�al di sini dan 
sebutkan upah yang 

kamu inginkan.

Dari sedikit
yang engkau miliki 
sekarang telah 

bertambah banyak 
dalam pengawasan 
dan perawatanku.

Tapi, 
sekarang aku 

siap untuk mengurus 
rumah tan�aku 

sendiri.

Apa
yang harus 
kuberikan 
kepadamu?

Hanya ini 
saja. Biarlah aku 

memisahkan seluruh 
domba dan kambing 
yang berbintik dan 

berbelang, demikian 
juga dengan domba 

yang berwarna 
gelap.

itu semua
akan menjadi 

upahku, dan jika 
ditemukan selain 
dari itu dalam 

kawanan mili�u, 
an�aplah itu 

curian.

Setuju.

Laban menyuruh anak-anaknya memisahkan 
binatang-binatang itu dari kawana�ya dan 
mengambil kawanan itu tiga hari kemudian.
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Kejadian 30:25-36Kejadian 30:25-36
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Kejadian 30:37-31:1Kejadian 30:37-31:1

Yakub memiliki 
sebuah rencana.

Dia meletaan ranting-ranting yang 
telah dikupasnya pada lubang air tempat 
kambing domba minum, dan kawanan itu 

kawin di depan ranting-ranting itu.

Namun, dia hanya 
melakuka�ya pada 

kambing domba
yang kuat saja.

Dengan demikian,
dia menempatkan

binatang yang lemah
pada kawanan

milik Laban.

Kemudian, kawanan
kambing domba milik Yakub pun 

semakin bertambah banyak.

Yakub bertambah
kaya dengan memiliki

banyak sekali kawanan 
kambing domba, hamba 

laki-laki dan hamba
perempuan, unta, 

dan keledai.

Menantu ayah
itu akan segera 

mengambil seluruh 
kekay�n kita!

Ayah akan 
mengurusnya.
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Kejadian 31:2-21Kejadian 31:2-21

Sikap ayah
dan saudara-

saudaramu sudah 
berubah.

Ayahmu telah
mengubah upahku 

sepuluh kali, tetapi 
A�ah telah mengambil 

ternaknya dan 
menambahka�ya 

kepadaku.

A�ah telah 
melihat semua yang
 telah diperbuatnya 

kepadaku. A�ah 
menyuruhku kembali 

ke tanah asalku.

Kami tidak
lagi memiliki 

warisan di sini
dan diperlakukan 
sebagai orang 

asing.
Kami

mendukungmu, 
apa pun yang 

A�ah perintahkan 
kepadamu.

S�t Laban pergi men�unting bulu 
domba-dombanya, Yakub melarikan 
diri dengan seluruh kepuny��ya.

Tetapi, Rahel 
mencuri patung 

dewa-dewa 
ayahnya.

Ayah, para pelayan 
melaporkan bahwa 
tiga hari yang lalu 
Yakub melarikan diri 

bersama Lea dan 
Rahel serta segala 

kepuny��ya.

Cepat, 
kumpulkan 
saudara-

saudaramu 
dan kerabat 

kita!

“Berjanjilah 
untuk tidak 

mengatakan apa 
pun, baik maupun 
buruk, kepada 

Yakub.”

Ayahmu 
telah 

menemukan 
kita.

Ayahku 
sangat 
keras 
kepala.

Mengapa 
kamu 

melarikan 
diri dan 

menipuku?

Kamu
bahkan tidak 
mengizinkanku 
untuk mencium 

cucuku sebelum 
berpisah dengan 

mereka.

Tapi,
A�ahmu telah 

memberitahukanku 
untuk bersikap 

lembut kepadamu.
Aku takut 

engkau akan 
mengambil anak-
ana�u kembali 
secara paksa.

Kamu
sudah 

melakukan 
hal yang 
sangat 
bodoh.

Kamu 
bahkan 
mencuri 
terafim 
dewa-

dewaku!

Kalau 
begitu, carilah 
ke dalam kemah 

serta pada 
seluruh harta 

mili�u. Buktikan 
tuduhanmu!

