
Esau ja Jaakob

1. Moos. 25:19–34, 27:1–28:5  

- Jotta teillä olisi rauha keskenänne -11

Iisakille ja Rebekalle syntyi kaksospojat. Esau oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen ja Jaakob ai-
van toisenlainen. Esau syntyi ensin, mutta Jaakob tuli heti perässä pitäen kiinni kädellään Esaun kantapääs-
tä. Veljekset tappelivat keskenään jo ennen syntymäänsä, sillä Rebekka-äiti kyseli Jumalalta, että miksi ne 
toisiansa potkii. Jumala vastasi: 1. Moos. 25:23 Tuohon aikaan perheen vanhin poika sai osakseen esikois-
oikeuden, mikä tarkoitti, että hän aikanaan perii isänsä omaisuuden ja saa siunauksen. Hänelle kuului myös 
vastuu perheestä. Jumalan kuitenkin kertoi, että nyt asiat menisikin nurin narin ja nuorempi poika, Jaakob, 
saisikin esikoisoikeuden ja siunauksen, eikä Esau. Se poikkeuksellista, mutta niin tulisi tapahtumaan, koska 
Jumala sen etukäteen ilmoitti. 

Kun pojat kasvoivat, Esau oli metsästäjä ja erämies ja Jaakob viihtyi kotona. Iisak-isä söi mielellään riistaa, 
joten Esausta tuli Iisakin suosikkipoika. Kotosalla viihtyvästä Jaakobista tuli vastaavasti Rebekan suosikki. 
Mitä seuraa siitä, että on suosikkeja? Kun toista suositaan, toista kiusataan tai jätetään ulkopuoliseksi. Se 
tuo pahaa mieltä ja katkeruutta. Jumala itse ei tee eroa ihmisten välillä. Hän rakastaa jokaista yhtä paljon. 
Hänellä on erilainen suunnitelma jokaisen elämälle ja hän johtaa jokaista erilaisin tavoin, mutta rakkaus on 
yhtä suuri jokaista, sinua ja minua, kohtaan.  Katsotaanpa, mihin Raamattu meitä kehottaa. Sakarja 8:16 
Jumala tahtoo, että toimimme totuudellisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan, silloin meidän on hyvä 
olla ja elää yhdessä toisten kanssa.

Eräänä päivänä Esau oli metsästämässä. Hän tuli kotiin todella väsyneenä ja nälkäisenä. Jaakob oli keittänyt 
keittoa ja Esau pyysi Jaakobilta, että saisi sitä syödäkseen. Jaakob kyllä antoi veljellensä keittoa, mutta käytti 
tilaisuuden omaksi hyväkseen. Hän sanoi Esaulle: Saat keittoa, jos minä saan esikoisoikeutesi. Esikoisoikeus 
oli todella tärkeä asia ja tämän perheen kohdalla siihen liittyi myös Jumalan lupaus, että hänen sukuunsa 
syntyy ajallaan pelastajamme Jeesus. Esau ei kuitenkaan välittänyt Jumalan lupauksista ja esikoisuudes-
taan, ajatteli vain omaa elämäänsä. Hän myi esikoisuutensa yhden keittolautasen hinnalla.  Eipä Jumala 
tahto ja lupaukset olleet kummallekaan pojalle tärkeitä, vaan molemmat toimivat omien halujensa mu-
kaan. Vaikka Jaakob tiesi, että Jumalan asiat ovat tärkeämpiä kuin omat halut, hän ei malttanut odottaa, 
miten Jumala toimii. Hän yritti itse järjestellä asioita, mutta ne menivät ihan pieleen. Hän ei ollut ystävälli-
nen eikä rehellinen. 
 
Onko sinun elämässä asioita, jotka ovat sinulle tärkeämpiä kuin Jumala ja hänen tahtonsa ja suunnitel-
mansa? Kenties oma mukavuus, se että sinulla on kivaa ja hauskaa, on sinulle tärkeämpää kuin viettää 
aikaa rukoillen ja Raamattua lukien. Tai ehkä sinulle tärkeintä on vaan se, että saat tehdä sitä, mikä sinusta 
itsestäsi tuntuu hyvältä, vaikka se ei olisikaan Jumalan tahdon mukaista. Entä oletko sinä yrittänyt auttaa 
itse itseäsi, ajatellen, ettet tarvitse Jumalaa, vaan selviät ilman Häntä? Kenties olet halunnut jotain todella 
kovasti ja rukoillut asian puolesta, mutta kun Jumala ei heti ole vastannut rukouksiisi eikä antanut sulle, 
mitä haluat, oletkin ruvennut itse toimimaan omaksi hyödyksesi ja vahingoittanut samalla toisia. 
 
