
Jaakob kaukana kotoaan 
1. Moos. 28:10-29:30; 31:2-18; 33:1-4; 35:1-27 

 

Johdanto: Gal. 6:7b (näkyviin, yhteen ääneen) 

Mitä tarkoittaa lause: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää:” Jos istuta porkkanan siemeniä, 

odotatko, että sieltä kasvaa perunoita? Et. Odota korjaavasi satona juuri sitä mitä kylvitkin. Korjaat 

moninkertaisena sen, mitä muutamia pieniä siemeniä kylvit.  Se mikä on totta puutarhassa, on totta 

meidän elämässä. Jos olet tottelematon, siitä seuraa huonoa, jos teet jotain mikä on oikein, elämäsi 

täyttyy ilolla.  

 

Kuva 4-5 (edellisen opetuksen kuvista) 

Muistellaanpa, miten Iisakin perhe joutui niittämään sitä, mitä oli kylvänyt? Iisak pani omat suunni-

telmansa Jumalan suunnitelmien edelle. Joutui pettymään. Eesau ei välittänyt Jumalan liitosta ja 

myi typerästi esikoisoikeutensa. Menetti myös siunauksen. Jaakob teeskenteli olevansa Eesau ja va-

lehteli sokealle isälleen. Joutui pakenemaan kotoaan välttääkseen Eesaun vihan. Ja Rebekka-äiti oli 

Jaakobin kanssa juonessa mukana.  

 

Kaiken jälkeen Jaakob hyvästeli vanhempansa ja lähti pois kotoaan. Hän aloitti matkansa Harraniin 

ihan yksin.  Hän oli varmaan kovin ahdistunut.  Ehkä hän oli pettynyt äitiinsä, joka yllytti hänet pet-

tämään isänsä. Iisak oli varmasti pettynyt häneen ja Eesau oli tosi vihainen hänelle, jopa uhkasi tap-

paa hänet. Siinäpä vasta ahdistavia ajatuksia matkalle. Ajatteliko hän mielessään ollenkaan Juma-

laa? Halusiko hän tietää, rakastiko Jumala häntä? Välittikö Jumala, mitä hänelle tapahtui? En tiedä.  

Matkan varrella hän ei kohdannut ketään tuttu eikä ketään, joka olisi välittänyt hänestä. Eräänä 

yönä, pian kotoa lähdön jälkeen, hänellä ei ollut mitään yösijaa, van hänen oli yövyttävä taivasalla. 

Hän otti yhden kiven päänaluseksi. Aika kova tyynyt! Muuta Jaakob oli hyvin väsynyt ja pian hän 

nukahti ja näki unta.  

 

Kuva 4-6 (edellisen opetuksen kuvista) 

Se oli kaunis uni. Ihanat portaat ulottuvat maasta taivaaseen ja Jumalan enkelit kulkivat niitä pitkin 

ylös taivaaseen ja alas maahan. Kaikkein ihmeellisintä oli, että Jaakob näki Herran seisovan vieres-

sään ja puhuvan hänelle. Jaakob tiesi, että Jumala oli puhunut hänen isoisälleen Aabrahamille ja 

isälleen Iisakille. Nyt Jumala puhui Hänelle. Hän kuunteli tarkkaavaisesti.  1. Moos. 28:13-15 (näky-

viin, yhteen ääneen) 

 

Jumalan lupaus Aabrahamille ja Iisakille oli ollut, että jälkeläisiä tulis olemaan kuin taivaan tähtiä ja 

he saisivat oman maan. Nyt Jumala vahvisti sen Jaakobille. Mikä maa ja kansa? Israel. Mikä siunaus? 

Jeesus. Kun Jaakob heräsi unesta, hän oli peloissaan unen tähden. Hän tiesi, että hän oli olut lähellä 

Jumalaa, ja se täytti hänet syvällä kunnioituksella ja pyhyyden tunteella, niin että hän halusi rakastaa 

ja palvoa Jumalaa.  

 

Ennen tätä yötä Jaakob oli kuluttanut paljon aikaa pohtimalla syntejään, valehteluaan ja petostaan. 

Se, että Jumala puhui hänelle näin, ei ainoastaan helpottanut häntä vai sai hänet kiitolliseksi; hän 

ymmärsi, että kaikesta huolimatta Jumala rakasti häntä.  