Yakub tidak tahu 
sama sekali bahwa 
istrinya yang telah 
melakukan hal itu.

Dengan 
kawanan 
sebanyak
itu kita

pasti dapat 
menyusulnya!

Kejadian 31:22-32Kejadian 31:22-32
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Kejadian 31:2-21Kejadian 31:2-21

Sikap ayah
dan saudara-

saudaramu sudah 
berubah.

Ayahmu telah
mengubah upahku 

sepuluh kali, tetapi 
A�ah telah mengambil 

ternaknya dan 
menambahka�ya 

kepadaku.

A�ah telah 
melihat semua yang
 telah diperbuatnya 

kepadaku. A�ah 
menyuruhku kembali 

ke tanah asalku.

Kami tidak
lagi memiliki 

warisan di sini
dan diperlakukan 
sebagai orang 

asing.
Kami

mendukungmu, 
apa pun yang 

A�ah perintahkan 
kepadamu.

S�t Laban pergi men�unting bulu 
domba-dombanya, Yakub melarikan 
diri dengan seluruh kepuny��ya.

Tetapi, Rahel 
mencuri patung 

dewa-dewa 
ayahnya.

Ayah, para pelayan 
melaporkan bahwa 
tiga hari yang lalu 
Yakub melarikan diri 

bersama Lea dan 
Rahel serta segala 

kepuny��ya.

Cepat, 
kumpulkan 
saudara-

saudaramu 
dan kerabat 

kita!

“Berjanjilah 
untuk tidak 

mengatakan apa 
pun, baik maupun 
buruk, kepada 

Yakub.”

Ayahmu 
telah 

menemukan 
kita.

Ayahku 
sangat 
keras 
kepala.

Mengapa 
kamu 

melarikan 
diri dan 

menipuku?

Kamu
bahkan tidak 
mengizinkanku 
untuk mencium 

cucuku sebelum 
berpisah dengan 

mereka.

Tapi,
A�ahmu telah 

memberitahukanku 
untuk bersikap 

lembut kepadamu.
Aku takut 

engkau akan 
mengambil anak-
ana�u kembali 
secara paksa.

Kamu
sudah 

melakukan 
hal yang 
sangat 
bodoh.

Kamu 
bahkan 
mencuri 
terafim 
dewa-

dewaku!

Kalau 
begitu, carilah 
ke dalam kemah 

serta pada 
seluruh harta 

mili�u. Buktikan 
tuduhanmu!

Yakub tidak tahu 
sama sekali bahwa 
istrinya yang telah 
melakukan hal itu.

Dengan 
kawanan 
sebanyak
itu kita

pasti dapat 
menyusulnya!

Kejadian 31:22-32Kejadian 31:22-32
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Di mana 
terafim 

itu?

Aku akan 
menemuka�ya 

dan membuktikan 
ucapanku.

M	fkan aku
ayah. Aku tidak 
bisa berdiri di 
hadapanmu. Aku 
sedang haid.

Engkau sudah 
men�eledah 

seluruh kepuny	nku. 
Sudahkah engkau
menemuka�ya?!

Sudah 20 tahun
aku bersamamu.
Ketika ternakmu 

diterkam binatang
buas, aku sendiri

yang men�antinya.
Sekarang, lihatlah 
bagaimana engkau 
memperlakukanku!

A�ah telah 
memperhatikan 
kerja kerasku 
sehin�a Dia 
menegurmu!

Meski perempuan-
perempuan itu adalah 

anak-anau, dan anak-
anak mereka adalah 
cucuku, dan seluruh 

kawanan ternak itu juga 
adalah miliu, marilah 

kita membuat perjanjian 
di antara kita.

Maka, keduanya membangun sebuah tugu sebagai 
saksi di antara mereka bahwa tidak ada yang 
boleh melewatinya untuk menyakiti yang lain.

K�sokan paginya, 
Laban mencium 

cucu-cucunya untuk 
berpisah, kemudian 

kembali ke rumahnya.

