Esau ja Jaakob – Etsi Jumalan tahtoa

Esau ja Jaakob, esikoisoikeus ja siunaus – 1. Moos. 25:21–34; 26:34–35; 27:1–28:5 – Etsi Jumalan tahtoa
Kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto: Oletko koskaan yrittänyt saada jotain haluamaasi huijaamalla? Ehkä halusit koulussa hyvän numeron kokeissa, joten lunttasit kaverilta. Kenties halusit voittaa pelissä, jota pelasit kavereiden kanssa ja siksi huijasit. Kenties
valehtelit, kun olit varastanut tai piilottanut toisen omaa, ettei tekosi paljastu, koska halusit välttää seuraukset. Olitko
silloin onnellinen? Siinä hetkessä tuntui ehkä hyvältä, mutta ei kauaa. Se vaihtui varmasti pahaksi oloksi, koska todellinen onni löytyy vain Jumalan luota ja Hänen tahdon mukaisesta elämästä. Onneksi tänäänkin Jumala antaa anteeksi
ja Hän tahtoo auttaa elämään hänen tahtonsa mukaan.
Raamattu sanoo: Matt. 6:33 Tämä on kohdasta, jossa Jeesus puhui huolenpidosta. Hän opetti, että tärkeintä elämässämme on etsiä Jumalan tahtoa, sitä mikä on oikein. Vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä ja Jumala on oikeamielinen,
eli Jumalan tahto on aina oikein. Tärkeintä on, että rukoilet ja kysyt, mitä Jumala tahtoo ja mikä Jumalan suunnitelma
on kaikissa tilanteissa ja tahdot elää sen mukaan, Hän antaa sun elämään myös kaiken, mitä tarvitset ja auttaa sinua
kaikissa tilanteissa. Vilpistä seuraa vain vahinkoa, Jumalan tahdosta hyvää.
Raamatusta luemme henkilöistä, jotka ovat meille esimerkkejä siitä, miten ei tulisi toimia ja mitä ikävää seurasi, kun
he ajattelivat vain itseään eikä etsineet Jumalan tahtoa...
Kuva 1
Iisakille ja Rebekalle syntyi kaksospojat: Esau ja Jaakob. Esau oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen. Jaakobista taas kerrotaan, että hän syntyessään piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä. Esau syntyi eka, joten hän oli heistä
vanhempi. Tuohon aikaan perheen vanhin poika sai osakseen esikoisoikeuden, mikä tarkoitti, että hän aikanaan perii
isänsä omaisuuden ja saa siunauksen. Hänelle kuuluu myös vastuu; hänestä tulee kodin pää ja hänen tehtävä on ohjata
uskomaan Jumalaan. Jo ennen kuin nämä pojat syntyivät, Jumala kertoi heistä jotain tavallisesta poikkeavaa. Kun pojat
äitinsä masussa potkivat toisiaan, Rebekka kysyi Jumalalta, että miksi minulle pitää sattua tällaista. Jumala vastasi: 1.
Moos. 25:23 Eli kumpi palvelee kumpaa? Esau Jaakobia, vanhempi nuorempaa. Eli Jaakob saakin sen esikoisoikeuden
ja siunauksen.
Kun pojat kasvoivat, Esau oli metsästäjä ja erämies ja Jaakob kotona viihtyvä poika. Iisak-isä söi mielellään riistaa, joten
Esausta tuli Iisakin suosikkipoika, jota hän rakasti enemmän kuin Jaakobia. Kotosalla viihtyvästä Jaakobista tuli taas
Rebekan suosikkipoika. Oli äidin suosikki ja isän suosikki.
Mitä seuraa siitä, että on suosikkeja? Se tuottaa aina harmia; oli ne suosikit perheessä, koulussa, kaveriporukoissa.
Kun toista suositaan, niin toista kiusataan tai jätetään ulkopuoliseksi. Se tuo pahaa mieltä ja katkeruutta. Onko sulla
kokemuksia suosikeista? 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. Jumala rakastaa mua yhtä paljon kuin sua ja jokaista
muutakin ihmistä. Se, että Iisakilla ja Rebekalla oli omat suosikkipojat, toi heille vain kipua ja harmia.