Jumala tahtoo puhua myös sinulle. Ei vaan sinun äitille tai isälle tai papeille tai raamatunopettajille, 

vaan sinulle, sen ikäisenä ja näköisenä kuin olet. Ja koskaan et oo niin epäonnistunut tai huono, 

etteikö Jumala sinua rakastaisi ja haluis olla kanssasi.  

 

Jaakob sanoi herättyään: ”Tämä on varmaan Jumalan asuinpaikka ja taivaanportti.”  Ja hän otti sen 

kiven, mikä hällä oli tyynynä ja laittoi sen merkiksi Jumalan kohtaamisen paikasta. Hän vuodatti öljyä 

sen päälle. Se oli eräs uhrausmuoto, kiitosta osoittava uhri. Hän antoi sille paikalle myös nimen Bee-

tel, se merkitsee Jumalan huone. Jaakob lupasi myös Jumalalle, että jos Jumala olis hänen kanssaan 

ja varjeli häntä tällä matkalla, ja antaa palata vielä kerran kotiin, niin hän todellakin uskoo Jumalaan.  

 

Kuva1 

Jaakob jatkoi matkaa ja luultavasti parin viikon kuluttua hän pääsei sinne Harranin seudulle, minne 

hän oli menossa. Hän näki kaivon ja siellä paimenia, joilta hän kyseli, tuntevatko he Laabanin, Jaa-

kobin enon. Kyllä he tunsivat. Samaan aikaa siihen paikalle tulikin Laabanin tyttö, Raakel. Jaakob 

kertoi olevan Raakelin sukulainen, Rebekan poika.  Siitäpä Raakel oli ihmeissään ja innostui, niin että 

juoksi kotiin kertomaan Jaakobin tulosta.  

 

Kuva2 

Niinpä Laaban kiirehti kaivon luo hakemaan Jaakobia heille kotiin. Hän itki ilosta, kun sai tavata si-

sarensa pojan. Sinä iltana kertoiltiin kuulumisia puolin ja toisin. Laabanilla oli poikia ja kaksi tytärtä, 

Leea ja Raakel. Raakel oli niin kaunis, että Jaakob rakastui siihen ja tahtoi sen vaimokseen. Hän var-

maan ajatteli, että puhuu asiasta joskus myöhemmin Laabanin kanssa. Kun Jaakob oli ollut kuukau-

den verran siellä, Laaban sanoi hänelle: 1. Moos. 29:15,18 Laaban oli tyytyväinen ja sanoi: ”Parempi, 

että annan hänet sinulle vaimoksi kuin jollekin toiselle. Jää luokseni. ”Seitsemän vuotta kului nope-

asti, kun Jaakob ajatteli alinomaa Raakelia. Kun aika oli kulunut, Jaakob sanoi Laabanille: ”Anna nyt 

Raakel minulle.” 

 

Niinpä Laaban järjesti hääjuhlat. Illan tullen hän toi tyttärensä Jaakobille. Tyttärellä oli huntu, tai pää 

muuten peitettynä, kuten morsiamella sinä maassa oli tapana ja hänestä tuli Jaakobin vaimo. Mut 

kuvittelepa Jaakobin tunteita, kun hän näki vaimonsa ilman huntua. Hän ei nähnytkään kaunista 

Raakelia vaan hänen vanhemman siskonsa Lean. Ja Jaakob oli vihainen Laabanille, miksi petit minut? 

Laaban vastasi: ”Meidän maassamme ei ole tapana, että nuorempi tytär menee aikaisemmin naimi-

siin kuin vanhempi. Saat myös Raakelin, jos teet töitä mulle vielä 7vuotta. Ja Jaakob suostui. Niinpä 

Jaakob lopulta sai Raakelinkin vaimokseen ja teki edelleen töitä Laabanille.  