Namun, Rahel 
menyembunyikan 
terafim itu dan 

duduk di atasnya.

Mereka mengikat 
perjanjian itu 

dengan pesta makan 
yang besar.

Kejadian 31:33-55Kejadian 31:33-5532



Di mana 
terafim 

itu?

Aku akan 
menemuka�ya 

dan membuktikan 
ucapanku.

M	fkan aku
ayah. Aku tidak 
bisa berdiri di 
hadapanmu. Aku 
sedang haid.

Engkau sudah 
men�eledah 

seluruh kepuny	nku. 
Sudahkah engkau
menemuka�ya?!

Sudah 20 tahun
aku bersamamu.
Ketika ternakmu 

diterkam binatang
buas, aku sendiri

yang men�antinya.
Sekarang, lihatlah 
bagaimana engkau 
memperlakukanku!

A�ah telah 
memperhatikan 
kerja kerasku 
sehin�a Dia 
menegurmu!

Meski perempuan-
perempuan itu adalah 

anak-anau, dan anak-
anak mereka adalah 
cucuku, dan seluruh 

kawanan ternak itu juga 
adalah miliu, marilah 

kita membuat perjanjian 
di antara kita.

Maka, keduanya membangun sebuah tugu sebagai 
saksi di antara mereka bahwa tidak ada yang 
boleh melewatinya untuk menyakiti yang lain.

K�sokan paginya, 
Laban mencium 

cucu-cucunya untuk 
berpisah, kemudian 

kembali ke rumahnya.

Namun, Rahel 
menyembunyikan 
terafim itu dan 

duduk di atasnya.

Mereka mengikat 
perjanjian itu 

dengan pesta makan 
yang besar.

Kejadian 31:33-55Kejadian 31:33-55 Kejadian 32:1-21Kejadian 32:1-21

Kami pergi
menemui kakakmu, 

Esau, tapi dia 
sedang mendatangi 

kita dengan 400 
orang laki-laki.

Suatu malam, 
ketika sedang 

dalam perjalanan 
pulang, Yakub 

melihat malaikat-
malaikat A�ah.

Dia diingatkan
bahwa A�ah menyertainya 
dan menyebut tempat itu 

dengan Mahanaim, artinya 
“perkemahan A�ah”.

Pergilah 
mendahului

kami. Bicaralah 
pada tuanku
dan kaka�u,

Esau.

Katakan kepadanya,
aku telah tin�al 

bersama paman Laban 
dan diberkati dengan 

banyak harta, sapi 
jantan, keledai, kambing 
domba, dan budak-budak. 
Aku berharap mendapat 

kemurahaya.

Beberapa hari kemudian …

A�ahku,
ingatlah janji-Mu 
bahwa aku akan

hidup makmur dan 
keturunanku menjadi 

seperti pasir
di laut …

Besok, bawalah 
kawanan kambing, 
lalu domba, lalu 

unta, lalu sapi, lalu 
keledai. Buatlah 
jarak di antara 

kalian.

S�t kalian
bertemu Esau,

katakan kepadanya, 
“Seluruh kawanan ini 
adalah kepuny�n 
hambamu, Yakub, 
dan hadiah untuk 

Tuanku Esau. Yakub 
mengikuti kami dari 

belakang.”

Jika kaka�u
menyerang satu 

kelompok, mungkin 
kelompok yang lain 

dapat melarikan
diri.

ini bukan
pertanda yang

baik. Bantulah aku 
sekarang membagi 

rombongan dalam dua 
kelompok. Kita juga 

akan membagi kawanan 
kambing domba

dan piar�n.
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Kejadian 33:22-32Kejadian 33:22-32

Yakub mengutus setiap
orang menyeberangi sungai
dan dia tinal sendirian.

Sepanjang malam itu 
Yakub bergulat dengan 

seorang pria.

Banyak yang
percaya bahwa ini

adalah prainkarnasi
Yesus Kristus.

Pada s�t fajar menyingsing, 
pria itu menyentuh pangkal 
paha Yakub sehina sendi 
pangkal paha itu terkilir.