Kuva 2
Eräänä päivänä Esau oli metsästämässä. Hän tuli kotiin todella väsyneenä ja nälkäisenä. Jaakob oli keittänyt keittoa ja
Esau pyysi Jaakobilta, että saisi sitä syödäkseen. Antoiko Jaakob? Joo, mutta hän käytti tilaisuuden omaksi hyväkseen.
Jaakob sanoi Esaulle: ”Myy minulle esikoisuutesi!” Saat keittoa, jos mä saan esikoisoikeutesi. Esikoisoikeus oli ihan
älyttömän tärkeä juttu ja siihen tämän perheen kohdalla liittyi myös Jumalan lupaus, että hänen sukuunsa syntyy ajallaan Jeesus, meidän pelastajamme. Esau ei kuitenkaan välittänyt Jumalan lupauksista ja esikoisuudestaan, hän ajatteli
vain omaa elämäänsä. Hän oli valmis myymään esikoisuutensa yhden keittolautasen hinnalla. Se, että nälkäisenä sai
ruokaa, oli tärkeämpi kaikkea muuta. Niinpä Esau sai ruokaa ja Jaakob esikoisoikeuden.
Oliko se oikein, mitä Jaakob Esaulle teki? Ei. Hän petti veljensä, käytti hyväkseen Esaun nälkää ja väsymystä. Esaun
elämässä Jumala, Hänen tahtonsa ja lupauksensa eivät olleet tärkeitä, mutta ei ne ollut Jaakobin elämässäkään. Jumala
oli aiemmin sanonut, että vanhempi on palveleva nuorempaa, eli että Jumala siunaa Jaakobia niin, että Hänen suunnitelmansa menee eteenpäin Jaakobin kautta. Vaikka Jaakob ymmärsi, että elämässä tärkeämpää on Jumalan asiat
kuin omat halut, hän ei kuitenkaan malttanut odottaa, miten Jumala asiansa hoitaa. Hän yritti itse järjestellä asioita,
mutta ne menivät pieleen. Hän ei ollut ystävällinen eikä rehellinen. Kumpikaan pojista ei siis etsinyt Jumalan tahtoa,
vaan toimivat oman mielensä mukaan, mutta eivät ymmärtäneet, että siitä ei seuraa hyvää.
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Kuva 3
Voi tuntua hassulta, että Esaulle lautasellinen ruokaa oli tärkeämpi kuin Jumalan tahto, eikä välittänyt olla mukana
Jumalan suunnitelmissa. Mietipä, onko sun elämässä asioita, mitkä ovat sulle tärkeämpiä kuin Jumala ja hänen suunnitelmansa. Voi olla, että oma mukavuus, se että sulla on kivaa ja hauskaa, on tärkeämpää kuin viettää aikaa rukoillen
ja Raamattua lukien. Tai tärkeintä on vaan se, että saat tehdä sitä, mikä sinusta tuntuu hyvältä, vaikka se olisikin
kaukana siitä, mikä on Jumalan tahto.
Sekin voi tuntua oudolta, että Jaakob oli valmis pettämään veljensä, vaikka tiesi, että Jumalalla on suunnitelma hänen
elämälleen. Oletko sinä koskaan yrittänyt auttaa itse itseäsi, ajatellen ettet tarvitse Jumalaa, vaan selviät elämästä
itsekin? Kenties olet halunnut jotain asiaa todella kovasti ja rukoillutkin asian puolesat, mutta kun Jumala ei heti ole
vastannut, oletkin päättänyt ruveta itse toimimaan. Meidän on hyvä muistaa. Matt. 6:33. Jumalan tahdosta seuraa
siunaus ja hän pitää kaikin tavoin huolen ja johtaa asioita parhaalla tavalla ja aikataululla.
Kuva 4
Kun Iisak oli tullut jo vanhaksi ja hän ei enää nähnyt mitään, hän kutsui Esaun luokseen ja sanoi: 1. Moos. 27:2–4. Iisak
epäilemättä tiesi, että Jumalan suunnitelma oli, että Jaakob saa siunauksen, vaikka hän oli nuorempi. Senhän Jumala
oli kertonut jo ennen poikien syntymää. Iisak toimi siis tietoisesti Jumalan sanaa vastaan, kun hän tahtoi siunata Esaun.
