
Eesau ja Jaakob – esikoisoikeus ja siunaus 
1. Moos. 25:21-34; 26:34-35; 27:1-28:5 

 

Viime kerran kertausta; Millä tavoin Jumala johdatti Iisakille Rebekan vaimoksi… Iisak ja Rebekka menivät 

naimisiin ja elivät yhdessä Jumalaan luottaen. He varmaan muistelivat iloiten, kuinka Jumala oli johdattanut 

heidät yhteen. He tiesivät ja uskoivat, että kun Jumala saa olla heidän elämässään ykkösenä, kaikista tärkeim-

pänä, Jumala myös siunaa heidän elämäänsä. Ehkä odottivat, että saavat kertoa omille lapsilleenkin Jumalan 

johdatuksesta. Mutta vuodet kuluivat, että Iisakilla ja Rebekalla ollut yhtään lasta. Iisak rukoili, että he saisivat 

lapsen. Ja lopulta, kun he olivat olleet 20vuotta naimisissa… 

 

Kuva 1 

…heille syntyi kaksospojat: Eesau ja Jaakob. Taas oli koossa onnellinen perhe. Kukas oli poikien ukki? Aabra-

ham. Hänkin oli varmasti onnellinen. Hän oli tietenkin ollut varma, että Iisakille ja Rebekalle syntyy ainakin 

yksi poika. Tiedätkö miksi? Jumala antoi lupauksen, suuresta kansasta ja siunauksesta sen kautta. Suvun täy-

tyi jatkua Iisakin kanssa. 

 

Eesau syntyi eka, joten hän oli heistä vanhempi. Tuohon aikaan oli tavallista, että perheen vanhin poika sai 

osakseen erityistä kunniaa, puhuttiin esikoisoikeudesta. Hän perisi isänsä omaisuuden ja saisi siunauksen. 

Hänelle kuuluisi myös vastuu, hänestä tulisi kodin pää ja myös hengellinen johtaja. Mutta jo ennen kuin pojat 

oli syntynyt, Jumala kertoi heistä jotain. Nimittäin kun pojat äitin masussa potkivat toisiaan kovasti, Rebekka 

kysyi Jumalalta, että miksi minulle pitää sattua tällaista? Jumala vastasi: 1. Moos. 25:23 (Näkyviin/Yhteen 

ääneen) Eli kumpi palvelee kumpaa? Jaakob Eesauta. Ei kuitenkaan näyttänyt siltä, että Jaakobista tulisi vah-

vempi kuin Eesausta. Eesau oli nimittäin vahva mies, roteva ja suuri kokoinen. Hän vietti paljon aikaa met-

sässä ja kedoilla metsästämässä. Raamatussa kerrotaan, että Iisak söi mielellään riistaa, Eesau oli Iisakin suo-

sikkipoika. Iisak rakasti enemmän Eesauta kuin Jaakobia.  Jaakob taas oli rauhallinen nuori mies, joka vaihtui 

kotona. Hänestä tulikin Rebekan suosikkipoika.  

 

Oli äitin suosikki ja isän suosikki. Mitä seuraa siitä, että on suosikkeja? Jonkun suosiminen tuottaa aina har-

mia; oli ne suosikit perheessä, koulussa, kaveriporukoissa. Jotain suositaan, niin jotain muuta sitten kiusataan 

tai jätetään. Onko sulla kokemuksia siitä, että jotain suositaan? Onko Jumalalla suosikkeja? Ei. Raamatussa 

sanotaan, että Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ef. 6:9. Jumala rakastaa jokaista yhtä paljon. Hänellä on 

erilainen suunnitelma jokaisen elämälle ja hän johtaa jokaista erilaisin tavoin, mutta rakkaus on aina sama, 

jokaista kohtaan. Se, että Rebekka suosi toista poikaa ja Iisak toista, niin se turmeli koko kodin onnellisuuden. 

