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Johdanto:  
Onko kaikki, mitä Raamatun ihmiset ovat tehneet, oikein ja hyvää? Kannattaako kaikesta ottaa mallia? Ei, se ei ollut 
oikein ja hyvä, että Adam ja Eeva olivat tottelemattomia tai Pietari kielsi Jeesuksen. Raamatun viesti ei ole se, mitä 
ihmiset ovat tehneet, vaan se kertoo Jumalan suurista teoista. Koko kirja alusta loppuun kertoo, kuinka Jumala tahtoo 
pelastaa jokaisen ihmisen, oli hän tehnyt sitten mitä tahansa tai ollut tekemättä. Pelastus ihmiselle on lahja, eikä kiinni 
ihmisten omista teoista. Ef. 2:8,9 (näkyviin, ääneen) Tänään kohtaamme yhden merkittävän raamatunhenkilön, joka 
oli täyspetturi, ja jonka Jeesus pelasti.  
 
Kuva 1 
Jaakob oli pettänyt veljeänsä ja isäänsä saadakseen esikoisoikeuden ja siunauksen. Hän joutui tekonsa tähden nyt 
pakenemaan veljeään, joka uhkasi kostaa hänelle. Äitinsä käskyn mukaan hän lähti enonsa Labanin luokse. Toiveena 
oli myös, että hän löytäisi sieltä vaimon, joka ei olisi epäjumalanpalvelija. Tällä matkalle Jaakob lähti yksin. Taakse jäi 
koti, omat tekemänsä petokset rakkaitaan kohtaan ja edessä oli pitkä taival ja tuntematon tulevaisuus.  
 
Kuva 2 
Eräänä yönä alkumatkalla hän näki unen, jossa oli portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kul-
kivat niitä ylös ja alas. Sen unen kautta Jumala ilmestyi hänelle ja antoi samat lupaukset, jotka hän oli antanut aiemmin 
jo hänen isälleen Iisakille ja isoisälleen Abrahamille. Jumala lupasi omaksi sen maan, minkä päällä Jaakob nyt nukkui, 
paljon jälkeläisiä, ja että siunaus, minkä hän ja hänen jälkeläisensä saavat, tulee siunaukseksi kaikille maailman ihmi-
sille. Mikä se siunaus olikaan? Jeesus ja hänen tuomansa pelastus. Nuo maasta taivaaseen ulottuvat portaat kuvasivat 
juuri sitä, että on vain yksi tie Jumalan luokse, se on Jeesus, usko Jeesuksen syntiemme anteeksiantajana.  
 
Tämän unen kautta Jumala hoiti yksinäistä, pelokasta ja syyllisyyden vaivaamaa miestä. Vaikka Jaakob kuuli ilosano-
man Jeesuksesta, hän ei vielä kuitenkaan ottanut sitä vastaan. Hän ei tunnustanut Jumalaa Herrakseen eikä antanut 
elämäänsä Hänen johdettavakseen. Joten, Jumala johti Jaakobin oppimaan vielä lisää… Kun Jaakob heräsi, hän pelkäsi. 
Hän tiesi kohdanneensa Pyhän Jumalan, joka ei hyväksy syntiä. 
 
Pitääkö sinun pelätä Jumalaa? Siinä mielessä kyllä, kun sillä tarkoitetaan Jumalan kunnioittamista. Mutta minua ja 
sinua voi pelottaa Jumala sen takia, kun joku synti, väärä sana tai teko tms. painaa mieltäsi, ja tiedät, että kaikki synti 
on vastoin Jumalan tahtoa. Pelottaa, koska koet itsesi, huonoksi, syntiseksi, kelpaamattomaksi. Kuitenkin vain silloin, 
kun ymmärrät olevasi syntinen, tarvitset Jeesusta. Jeesuksen kautta sinun on turvallista tulla Jumalan luokse, koska 
hän rakastaa sinua ja antaa syntisi anteeksi. Se on ilosanoma tänäänkin. Jumalaa ei tarvitse pelätä. 
 