Kuva 5
Rebekka kuuli, mitä Iisak puhui pojalleen. Kun Esau oli lähtenyt metsälle, Rebekka kutsui luokseen suosikkipoikansa
Jaakobin. Seurasiko siitä jotain hyvää? Ei! Rebekkakin alkoi toimia väärin. Kaikki perheenjäsenet toimivat nyt omalla
tahollaan vastoin sitä, mitä Jumala tahtoi. Rebekka kertoi Jaakobille, mitä Iisak oli Esaulle sanonut ja sanoi sitten Jaakobille: jakeet 8–10. Erityinen siunaus ja esikoisoikeus kuuluivat yhteen. Iisak varmaan tiesi, että Esau oli myynyt esikoisuutensa Jaakobille, mutta edelleen hän halusi Esaun saavan siunauksen. Rebekka taas halusi, että siunauskin tulee
Jaakobille. Kumpikin asetti jälleen suosikkipoikansa Jumalan edelle, eivätkä kyselleet Jumalan tahtoa.
Jaakob epäili, ettei äidin huijausidea onnistu, sillä Esaun iho oli karvainen ja Jaakobin sileä, joten isä tunnistaa, vaikkei
näekään. Rebekka-äiti ei luovuttanut, vaan käski Jaakobin hakea vuohet. Jaakob teki niin kuin äitinsä käski. Oliko oikein,
että Rebekka ja Jaakob yrittivät saada siunauksen pettämällä Iisakia? Ei. Mitä mielestäsi Rebekan olisi pitänyt tehdä,
kun hän kuuli Iisakin suunnittelevan Esaun siunaamista? Etsiä Jumalan tahtoa eli rukoilla Jumalalta viisautta, miten
hänen pitäisi toimia. Varmasti olisi ollut joku rehellinen keino selvittää asia ja toimia Jumalan tahdon mukaan. Rebekka
kuitenkin menetteli omalla tavallaan, eikä etsinyt Jumalan tahtoa.
Kuva 6
Hän valmisti Iisakin mieliruokaa ja puki Jaakobin Esaun vaatteisiin, otti vuohennahat ja kääri ne Jaakobin kaulaan ja
käsiin. Jaakob lähti ruokien kanssa Iisakin luo.
Kuva 7
Jaakob meni Iisakin luokse ja valehteli isälleen olevansa Esau, niin kuin äitinsä käski. Vaikka Iisak yritti varmistua asiasta,
huijaus onnistui. Iisak sanoi: Ääni on kuin Jaakobin, mutta kädet ovat Esaun kädet. Niin Jaakob sai siunauksen, mutta
hän oli petturi.
Juuri kun Jaakob oli lähtenyt isänsä luota, Esau tuli metsästämästä ja rupesi laitamaan isälleen herkkuruokaa. Hän vei
ruoan isälleen sanoen: jae 31. Mitäs luulette, mitä Iisak sanoi? Hän kysyi: ”Kuka sinä olet?” Kun Esau sanoi olevansa
hänen poikansa Esau, Iisak säikähti ja kyseli, että kuka sitten oli se, joka jo toi ruoan, kenet hän siunasi.
Kuva 8
Sekä Iisak että Esau tajusivat, että heitä oli petetty. Esau itki katkerasti. Esau pyysi isäänsä siunaamaan hänetkin, mutta
ei, Iisak oli antanut siunauksen jo Jaakobille, eikä hän voinut siunata toista enää. Esau vihasi Jaakobia sen siunauksen
tähden. Hän vihasi niin paljon, että hän päätti tappaa veljensä sitten, kunhan isä on kuollut.
Synti, pettäminen ja valehtelu, kaikki mikä on vastoin Jumalan tahtoa, erottaa ystävät ja jopa perheenjäsenet toisistaan. Synnistä ei seuraa koskaan hyvää. Salakavalasti, huomaamattakin tulee helposti kostonkierre, paha maksetaan
pahalla ja se tuhoaa niin omaa kuin toisten elämää. Tarvitsemme sitä, että tunnustamme syntimme niin Jumalalle kuin
hänelle ketä vastaan olemme toimineet väärin ja pyydämme anteeksi. Se on Jumalan tahto ja se on ainoa tie vapauteen
ja onneen tässä elämässä. Anteeksiantamus luo yhteyden toinen toistemme kanssa. Jos et ole saanut vielä syntejäsi
anteeksi tai sulla on joku asia, mikä painaa mieltäsi, kerro se Jumalalle ja pyydä anteeksi. Hän varmasti antaa.