 

Nyt Jaakobilla oli kaksi vaimoa, oliko se oikein? Ei, se ei ollut hyvä ratkaisu. Jumala oli sanonut, että 

miehellä oli oltava vain yksi vaimo. Eikä koskaan mikään muu ratkaisu ole parempi kuin Jumalan 

mielen mukainen.  Sen maan lait kuitenkin salli monta vaimoa. Jaakob olisi halunnut vain Raakelin, 

mutta Laaban petti hänet. Hänen avioliittonsa ei koskaan tulisi olemaan täysin onnellinen. Mutta 

hetkinen! Ketä hän petti aiemmin? Kuka oli pettäjä? Jaakob sai nyt niittää, mitä itse oli kylvänyt ja 

niittäminen jatkuu ja jatkuu. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää.  Kun sä kylvät hyvää, sä saat osak-

sesi myös hyvää. Ja toisinpäin. Jos sä usein valehtelet, niin ei kukaan luota sinuun. Mutta jos sä olet 

avulias, niin toisetkin haluaa auttaa sinua. 



Kun Jaakobin äiti lähetti Jaakobin pois kotoa, hän sanoi: ”Jää sinne vähäksi aikaa, kunnes Eesaun 

suuttumus laantuu. Sitten pyydän sinua tulemaan takaisin.” Mutta äiti ei koskaan pyytänyt Jaakobia 

takaisin. 

 

Kuva 3 

Vuosien päästä, eräänä päivänä Jaakob sanoi Laabanille, että haluan lähteä takaisin kotiin. Anna 

minulle vaimoni ja lapseni, joita oli vuosien aikana syntynyt. Sinä Laaban tiedät, kuin kauan ja kuinka 

hyvin olen palvellut sinua. Mutta Laaban pyysi Jaakobia jäämään.: ”Annan palkaksi mitä tahdot; jää 

toki vielä tänne.” Jaakob ehdotti palkkansa. Sovittiin, että Jaakob saisi tietyn osan karjasta, lam-

paista, vuohista, lehmistä, kameleista ja aaseista. Niin Jaakobista tuli rikas mies. Oli kulunut 20vuotta 

siitä, kun hän oli lähtenyt kotoaan ja kuulu Jumalan puhuvan hänelle, sitä Jaakob ei ollut unohtanut. 

 

Kuva 4 

Jaakob puhui Raakelilla ja Leealle: ”Teidän isä ei ole minua kohtaan yhtä suopea kuin ennen, mutta 

Jumala on ollut kanssani. Isänne on muuttanut minun palkkani kymmeniä kertoja.” Laaban oli ollut 

epäreilu. Hän petti Jaakobia lopulta useita kertoja. Jaakob sai yhä niittää, sitä mitä oli itse kylvänyt.  

 

Synninseurauksista ei pääse eroon, ne joudut aina kärsimään, mutta Jumala ei lakkaa silti rakasta-

masta sinua koskaan. Niinpä hän puhui nyt Jaakobillekin: 1. Moos. 31:13 Niinpä he alkoivat valmis-

tautua matkaan. Oman perheen lisäksi eläimiä oli monta sataa, omaisuutta paljon, lisäksi palkka 

väkeä. Eli aikamoinen karavaani. Mutta mikä oli Jaakobin mielessä, kun hän matkasi kotiin? Mitä 

hänen äitinsä oli sanonut hänelle, kun hän lähti kotoa? Minä lähetän sinulle sanan, kun Eesaun suut-

tumus on ohi.” Oli kulunut 20vuotta eikä sitä sanaa ollut kuulunut. Jaakob oli ehkä saanut tietää, 

että hänen äitinsä oli kuollut, mutta hän ei tiennyt, oliko Eesau vielä hänelle vihainen. Siksi Jaakob 

oli peloissaan. Siksi hän lähetti edeltäpäin sananviejiä Eesaun luo saadakseen tietää, mitä Eesau 

suunnitteli.  Ja se, mitä hän sai kuulla, säikäytti: ”Eesau on tulossa sinua vastaan 400:n miehen 

kanssa!” 

 

Kuva5 

Mitä teki Jaakob? Pelästyi ja rukoili. Jaakob kiitti kaikesta, miten Jumala oli johdattanut ja varjellut 

häntä tähän asti. Ja pyysi, että Jumala pelastaisi hänen Eesuan käsistä. Jaakob myös muistutti Juma-

laa siitä, että Jumala oli luvannut olla hänen kanssaan ja antaa hänelle paljon jälkeläisiä ja maan. 