Kuva 3  
Jaakob otti kiven, joka hänellä oli ollut tyynynä ja pystytti sen muistoksi ja valeli öljyäkin sen päälle. Hän antoi paikalle 
nimen Betel, joka tarkoittaa Jumalan asuinsijaa tai Jumalan huonetta. Hän halusi muistaa, missä hän on kohdannut 
Jumalan. Jaakob ei tuolloin kuitenkaan vielä halunnut ryhtyä Jumalan palvelijaksi, vaan kävi kauppaa Jumalan kanssa. 
1. Moos. 28:20,21. Jos Jumala varjelee, niin minä uskon Häneen. Jos Jumala on kanssani, niin minä uskon häneen.  
 
Voiko Jumalan ja hänen rakkautensa ostaa? Ei. Jumala ei käy kauppaa meidän kanssamme. Jumalan rakkaus ei ole 
ostettavissa, vaan se on lahja, sitä kutsutaan armoksi. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Et voi sitä millään an-
saita, saat sen lahjana.  
 
Kuva 4  
Lopulta Jaakob saapui Harraniin. Kaivolla, missä juotettiin karjalaumoja, hän kohtasi Raakelin, joka oli hänen enonsa 
Labanin tytär. Hän oli siis saapunut Labanin luokse niin kuin pitikin. Hän jäi sinne pidemmäksi aikaa ja lopulta tulikin 
aika sopia siitä, että mitä hän saa palkkaa, kun tekee töitä. Jaakob oli rakastunut Raakeliin, joten hän lupasi tehdä töitä 
seitsemän vuotta, jos saa Raakelin vaimokseen. Laban suostui. Seitsemän vuotta tuntui Jaakobista menevän nopeasti.  
 
Kuva 5 
Kun häiden aika koitti, Laban ei antanutkaan hänelle vaimoksi Raakelia, vaan hänen isosiskonsa Lean. Mitä Jaakob 
tuumasi? Hän koki tulleensa petetyksi ja oli varmasti vihainen. Labanin selitys oli tuolloin vain, että tapoihin kuulu, että 
vanhempi tytär menee naimisiin ennen nuorempaa, vaikka hän oli jo luvannut toisin.  
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Jaakob, joka itse oli pettänyt rakkaitaan ja jonka nimikin tarkoittaa petturia, tuli nyt itse petetyksi. Raamatussa toi-
saalla sanotaan: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” Gal. 6:7 (näkyviin, ääneen) Jos kylvät maahan vehnää, 
saat satona vehnää. Jos kylvät auringonkukan siemeniä, saat auringonkukkia. Korjaat moninkertaisena sen, mitä muu-
tamia pieniä siemeniä kylvit. Se mikä on totta puutarhassa, on totta elämässämme. Jos puhut pahaa toisesta hänen 
selkänsä takana, mitä siitä seuraa? Voit olla varma, että myös sinusta puhutaan pahaa sun selkäsi takana. Entäs jos 
et auta ihmistä, joka tarvitsee apuasi? Voi olla, että et itse saa auttajaa, kun sitä tarvitset. 
 
Jaakob oli pettänyt veljeänsä ja isäänsä ja nyt hän itse tuli petetyksi. Gal. 6:7. Mutta muista, se toimii myös toisin päin. 
Kun sanot toiselle kauniita sanoja, saat kuulla niitä itsekin. Kun autat toisia, sinuakin autetaan. Näin se toimii ihmisten 
kesken, mutta Jumalan suhteen se on toisin. Jumala antaa kaiken lahjana, et teoillasi. Ef.2:8. (näkyviin, ääneen) Vaikka 
olisit kuinka pahoin töpeksinyt elämässäsi ja siitä olisi seurannut vain ikävää, Jumala rakkaudessaan tahtoo sut pelas-
taa. Kun olet itse saanut Jumalalta pelastuksen lahjan, tahdot myös tehdä hyvää, Jumalan avulla.   
 