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Kuva 9
Rebekka ties Esaun suunnitelmista Jaakobia kohtaan. Hän kertoi siitä Jaakobille ja käski hänen lähteä pois kotoa enonsa
Labanin luokse Harraniin, eli Rebekan veljen luo. Siellä hänen tuli olla niin kauan, että Esaun 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 heidän alueillansa asuvista naisista, niin kuin Esau oli tehnyt
ja siitä oli seurannut vain ongelmia. Hän tahtoi, että Jaakobin vaimo olisi samaa kansaa kuin hekin. Niinpä Iisak suostui
lähettämään Jaakobin matkaan. Niin Jaakobin pitkä pakomatka alkoi.
Ajattele, mitä ongelmia tässä perheessä oli. Valehtelua, pettämistä, kiukkua, vihaa ja jopa suunnitelmia pahempaan.
Miten onnetonta ja surullista! Mistä kaikki johtui? He eivät etsineet Jumalan tahtoa, vaan toimivat oman syntisen
tahtonsa mukaan ja siitä ei seurannut mitään hyvää. Sen tähden, sun ja mun, on hyvä muistaa tämä Raamatun sana:
Matt. 6:33. Rukoillaan sitä, että aina tahtoisimme elämässämme etsiä Jumalan tahtoa ja toimia sen mukaan. Jumala
varmasti sinua auttaa. Saat luottaa, että siitä seuraa hyvää niin sulle kuin heille keiden kanssa elät.
Siitä, mitä Jaakobin elämässä tapahtui seuraavaksi, jatkamme seuraavalla kerralla.
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Raamattuvisa – Onko väite oikein vai väärin?
1. Iisakin ja Rebekan poikien nimet olivat Ismael ja Kain. (oikein / väärin)
2. Esau syntyi eka, eli oli vanhempi veljeksistä. (oikein / väärin)
3. Jumala sanoi jo ennen poikien syntymää, että vanhempi palvelee nuorempaa. (oikein / väärin)
4. Jaakob oli Iisakin suosikkipoika. (oikein / väärin)
5. Tuohon aikaan ei ollut mitään merkitystä sillä, että oli esikoinen, vanhin lapsi. (oikein / väärin)
6. Esau ei olisi missään tapauksessa halunnut luopua esikoisoikeudestaan. (oikein / väärin)
7. Esau möi esikoisoikeutensa lautasellisesta keittoa. (oikein / väärin)
8. Iisak tahtoi antaa suosikkipojalleen Esaulle siunauksen, joka liittyi esikoisoikeuteen. (oikein / väärin)
9. Rebekka ja Jaakob pettivät Iisakia ja Iisak antoi siunauksen Jaakobille. (oikein / väärin)
10. Iisakilla oli huono kuulo, niin hän ei tunnistanut poikiansa. (oikein / väärin)
11. Esau oli vihainen, kun Jaakob huijasi häneltä siunauksen. (oikein / väärin)
12. Synti, pettäminen ja valehtelukin, erottaa ihmiset toisistaan. (oikein / väärin)
13. Lopulta jokainen Iisakin perheen jäsen oli onnellinen, koska oli saanut sen, mitä halusi. (oikein / väärin)
14. Anteeksiantamus tuo onnen ja yhteyden. (oikein / väärin)
15. Tärkeintä elämässä on etsiä Jumalan tahtoa ja elää sen mukaan. (oikein / väärin)
16. Jumalan tahdon mukainen elämä on meille aina parasta. (oikein / väärin)
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Essi: Mua ärsyttää, mua oikeesti ärsyttää!
Elmeri: Mikä sua nyt niin ärsyttää?
Essi: No, kun naapurin Martta on sellainen lellityttö. Se saa vanhemmiltaan ihan kaiken mitä vaan haluaa ja
kaveriporukassakin kaikki seuraa ja kuuntelee vaan sitä. Ja välillä tuntuu, että se on opettajankin suosikki,
kun se on niin hyvä koulussa.
Elmeri: Ootko sä kateellinen sille?