Biarkanlah 
aku pergi 

karena fajar 
akan segera 

tiba.Aku
tidak akan

membiarkanmu 
pergi sampai 

Engkau
memberkatiku.

Kamu tidak akan
lagi dipan�il Yakub, 
tapi israel ... karena 
kamu telah bergumul 

dengan A�ah dan 
manusia, dan kamu 

menang.

Yakub menyebut tempat itu Pniel, artinya 
“wajah A�ah”, karena dia telah melihat A�ah 
secara langsung, tetapi nyawanya diampuni.
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Kejadian 33:22-32Kejadian 33:22-32

Yakub mengutus setiap
orang menyeberangi sungai
dan dia tinal sendirian.

Sepanjang malam itu 
Yakub bergulat dengan 

seorang pria.

Banyak yang
percaya bahwa ini

adalah prainkarnasi
Yesus Kristus.

Pada s�t fajar menyingsing, 
pria itu menyentuh pangkal 
paha Yakub sehina sendi 
pangkal paha itu terkilir.

Biarkanlah 
aku pergi 

karena fajar 
akan segera 

tiba.Aku
tidak akan

membiarkanmu 
pergi sampai 

Engkau
memberkatiku.

Kamu tidak akan
lagi dipan�il Yakub, 
tapi israel ... karena 
kamu telah bergumul 

dengan A�ah dan 
manusia, dan kamu 

menang.

Yakub menyebut tempat itu Pniel, artinya 
“wajah A�ah”, karena dia telah melihat A�ah 
secara langsung, tetapi nyawanya diampuni.

Kejadian 33:1-7Kejadian 33:1-7

Mereka ini 
anak-ana�u

yang dikaruniakan 
oleh A�ah kepada 

hambamu ini.

Adi�u, 
sudah lama 
sekali tidak 
melihatmu!

Pertama-tama, hamba-hamba 
perempuan beserta anak-anak 
mereka sujud di hadapan Esau.

Kemudian, Lea dan 
anak-anaknya.

Lalu, yang
terakhir Yakub, 

Rahel, dan
Yusuf.

Dan, 
siapakah 
mereka

ini?
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Kejadian 33:8-20Kejadian 33:8-20

Lalu, apakah 
maksud dari 
semua hadiah 

yang kamu
kirim itu?

Dulu, kita 
berpisah dalam 

situasi yang
tidak baik, tapi 
sekarang aku 

ingin mendapatkan 
kasihmu.

Aku tidak 
membutuhka�ya 

adi�u, aku 
sendiri mempunyai 

banyak.

Aku mohon! 
Melihat wajahmu 

saja seperti 
melihat wajah 

Aah.

Kamu harus 
menerima semua 

itu sebagai 
hadiah dariku.

Jika kamu memaksa, 
aku akan mengambilnya 

sebagai hadiah dari 
tanganmu.

Hanya saja, 
kita harus 

melanjutkan 
perjalanan. 

Aku akan 
menemanimu. Anak-anak itu masih 

lemah dan kami harus 
berjalan pelan-pelan 

karena kami juga punya 
anak domba dan sapi 
yang masih menyusu.

Kalau begitu,
beberapa 

hambaku akan 
menemanimu.

Mengapa?
Aku hanya

ingin mendapat 
kasih dari 

Tuanku saja.

Di Kan�n, Yakub membeli sebidang
tanah dari anak-anak Hemor.

Kami 
tidak 
bisa.

Kejadian 34:1-17Kejadian 34:1-17

Setiap laki-
laki di kotamu 
harus disunat 
dahulu seperti 

kami ini.

Pada suatu hari, ketika anak 
perempuan Yakub, Dina, sedang 

mengunjungi perempuan-perempuan
di negeri itu, dia menarik perhatian 

Sikhem, anak Hemor. Dina, 
ana�u, 

apa yang 
terjadi?!

Ana�u Sikhem 
terpikat dengan 
putrimu. Dia ingin 
menjadika�ya 
sebagai istri.