Kuva 6 
Jaakob sai toiseksi vaimokseen myös Raakelin, mutta sen jälkeen hänen tuli tehdä töitä Labanille vielä seuraavat seit-
semän vuotta. Myöhemmin hän otti vaimoksi myös orjattaria, palvelijoita, joten hänellä oli lopulta neljä vaimoa. Se ei 
kuitenkaan ollut Jumalan mielen mukainen ja siitä seurasikin heidän elämäänsä paljon kipua ja ongelmia. Jaakob kui-
tenkin sai osakseen myös paljon siunausta, paljon hyvää, ollessaan Labanin luona. Ainakin hän sai paljon lapsia ja oppi 
myös paimenen ammatin.  
 
Kuva 7 
20 vuotta hän oli Labanin luona. Sinä aikana Laban huijasi Jaakobia monta kertaa, mutta myös Jaakob Labania, sillä 
kasvatti omaa omaisuuttaan, lammas- ja vuohilaumoja, Labanin kustannuksella. Olot alkoivat olla aika tukalat, kaikkien 
oli paha olla, kun toisia vaan petettiin. Jumala oli kuitenkin nähnyt kaiken ja ollut Jaakobin kanssa, vaikkei hän hyväk-
synytkään syntiä, mitä Jaakob teki. Kaikki hyvä, mitä Jaakob oli saanut elämäänsä, oli Jumalan lahjaa hänelle. Nyt Jaa-
kob oli jo halukas lähtemään rakentamaan omaa elämäänsä kotimaahansa. Jumalakin puhui hänelle ja se pani hänet 
liikenteeseen. 1. Moos. 31:3. Jumala muistutti, että Jaakob oli luvannut Jumalalle, että jos Jumala on hänen kanssaan 
ja varjelee häntä tällä reissullaan ja tuo takasinkin, niin silloin Jumala on hänen Herransa ja hän palvelee Jumalaa.  
 
Kuva 8 
Niinpä Jaakob perheensä ja kaiken omaisuutensa kanssa lähti liikenteeseen, mutta hän lähti salaa, ettei Laban tiennyt. 
Parin päivän päästä Laban sai siitä tiedon ja niinpä hän lähti kiireen vilkkaa Jaakobin perään. Mitä siitä seurasi? 
 
Kuva 9 
Kun he kohtasivat, syntyi kiivas keskustelu, he syyttelivät toisiansa. He olivat pettäneet toisiansa ja nyt he syyttivät 
toisiansa. Niin mites se menikään se ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.”. Miehet oli joutunut kierteeseen, 
jossa aiheuttivat tuskaa itselle ja toisille. Mutta tiiätkö mitä? Nyt tälle surulliselle tarinalle alkaa muodostua valoisampi 
suunta. Jaakob ja Laban päätyivät lopulta sovintoon, jonka merkiksi pystytettiin kiviröykkiö. Se muistutti siitä, että he 
lupasivat jatkossa kunnioittaa toinen toistansa. He myös söivät yhdessä, mikä oli osoitus sovinnosta ja anteeksianta-
muksesta. Kiitos Jumalalle! 
 
Kuva 10 
Jaakobin ja perheensä matka jatkui. Seuraava haaste oli, kun Jaakob pelkäsi kohdata veljensä Esaun. Jaakob ei päässyt 
pahoja tekojaan pakoon. Nyt hänen oli kohdattava veljensä, jota hän oli pettänyt ja joka oli uhannut tappaa hänet. 
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää, sanotaan. Jaakob lähetti viestinviejiä Esaun luokse pyytämään, että koh-
taaminen olisi suosiollinen. Viestintuojat kertoivat Esaun tulevan häntä vastaan 400 miehen kanssa. Jaakob ei tiennyt 
syytä sille, miksi niin isolla joukolla, joten hänen pelkonsa lisääntyi. Syyllisyys synneistään painoi. Hän rukoili Jumalalta 
pelastusta vedoten Jumalan lupauksiin olla hänen kanssaan ja antaa hänelle paljon jälkeläisiä. Vaikka hän kertoi pel-
konsa ja hätänsä Jumalalle, ja pyysi apua, hän ei kuitenkaan täysin luottanut Jumalaan. Hän nimittäin lähetti edeltäpäin 
Esaulle lahjoja, joilla hän yritti pehmittää Esauta, ettei se olisi vihainen hänelle. Ennen kuin Jaakob kohtasi Esaun ta-
pahtui kuitenkin vielä jotain merkillistä, mikä muutti kaiken.  
 