He panivat suosikkipoikansa Jumalan edelle, vaikka tiesivät, että on onnellista ja oikein, että Jumala on kai-

kessa ensimmäisenä.  

 

Kuva 2 

Eräänä päivänä Eesau oli mielipuuhassaan metsästämässä. Hän ei varmaan ollut saanut mitään riistaa, kun 

hän tuli kotiin todella väsyneenä ja nälkäisenä. Jaakob oli keittänyt siellä keittoa ja sen ihana tuoksu levisi 

saman tien Eesaun nenään.  Mitäpä Eesau sanoi Jaakobille? – 1. Moos. 25:30 (NÄKYVIIN) Antoiko Jaakob? Ei 

noin vaan, hän näki, että Eesau oikeesti haluaa keittoa ja hän käytti tilaisuutta hyväkseen; Jaakob sanoi: ”Myy 

minulle esikoisuutesi!” Saat keittoa, jos mä saan sen erityiskunnian, joka oikeesti kuuluu vanhimmalle pojalle. 

Eesau tiesi, että esikoisuus on ihan älyttömän tärkeä juttu, ja sillä on tekemistä myös sen Jumalan lupauksen 

kanssa, mikä oli annettu Aabrahamille. Mutta siihen kuuluu myös vastuuta. Oliko Eesau valmis myymään 

esikoisuutensa yhden keittolautasen hinnalla? Kyllä. Hän ei välittänyt Jumalan lupauksista ja esikoisoikeuden 

tärkeydestä tuolloin – hänellä oli hirveä nälkä. Hän sanoi: jae 32 Jaakob pyysi Eesauta vannomaan lupauk-

sensa myydä esikoisoikeus Jaakobille. Ja näin Eesau sai ruokaa ja Jaakob esikoisoikeuden.  

 



Jaakob tiesi, että tämä oli alku jollekin tärkeälle hänen elämässään. Mutta oliko se oikein, mitä hän Eesaulle 

teki? Ei. Hän petti veljensä teollaan, käytti hyväkseen sen nälkää ja väsymystä. Eesaun elämässä Jumala ja 

Jumalan tahto ja lupaukset eivät olleet ykkössijalla, kun hän oli valmis myymään esikoisuutensa. Mutta ei 

Jaakobin elämässäkään. Hän ei antanut elämäänsä Jumalan haltuun, vaan yritti itse järkkäillä ja sumplia ti-

lanteen niin, että voisi saada mitä halusi. Jaakob ei ollut ystävällinen eikä rehellinen. Kumpikaan heistä ei 

etsinyt Jumalan tahtoa, vaan toimivat oman mielensä mukaan, mutta eivät ymmärtäneet, että siitä ei seuraa 

hyvää.  

 

Se, että tahtoo kulkea mieluummin omaa tietään kuin Jumalan tietä, on syntiä. Jumalan tie on aina täydelli-

nen, se on aina oikea. Mutta me teemme väärin valehtelemalla, pettämällä jne. ja siitä seuraa aina ikävyyksiä, 

kuten seurasi Jaakobille ja Eesaullekin. Joskus se voi olla houkuttelevaa ja salakavalaakin, ettei edes heti ym-

märretä tekevämme väärin. 

 

Kuva 3 

Kun Iisak oli tullut jo vanhaksi ja hän ei enää nähnyt mitään, hän kutsui Eesaun luokseen. Hän sanoi: 1. Moos. 

27:2-4 Rebekka kuuli, mitä Iisak puhui pojalleen. Ja kun Eesau oli lähtenyt metsälle, Rebekka kutsui luokseen 

oman suosikkipoikansa Jaakobin. Onko luvassa jotain hyvää? Ei!  