Dia sudah 
menodainya!

Tetapi,
hatinya telah 
melekat pada 

Dina.

Kumohon, 
Tetaplah di

sini dan mari 
kita adakan 
pernikahan
di antara 
bangsa

kita.

Kami tidak
bisa memberikan 
adik kami pada 
seorang pria
tak bersunat.

Sikhem membawa Dina
dan memerkosanya.

Sun uh 
memalukan

apa yang telah 
dilakuka�ya.
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Kejadian 33:8-20Kejadian 33:8-20

Lalu, apakah 
maksud dari 
semua hadiah 

yang kamu
kirim itu?

Dulu, kita 
berpisah dalam 

situasi yang
tidak baik, tapi 
sekarang aku 

ingin mendapatkan 
kasihmu.

Aku tidak 
membutuhka�ya 

adi�u, aku 
sendiri mempunyai 

banyak.

Aku mohon! 
Melihat wajahmu 

saja seperti 
melihat wajah 

Aah.

Kamu harus 
menerima semua 

itu sebagai 
hadiah dariku.

Jika kamu memaksa, 
aku akan mengambilnya 

sebagai hadiah dari 
tanganmu.

Hanya saja, 
kita harus 

melanjutkan 
perjalanan. 

Aku akan 
menemanimu. Anak-anak itu masih 

lemah dan kami harus 
berjalan pelan-pelan 

karena kami juga punya 
anak domba dan sapi 
yang masih menyusu.

Kalau begitu,
beberapa 

hambaku akan 
menemanimu.

Mengapa?
Aku hanya

ingin mendapat 
kasih dari 

Tuanku saja.

Di Kan�n, Yakub membeli sebidang
tanah dari anak-anak Hemor.

Kami 
tidak 
bisa.

Kejadian 34:1-17Kejadian 34:1-17

Setiap laki-
laki di kotamu 
harus disunat 
dahulu seperti 

kami ini.

Pada suatu hari, ketika anak 
perempuan Yakub, Dina, sedang 

mengunjungi perempuan-perempuan
di negeri itu, dia menarik perhatian 

Sikhem, anak Hemor. Dina, 
ana�u, 

apa yang 
terjadi?!

Ana�u Sikhem 
terpikat dengan 
putrimu. Dia ingin 
menjadika�ya 
sebagai istri.

Dia sudah 
menodainya!

Tetapi,
hatinya telah 
melekat pada 

Dina.

Kumohon, 
Tetaplah di

sini dan mari 
kita adakan 
pernikahan
di antara 
bangsa

kita.

Kami tidak
bisa memberikan 
adik kami pada 
seorang pria
tak bersunat.

Sikhem membawa Dina
dan memerkosanya.

Sun uh 
memalukan

apa yang telah 
dilakuka�ya.
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Kejadian 34:18-31Kejadian 34:18-31

Hemor dan anaknya, Sikhem,
menyetujuinya. Mereka mengajak 
seluruh laki-laki di kota itu untuk 

disunat sehin�a mereka bisa 
menikahi keluarga Yakub.

Tiga hari kemudian
Simeon dan Lewi, kakak Dina, 

melakukan pembalasan.

Ketika laki-laki di kota itu sedang kesakitan, 
masih lemah, mereka menyerang, membunuh setiap 
laki-laki di kota itu, termasuk Hemor dan Sikhem.

Kemudian, mereka 
menjarah harta 

milik mereka.

Apa yang 
sudah kalian 

lakukan?!

Jumlah kita
hanya sedikit dan

jika orang-orang di 
negeri ini bergabung 

dan menyerang
kita, kita akan

musnah!

Tapi,
dia sudah  

memperlakukan 
adik kami seperti 

perempuan 
sundal!

Mereka layak 
mendapatka�ya!
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Kejadian 34:18-31Kejadian 34:18-31

Hemor dan anaknya, Sikhem,
menyetujuinya. Mereka mengajak 
seluruh laki-laki di kota itu untuk 

disunat sehin�a mereka bisa 
menikahi keluarga Yakub.