Kuva 10 
Jaakob jäi yksin erään joen toiselle rannalle. Oli yö. Ja Raamattu kertoo näin: 1. Moos. 32:25–27. Mitä ihmettä? Mistä 
oli kyse? Kenen kanssa Jaakob paini? Jaakob paini hänen luokseen ilmestyneen Jeesuksen kanssa. Hän taisteli Juma-
laansa vastaan kovasti, kunnes hän ymmärsi, että hän ei voi saada apua elämäänsä keneltäkään muulta kuin tältä 
mieheltä, kenen kanssa hän paini, eli Jeesukselta. Hän oli kohdannut voittajansa, Jeesuksen, johon hän nyt tahtoi 
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turvata. Jeesus, en päästä sua, ennen kuin siunaat mua. Mutta sitä siunausta hän ei noin vaan saanut. Painijakaveri 
kysyi Jaakobilta, mikä sun nimi on ja oikeastaan samalla, että millainen ihminen sinä oikeastaan olet. Muistatko, mitä 
Jaakobin nimi tarkoittaa? Petturi.  Siinä hän tunnusti Jeesukselle olevansa petturi, toisten pettäjä. Mitä siitä seurasi. 1. 
Moos. 32:29. Israel tarkoittaa Jumala kamppailee tai Jumala hallitsee. Petturia ei kutsuta enää petturiksi, vaan hän on 
saanut uuden nimen, hänestä tuli uusi ihminen, joka suostui siihen, että Jumala saa hallita ja johtaa hänen elämäänsä. 
Kun Jaakob tunnusti syntinsä, hän sai vastaan ottaa Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen, hän sai uuden elämän. 
Totta nämä sanat: Ef. 2:8 (näkyviin, ääneen) 
 
Samalla tavalla sinä, jos et vielä ole saanut syntejäsi anteeksi eikä Jeesus ole vielä sun Herrasi, voit tunnustaa ne Jee-
sukselle ja pyytää, että hallitse sinä Jeesus minun elämääni.  Hän kuulee rukouksesi, antaa anteeksi eikä sinua tunneta 
sinun synneistäsi, vaan siitä, että olet armahdettu syntinen, olet Jeesuksen oma, Jumalan lapsi. Hän antaa sulle uuden 
elämän, jonka hallitsija Jeesus itse on.  
 
Kuva 11 
Kun Jaakob oli kohdannut Jeesuksen, saanut uuden elämän, hänen ei tarvinnut pelätä Esaun kohtaamista. Se olikin 
rakkaudellinen kohtaaminen, he halasivat ja itkivät. Jeesuksen avulla tuli sovinto ja anteeksiantamus myös veljesten 
elämään. Jaakobin elämä ei kuitenkaan muuttunut täydelliseksi, virheettömäksi. Hän valitsi kulkea omia reittejään, 
eikä mennä sinne, minne Jumala tahtoi. Lopulta hän kuitenkin lähti Beteliin, sinne missä hän oli kohdannut Jumalan, 
kun näki sen unen niistä portaista. Se oli paikka, minne Jumala tahtoi hänen menevän. Hän kehotti myös perhettään 
ja muuta väkeään hylkäämään epäjumalat, puhdistautumaan ja vaihtamaan vaatteet, ja lähtemään matkaan. Sen he 
tekivätkin. Menivät, minne Jumala tahtoi. 
 