Essi: En tietenkään oo. Mä en vaan tykkää sellaisesta lellimisestä. Toiset jää sitten ihan yksin ja heitä jopa
kiusataan. Se on niiiin väärin.
Elmeri: Eihän tuo kovin mukavalta kuulosta. Mut ehkä voitais rukoilla ja pyytää viisautta, miten pitäis
toimia, että tilanne muuttuis.
Essi: Mulla on jo hyvä idea mielessä, mitä aion tehdä!
Elmeri: No, mitä?
Essi: Mä kerron kaikille, miten ilkeä ihminen Martta on, kuinka se on varastanut hienot vaatteensa ja että ei
se oikeesti oo niin hyvä koulussa. Se lunttaa kokeissa ja siksi se saa hyviä numeroita. Kun kaikki uskoo sen,
niin se ei voi olla enää kenenkään suosikki.
Elmeri: Kuule Essi, mä en usko tuon olevan ollenkaan hyvä suunnitelma.
Essi: Miten niin? Minusta se kuulostaa oikein hyvältä idealta.
Elmeri: Ei toisista saa puhua pahaa selän takana, eikä valehtelemisestakaan seuraa mitään hyvää.
Essi: Eihän tuo nyt ollenkaan paha ole, jos sitä kautta tuollainen suosiminen saadaan loppumaan.
Elmeri: Mun mielestä se ei oo oikein. Mut kuunnellaanpa raamattuopetus välillä ja palataan asiaan vielä.
Ehkä voitas kuitenkin pyytää rukoustakin tän asian puolesta.
Essi: Okei, tehdään niin.
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Essi: Elmeri, sä olit oikeassa.
Elmeri: Ai, miten niin?
Essi: Mä oon Martalle kateellinen ja että valehteleminenkaan ei kannata.
Elmeri: Tänään kultiinkin kyllä aika kurja esimerkki siitä, kuinka valehteleminen ja pettäminen erottaa
jopa perheen jäsenet toisistaan.
Essi: Todellakin! Mut mä meinasin toimia juuri samalla tavalla. Jos mä olisin valehdellut Martasta, niin tilanne olis mennyt huonompaan suuntaan vaan. Oon nyt tosi kiitollinen, että tajusin tämän.
Elmeri: Niinpä! Minäkin oon usein sortunut valehtelemaan ja kuvitellut, että se muka auttaa asiaa,
mutta eihän siitä koskaan seuraa mitään hyvää.
Essi: Mä oon tänään myös tosi onnellinen siitä, että Jumalalla ei oo suosikkeja, vaan jokainen ollaan yhtä
tärkeitä Jumalalle. Minäkin, vaikka mun ajatukset oli aika pahat.
Elmeri: Niinpä! Hienointa ihan joka päivä on se, että Jeesus rakastaa ja antaa anteeksi, kun tunnustamme hälle sen, mikä painaa.
Essi: Mut Elmeri, oisko sulla nyt hyvää ideaa, kuinka vois oikeesti toimia niin, että toisten suosiminen ja
toisten kiusaaminen loppuis?
Elmeri: Ensiksi ainakin rukoillaan ja pyydetään viisautta ja Jumalan tahdon toteutumista.
Essi: Joo, se on kyllä ehdottomasti paras tapa toimia. Ajattele, miten hienoa ois, että jokainen vois oppia
ymmärtämään olevansa arvokas ja tärkeä, sellainen Jumalan suosikki!
Elmeri: Mut justhan sä sanoit, ettei Jumalalla oo suosikkeja.
Essi: Niin sanoinkin, mut sit mä ajattelin, että eikös me jokainen olla Jumalan suosikkeja.
Elmeri: Totta! Meidän on onnellisinta olla Jumalaa lähellä ja elää hänen tahtonsa mukaista elämää.
Essi: Jeesus meitä siinä auttakoon, sillä itse me töpeksimme aina.
Elmeri: Niinpä, Rukoillaan sitä, että Jumala saisi olla meille niin rakas, että meillä olisi aina halu etsiä hänen tahtoaan ja toimiakin sen mukaan.
Essi: Joo, hän itse meissä voi sen vaikuttaa. Ilman Jeesusta emme voi mitään.
Elmeri: Jeps! Hänen kanssaan siis eteenpäin tänäänkin.