Tiga hari kemudian
Simeon dan Lewi, kakak Dina, 

melakukan pembalasan.

Ketika laki-laki di kota itu sedang kesakitan, 
masih lemah, mereka menyerang, membunuh setiap 
laki-laki di kota itu, termasuk Hemor dan Sikhem.

Kemudian, mereka 
menjarah harta 

milik mereka.

Apa yang 
sudah kalian 

lakukan?!

Jumlah kita
hanya sedikit dan

jika orang-orang di 
negeri ini bergabung 

dan menyerang
kita, kita akan

musnah!

Tapi,
dia sudah  

memperlakukan 
adik kami seperti 

perempuan 
sundal!

Mereka layak 
mendapatka�ya!

Kejadian 35:1-15Kejadian 35:1-15

Kita harus
membersihkan diri 
kita dari semua 

dewa-dewa asing dan 
menyucikan diri kita 

di hadapan
A�ah.

Yakub mendirikan mazbah untuk menyembah
A�ah yang telah menyatakan diri-Nya kepada 
Yakub, dan A�ah menyertai mereka sehin�a

tidak ada seorang pun yang datang menyerang.

Dia menyebut tempat itu Betel 
(Rumah A�ah), karena A�ah telah 

berbicara kepadanya di sana.

Sesuai tuntunan A�ah,
Yakub kembali ke Betel,

tempat A�ah menampa�an
diri kepadanya sebelum dia 

bertemu kakaknya, Esau.

Semua orang yang bersamanya 
menyerahkan cincin emas dan berhala 

yang ada pada mereka, lalu Yakub 
menguburkan semua itu di Sikhem.
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Kejadian 35:16-37:1Kejadian 35:16-37:1

Sesudah mereka 
menin�alkan Betel, 
Rahel melahirkan. Dia 
melahirkan dengan 

susah payah dan 
menin�al setelah 

kelahiran anak 
laki-lakinya.

Rahel menamai 
anak itu Ben-Oni 

yang berarti anak 
dari kesusahanku.

Tapi, Yakub 
menamai anak itu 
Benyamin, yang 
berarti anak 
dari tangan 

kananku.

Sesudah Yakub 
kembali ke Kan�n, 

ayahnya, ishak, 
menin�al.

Anak-anaknya 
menguburnya
di gua, tempat 

orang tua ishak 
dikuburkan.

Esau menjadi bapa 
bangsa Edom.

Kata Edom 
berasal 
dari kata 
“merah”.

Esau tidak 
hanya memiliki 
rambut yang 
merah, tetapi 
negeri yang 

didiaminya juga 
ditutupi oleh 

hamparan batu 
pasir berwarna 

merah.

Sementara itu, Yakub tin�al 
di tanah Kan�n, tempat 
tin�al ayahnya dahulu.
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Kejadian 35:16-37:1Kejadian 35:16-37:1

Sesudah mereka 
menin�alkan Betel, 
Rahel melahirkan. Dia 
melahirkan dengan 

susah payah dan 
menin�al setelah 

kelahiran anak 
laki-lakinya.

Rahel menamai 
anak itu Ben-Oni 

yang berarti anak 
dari kesusahanku.

Tapi, Yakub 
menamai anak itu 
Benyamin, yang 
berarti anak 
dari tangan 

kananku.

Sesudah Yakub 
kembali ke Kan�n, 

ayahnya, ishak, 
menin�al.

Anak-anaknya 
menguburnya
di gua, tempat 

orang tua ishak 
dikuburkan.

Esau menjadi bapa 
bangsa Edom.

Kata Edom 
berasal 
dari kata 
“merah”.

Esau tidak 
hanya memiliki 
rambut yang 
merah, tetapi 
negeri yang 

didiaminya juga 
ditutupi oleh 

hamparan batu 
pasir berwarna 

merah.

Sementara itu, Yakub tin�al 
di tanah Kan�n, tempat 
tin�al ayahnya dahulu.