Ei meistä Jeesuksen uskovistakaan tule virheettömiä. Jumala tahtoo minun ja sinun palvelevan yksin häntä, niin että 
hän saa olla sinun Herrasi ja Jumalasi. Hän haluaa sinun puhdistuvan, tunnustavan hänelle syntisi ja uskovan ne an-
teeksiannetuiksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Hänellä on suunnitelma sun elämällesi, joten hän tahtoo sinun kul-
kevan hänen kanssaan, minne hän sinua vie.  
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Raamattuvisa – Valitse oikea vastaus 
 

 

1. Miksi Jaakob lähti kotoaan pois?  
a. hän joutui pakenemaan Esaun vihaa 
b. hän halusi jännitystä elämäänsä 
c. hän lähti lomamatkalle ja palasi pian 
d. hän suuttui äidilleen 

 
2. Mikä oli Jaakobin pään alla, kun hän nukkui 

matkallaan ulkona? 
a. tyyny 
b. reppu 
c. mehupullo 
d. kivi 

 
3. Millaista unta Jaakob näki?  

a. hän oli onnellisesti kotona  
b. portaat kulkivat maasta taivaaseen ja 

enkelit kulkivat niitä ylös ja alas 
c. hän sai paljon uusia ystäviä 
d. hän pääsi syömään valtavasti herkkuja 

 
4. Mitä unessa nähdyt taivaaseen johtavat  

portaat kuvaavat meille? 
a. taivaaseen pääsee portaita pitkin 
b. Israelista voi löytää portaat taivaaseen 
c. on vain yksi tie taivaaseen, Jumalan 

luokse, ja se on Jeesus 
d. enkelit tulevat luoksemme portaita  

pitkin 
 

5. Mitä on armo? 
a. antelias ja rakas mummo Oulussa 
b. ansaitsematon rikkaus meidän  

opettajille 
c. autio rakennus meren armoilla 
d. ansaitsematon rakkaus minun osakseni 

 
6. Missä Jaakob kohtasi Raakelin? 

a. lentoasemalla 
b. kaivolla 
c. kaupassa 
d. joella 

 
7. Montako vuotta Jaakobin piti tehdä töitä,  

saadakseen Raakelin vaimokseen? 
a. 1 
b. 5  
c. 7  
d. 10 

8. Miten Laban petti Jaakobin?  
a. sanoi, että häitä ei voidakaan nyt juhlia 
b. antoi Leean vaimoksi, vaikka lupasi Raakelin 
c. ei antanut ketään tyttäristään hänelle vaimoksi 
d. antoi tyttärensä toiselle miehelle vaimoksi 

 
9. Miten jatkuu lause: ”Mitä ihminen kylvää…”? 

a. sitä hän myös niittää 
b. sitä hän ei itse niitä 
c. sitä hän myös syö 
d. se ei kasva 

 
10. Minkä takia Jaakob ja Laban pystyttivät kivi-

röykkiön ja söivät yhdessä? 
a. se oli heidän harrastuksensa 
b. se oli osoitus sovinnosta ja anteeksian-

tamuksesta 
c. se oli merkki ikuisesta vihasta 
d. he halusivat, että kaikki muistavat  

heidät 
 

11. Mitä Jaakob pelkäsi kotimatkalla? 
a. villipetoja 
b. kamelien sairastumista 
c. veljensä Esaun kohtaamista 
d. riitoja perheensä kanssa 

 
12. Kenen kanssa Jaakob paini yöllä? 

a. karhun 
b. Esaun 
c. poikiensa 
d. Jeesuksen 

 
13. Mitä Jaakob ymmärsi painiessaan? 

a. hän on maailman vahvin mies 
b. hän tarvitsee Jeesusta pelastajakseen 
c. paini ei ole hänen vahvin lajinsa 
d. paini on vaarallinen laji 

 
14. Miten jatkuu lause: ”Pelastus ei ole  

lähtöisin...” 
a. Jumalasta, vaan se on ihmisen teko  
b. taivaasta, vaan maan päältä 
c. teistä, vaan se on Jumalan lahja 
d. Jaakobilta, vaan Jumalalta. 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, tiedätkö sä sen Saanan, joka asuu aika lähellä teitä? 

Elmeri: Joo, se tosi mukavan oloinen tyttö. 

Essi: Ei todellakaan ole mukava. 

Elmeri: Miten niin? 

Essi: Se valehteli mulle jälleen kerran.  

Elmeri: Kerropa vähän tarkemmin, että mitä oikein tapahtui. 