Joten Jaakob uskoi, että Jumala suojelisi häntä ja hänen perheettään. Rukoiltuaan, Jaakob lähetti 

osan eläimistä Eesaulle lahjaksi. Illan tullessa hän lähetti loput eläimet, vaimonsa ja lapsensa ja pal-

velijansa virran yli. Itse hän jäi toiselle puolelle jokea.  

 

Tuona yönä tapahtui jotain outoa. Jaakob luuli olevan joen toisella puolella yksin, mutta huomasikin 

siellä olevan jonkun miehen. Mies alkoi painia pimeässä Jaakobin kanssa. Paini jatku läpi yön. Lo-

pulta mies vahingoitti Jaakobia niin, että hänen lonkkansa nyrjähti. Jaakob tajusi, että hän ei paini-

nut tavallisien miehen kanssa, vaan taivaallisen vieraan kanssa. Siksi hän sanoi: ”en päästä sinua, 

ellet siunaa minua” Mikä sinun nimesi on, mies kysyi. ”Jaakob” hän vastasi. Sanoessaan oman ni-

mensä, hänen mieleensä varmaan tuli millainen mies, hän oli ollut. Jaakob nimi nimittäin tarkoittaa 

pettäjä.  



Painikaveri sanoi Jaakobille: ”1. Moos. 32:29 Jumala antoi Jaakobille uuden nimen. Hän muutti Jaa-

kobia toisenlaiseksi ihmiseksi.  Kuka oli tuo painikaveri? Jaakob itse sanoo: ”Minä olen nähnyt Juma-

lan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa.” Jumala tahtoo muuttaa myös sinua. Jos sun elämässä on 

joku asia, mikä vastoin Jumalan tahtoa ja sä uudestaan ja uudestaan toimit niin, vaikket tahtoisikaan, 

niin pyydä Jumalalta apua siihen. Jos vaikka valehtelet helposti, tai viet vaivihkaa toisen omaisuutta, 

tai helposti sorrut kiusaamaan toisia, niin Jumala tahtoo auttaa sinua, ettei sun tarttisi tehdä niin, 

vaan voisit sen sijaan olla toisille siunaukseksi toisille. 

 

Kuva6 

Kun Jaakob seuraavana päivänä saapui muiden luo joen toiselle rannalle, hän ontui; kaikki näki, että 

Jaakobissa oli tapahtunut muutos. Hän oli joutunut painimaan paininsa, käymään kivun läpi, mutta 

oli nyt muuttunut mies. Jumalan muuttama mies. Pian hän näki veljensä Eesaun lähestyvän heitä 

400miehen kanssa. Sydän pamppaillen hän meni Eesauta vastaan. Minkälainen oli veljesten kohtaa-

minen? Eesau riensi Jaakobia vastaan halaten veljeänsä, kyyneleet valuivat varmaan kummankin 

poskilla.  Mennyt oli anteeksiannettu ja uusi elämä alkanut. Jumala auttoi veljeksiä pääsemään so-

puun. Siellä missä on anteeksiantamus, siellä on elämä!  

 

Oletko sinä valmis antamaan anteeksi toiselle, joka on rikkonut sinua vastaan? Ei ole helppoa, mutta 

siihenkin Jumala tahtoo antaa sinulle voiman. Jos et anna anteeksi, se pilaa sun elämän, siitä seuraa 

vaan ikävyyksiä sinulle itsellesi. Miten mahtavaa, että Jaakob ja Eesau löysivät sovun! 

 

Jumala käski Jaakobin mennä Beeteliin, sinne missä hän oli nähnyt unta niistä enkelistä. Siellä hän 

uhrasi polttouhrin. Ehkä Jaakob myös muisteli tikapuita, jotka ulottuivat maasta taivaaseen. Hän 

ymmärsi, että Taivaaseen pääsyn keinona eivät ole tikapuut, omat yrittämiset kivuta Jumalan luo, 

vaan Jeesus, joka vuodatti verensä ristillä. Jaakob varmasti iloitsi Jumalan anteeksiannosta, uudesta 

elämästä. Hän tiesi, ettei hänen tarvitsisi ikuisesti kärsiä syntiensä takia. Jaakob sai myös vielä tavata 

isänsä Iisakin. Jumala oli hyvä Jaakobille.  

 

Jumala on tänäänkin hyvä sinulle! 

 

 

 

 

 