 

Kuva4 

Rebekka kertoi Jaakobille, mitä Iisak oli Eesaulle sanonut ja sanoi sitten Jaakobille: jakeet 8-10. (NÄKYVIIN) 

Erityinen siunaus ja esikoisoikeus kuuluivat yhteen. Iisak lienee tiennyt, että Eesau oli myynyt esikoisoikeu-

tensa Jaakobille. Muuta Iisak halusi edelleen Eesaun saavan siunauksen. Rebekka taas halusi, että siunauskin 

tulee Jaakobille. Kumpikin asetti jälleen lellipoikansa Jumalan edelle, eivätkä kyselleet Jumalan tahtoa. Mitä 

Jaakob tuumasi, oliko hyvä idea? Jakeet 11-12 Mutta Rebekka-äiti ei luovuttanut, vaan sanoi: jae 13. 

 

Jaakob teki, niin kuin äitinsä käski, vaikka se oli väärin. Oli totta, että Jumala oli sanonut ennen poikien syn-

tymää, että nuorempi on oleva vahvempi kuin vanhempi, eli se tarkoitti sitä, että Jaakob saisi esikoisoikeu-

den. Ja sekin oli totta, että esikoisoikeus ja siunaus kuuluivat samalle pojalle. Mutta oliko oikein, että Rebekka 

ja Jaakob yrittivät saada siunauksen pettämällä Iisakia? 

 

Mitä sinun mielestä Rebekan olisi pitänyt tehdä, kun hän kuuli Iisakin suunnittelevan Eesaun siunaamista?  

*Eka rukoilla Jumalalta viisautta, mitä hänen pitäis sanoa Iisakille 

*Rebekan olisi pitänyt kertoa, että hän on kuullut Iisakin suunnittelevan Eesaun siunaamista.  

*hänen olisi pitänyt muistuttaa Iisakkia siitä, mitä Jumala oli sanonut, ennen kuin kaksoset olivat syntyneet. 

Muistuttaa siitä, että esikoisoikeus kuului nyt Jaakobille. Eli hän olisi voinut pyytää, että Iisak antaisi siunauk-

sen Jaakobille, Eesaun sijaan. Rebekka kuitenkin menetteli omalla tavallaan, eikä Jumalan mielen mukaan. 

Hän valmisti Iisakin mieliruokaa ja puetutti Jaakobin Eesaun vaatteisiin, otti vuohennahat ja kääri ne Jaakobin 

kaulaan ja käsiin. Jaakob lähti ruokien kanssa Iisakin luo. 

 

Kuva 5 

1. Moos. 27:18-29 > (luet itse suoraan Raamatusta) Jaakob valehteli isälleen olevansa Eesau – niin kuin äitinsä 

käski. Hän sai siunauksen. Juuri kun Jaakob oli lähtenyt isänsä luota, Eesau tuli metsästämästä ja rupesi laita-

maan herkkuruokaa. Hän vei ruoan isälleen sanoen: jae 31. Mitäs luulette, mitä Iisak sanoi? ”Kuka sinä olet?” 

Eesaun on täytynyt ihmetellä, että mitä isälle oikein on tapahtunut; miksei se tunne häntä, kun hänhän oli 

juuri tekemässä sitä mitä isänsä oli käskenyt. Kun Eesau sanoi olevansa hänen poikansa Eesau, niin Iisak säi-

kähti ja kyseli, että kuka sitten oli se, joka jo toi minulle ruoan, kenet minä siunasin? Se siunaus pysyy, en voi 

siunata sinua enää.  Sekä Iisak että Eesau tajusivat, että Iisakia oli petetty.  Eesau itki katkerasti. Vaikka Eesau 

oli itse myynyt esikoisuutensa, hän ei ollut nyt vain pettynyt vaan vihainen.  



Eesau pyysi isäänsä siunaamaan hänetkin, mutta ei, Iisak oli antanut erityissiunauksen jo Jaakobille ja se pysyi 

hänellä. Raamatussa sanotaan, että Eesau vihasi Jaakobia sen siunauksen tähden. Hän vihasi niin paljon, että 

hän päätti tappaa veljensä, sitten kun isä on kuollut.  