Essi: Saana pyysi mua eilen pelaamaan tennistä ja sovittiin, että nähdään koulun pihalla kello kuusi ja kävel-

lään siitä sit yhdessä kentälle. 

Elmeri: Eikö se sit tullutkaan sinne? 

Essi: Ei. Mä odotin ja odotin, mutta Saanaa ei näkynyt missään. Sit mä yritin soittaakin sille, mutta ei se vas-

tannut. Lopulta olin jo niin uupunut, että lähdin kotiin.  

Elmeri: Sit sä olit tosi vihainen, vai? 

Essi: Todellakin olin ja olen vieläkin! Kuulin nimittäin koulussa, että Saana olikin mennyt eilen Jennan 

kanssa pyöräilemään eikä kertonut mulle mitään. Tosi törkeetä! 

Elmeri: Eihän tuo ollut kovin kivasti tehty, mutta sun täytyy opetella antamaan anteeksi Saanalle.  

Essi: En todellakaan anna anteeksi. Mä vielä keksin, miten kostan hänelle!! Saana saa vielä kärsiä tästä… 

Elmeri: Ei, Essi, ei kannata. 

Essi: Kannattaapas! 

Elmeri: Mä en usko, että kostamisesta seuraa koskaan mitään hyvää. Mutta ei tapella tästä. Ollaan hil-

jaa, että kuullaan, mitä Jumala puhuu Raamatun kautta meille…  

Essi: Hmm. Ehkä mä vielä keksin jonkun hyvän idean, miten kostaisin Saanalle. Mut kuunnellaan nyt vaan… 
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Essi ja Elmeri         

- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Joko Essi keksit, miten kostat Saanalle, kun se petti sua? 

Essi: En, enkä aiokaan keksiä mitään.   

Elmeri: No, mites sun mieli noin muuttui? Äskenhän sä olit ihan satavarma, että kostat. 

Essi: Joo, mutta mä ymmärsin, että sitä mitä mä kylvän, sitä mä myös niitän.   

Elmeri: Mitä sä sillä tarkoitat? 

Essi: Mulle tuli mieleen, kuinka mä oon valehdellut Saanalle monta kertaa ja nyt se vastaavasti huijas mua.  

Elmeri: Mitäs sä nyt aiot tehdä? 

Essi: Mä meen Saanan luo ja selvitän tän asian. Annan anteeksi, sen mitä hän mulle teki. Ja pyydän häneltä 

anteeksi, kun minäkin olen hälle valehdellut.   

Elmeri: Nyt kuulostaa todella loistavalta suunnitelmalta!  

Essi: Joo, mutta voitko sä rukoilla, että mä oikeesti voisin tehdä niin? Mä nimittäin tahdon antaa ja pyytää 

anteeksi, mutta se tuntuu tosi vaikealta. 

Elmeri: Ilman muuta rukoilen!  

Essi: Kiitos Elmeri! Sä oot loistokaveri. Ja Jeesus ihan kaikista paras, sillä hän on minunkin, tällaisen pettu-

rin, pelastaja. Kiitos, Jeesus, että rakasta minua! Auta, että mä voisin kylvää hyvää, niin että seuraisi hyvää 

mulle ja muillekin. 

Elmeri: Aamen. Mut Essi, mitähän hyvää me voitas jo tänään tehdä? 

Essi: Sä ainakin voit kertoa toisille sun mukavia juttujas ja hymyillä, kun sulla on niin komea hymy. Ihan var-

masti kaikki tykkää ja hymyilee sulle takas. 

Elmeri: Heh, heh. Sit voitas muistaa aina kiittää toisia, kun ne auttaa meitä tai antaa meille jotain. 

Essi: Totta! Ihan pienilläkin asioilla saadaan aikaan hyvää. 

Elmeri: Totta, mut jatketaan rukousta toistemme puolesta, että voitas antaa anteeksi toisille ja tehdä 

Jumalan mielen mukaisia juttuja.  

Essi: Jes, näin teemme! Nähdään taas! 

 

 
 