Kun Iisak oli tullut jo vanhaksi ja hän ei enää nähnyt mitään, hän sanoi Esaulle: 1. Moos. 27:2–4. Iisak toimi 
tietoisesti Jumalan tahtoa vastaan, kun tahtoi siunata Esaun, vaikka tiesi siunauksen kuuluvan Jaakobille. 
Mutta voi itkujen itku, kun Rebekka kuuli, mitä Iisak puhui pojalleen. Kun Esau oli lähtenyt metsälle, Rebek-
ka kertoi Jaakobille, mitä Iisak oli Esaulle sanonut ja sanoi Jaakobille: 1. Moos. 27:8–10. Erityinen siunaus 
ja esikoisoikeus kuuluivat yhteen. Vaikka Esau oli myynyt esikoisuutensa Jaakobille, Iisak edelleen halusi 
Esaun saavan siunauksen. Rebekka taas halusi, että siunauskin tulee Jaakobille. Kumpikin asetti suosikkipoi-
kansa Jumalan edelle, eivätkä kyselleet Jumalan tahtoa. Jaakob epäili, ettei äidin huijausidea onnistu, sillä 

OPETUS

“Puhukaa totta toisillenne! Jakakaa oikeutta totuuden mukaan, 

niin että rauha vallitsee keskuudessanne.” Sak. 8:16



Esaun iho oli karvainen ja Jaakobin sileä, joten isä tunnistaa, vaikkei näekään. Rebekka-äiti ei luovuttanut, 
vaan käski Jaakobin hakea vuohet ja toimia nyt niin kuin äiti käskee. Jaakob teki niin. Rebekka ja Jaakob 
aikoivat pettää Iisakia ja Esauta. Mihinkäs Raamattu meitä kehottaa: Sakarja 8:16 Jumala kehottaa puhu-
maan ja toimimaan totuudellisesti ja oikein toisiamme kohtaan, silloin meidän on hyvä olla ja elää yhdessä 
perheissä ja kaveripiireissä, koulussa siellä; missä olemme toisten kanssa. Jotta voimme puhua toisillemme 
totta ja toimia rehellisesti, meidän tulee etsiä Jumalan tahtoa elämässämme, sillä Hän itse on totuus. Ju-
mala itse tahtoo auttaa ja ohjata sinua elämään totuudessa toisia kohtaan. 
 
Rebekan olisi ollut viisasta etsiä Jumalan tahtoa, miten hänen pitäisi toimia tuossa tilanteessa. Hän kuiten-
kin menetteli omalla tavallaan. Hän valmisti Iisakin mieliruokaa ja puki Jaakobin Esaun vaatteisiin, otti vuo-
hennahat ja kääri ne Jaakobin kaulaan ja käsiin. Jaakob lähti ruokien kanssa Iisakin luo ja valehteli isälleen 
olevansa Esau. Huijaus onnistui ja Jaakob sai siunauksen. Juuri kun Jaakob oli lähtenyt isänsä luota, Esau tuli 
metsästämästä ja rupesi laitamaan isälleen herkkuruokaa. Hän vei ruoan isälleen sanoen: ”Nouse, isä, syö-
mään poikasi tuomaa riistaa, että sitten voisit siunata minut.” jae 31. ”Kuka sinä olet?” Iisak kysyi. Kun Esau 
sanoi olevansa hänen poikansa Esau, Iisak säikähti ja kyseli, että kuka toi jo ruoan, kenet hän siunasi. Sekä 
Iisak että Esau tajusivat, että heitä oli petetty. Esau itki katkerasti ja 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, kunhan isä on kuollut. 
 
Synti, pettäminen ja valehtelu, kaikki mikä on vastoin Jumalan tahtoa, erottaa ystävät ja jopa perheenjäse-
net toisistaan, eikä meillä ole enää rauha sydämissämme. 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 ainoa tie rauhaan ja yhteyteen toisten kanssa. Jos et ole 
saanut vielä syntejäsi anteeksi tai sinulla on joku asia, mikä painaa mieltäsi, kerro se Jumalalle ja pyydä 
anteeksi. Hän varmasti antaa. 
 
Rebekka käski Jaakobin lähteä pois kotoa enonsa Labanin luokse Harraniin. Siellä hänen tuli olla niin kauan, 
että Esaun kiukku haihtuu eikä hän enää aio tappaa Jaakobia. Rebekka sai myös Iisakin suostumaan Jaako-
bin matkaan. Niin Jaakobin elämässä alkoi pitkä pakomatka.

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: Kuva onnellisista kaveruksista
Aloitus: Jopa on sopuisan näköiset kaverukset. Haluaisitko, että sinun olisi mukava olla ja elää toisten 
kanssa? Miten se voi onnistua? Tutkitaanpa, miten Raamattu meitä opastaa. 
Lopetus: Kaverikuva muistuttaa: kun toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, meidän on hyvä olla 
toistemme kanssa. 

Pohdintakysymyksiä: 
Miksi toden puhuminen ja rehellisesti toimiminen on joskus vaikeaa? 
Mistä apu siihen, että voisit toimia niin, että olisi rauha kotona ja kavereitten kanssa?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä perheestä, kavereista, kaikista läheisistä ketä elämässäsi on. Rukoile, että Jumala auttaa sinua toimi-
maan rehellisesti ja oikein toisten kanssa, ‘kotona, koulussa, harrastuksissa, ihan kaikkialla.