 

Synti, kaikki pettäminen ja valehtelu yms. Se erottaa ystävät jopa perheenjäsenet toisistaan. Siitä ei seuraa 

koskaan hyvää. Siitä salakavalasti, huomaamattakin tulee helposti oikein kunnon kostonkierre ja se tuhoaa 

niin omaa kuin toisten elämää 

 

Kuva 6 

Rebekka tiesi, mitä Eesau suunnitteli. Hän kertoi siitä Jaakobille ja käski Jaakobin lähteä pois kotoa; enonsa 

Labanin luokse Harraniin, eli Rebekan veljen luo. ja olemaan siellä niin kauan, että Eesaun kiukku haihtuu, 

eikä hän enää aio tappaa Jaakobia. Rebekka ei kertonut Iisakille todellista syytä, miksi hän tahtoi Jaakobin 

lähtevän pois. Hän sanoi Iisakille, ettei hän halua, että Jaakob ottaa vaimon sillä alueilla asuvista naisista, niin 

kuin Eesau oli tehnyt ja siitä oli seurannut vain ongelmia. Hän tahtoi, että Jaakobin vaimo olisi samaa kansaa 

kuin hekin. Niinpä Iisak suostui lähettämään Jaakobin matkaan. 

 

Sen jälkeen Iisak ja Rebekka eivät enää koskaan nähneet Jaakobia, sillä he kuolivat ennen kuin Jaakob palasi 

kotiin. Ajattele mitä ongelmia tässä perheessä oli. Pettämistä, kiukkua, vihaa ja jopa murhasuunnitelmia. Mi-

ten onnetonta! Mistä se kaikki johtui? > Jumala ei ollut tärkeimpänä heidän elämässään ja heidän suunnitel-

missaan. He eivät etsineet Jumalan tahtoa, vaan toimivat oman tahtonsa mukaan.  

 

Raamattu sanoo: Matt. 6:33 
Mietipä: Oletko koskaan yrittänyt saada jotain haluamaasi pettämällä tai valehtelemalla? Ehkä halusit hyvän 

numeron kokeissa, niin lunttasit kaverilta. Ehkä halusit voittaa pelissä, ja siksi huijasit. Olit tehnyt jotain vää-

rää, varastanut tai piilottanut toisen omaa, ja ehkä valehtelit, sillä halusit välttää seuraukset. Ajattelit, ettei 

kukaan ikinä arvaa, mitä teit.  

 

Olitko silloin onnellinen? Se siinä hetkessä tuntui ehkä hyvältä, mutta ei kauaa. Se vaihtui pahaksi oloksi, 

koska todellinen onni löytyy vain siitä, että Jumala ja hänen tahtonsa saa olla ykkösenä sun elämässä. Onneni 

on olla Herraa lähellä.  Mutta sä toimit niin kuin itsestä tuntui parhaalta, etkä kysellyt Jumalan tahtoa.  

Hienointa on se, että sä joka uskot Jeesukseen, saat tunnustaa kaiken Jeesukselle ja uskoa ne anteeksi. Ja voit 

rukoilla, että Jumala auttaisi sinua kaikissa tilanteissa aina kysymään Häneltä apua ja neuvoa.  

Lue uudestaan: Matt. 6:33 

 

Eli tärkeintä kaikessa on, että rukoilet ja kysyt, että Jumala mitä sinä tahdot, mikä sun suunnitelma on tässä 

tilanteessa. Ja kun oot tilanteessa, jossa pitää nopeasti tehdä päätös, mitä teet tai sano, voit mielessäsikin 

huutaa, että Jeesus auta mua. Kun sulla on halu seurata Jeesusta, niin hän antaa sinulle kaiken mitä tarvitset. 

Saako Jeesus olla tärkein sun elämässä? Jos ei oo, mutta haluaisit, että Jumala johtaisi sua kaikessa, niin tä-

näänkin sä voit rukoilla, että Jeesus, mä haluan antaa koko elämäni sulle; sä saat johtaa mun elämää niin kuin 

tahdot. Kiitos, että rakastat mua.  

Rukoillaan! OK 


