
Jaakob pakomatkalla

1. Moos. 28–33,35:1-15

- Petturin pelastaja -12

Jaakob oli pettänyt veljeänsä ja isäänsä ja joutui pakomatkalle. Eräänä yönä hän näki unen, jossa portaat 
ulottuivat maasta taivaaseen ja enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Unen kautta Jumala ilmestyi Jaakobille ja 
antoi samat lupaukset, jotka hän oli antanut aiemmin jo Iisakille ja 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 ihmisille. Muistatkos, mikä se siunaus olikaan? Jeesus ja hänen 
tuomansa pelastus synneistämme. Maasta taivaaseen ulottuvat portaat kuvasivat, että Jumalan luokse on 
vain yksi tie, itse Jeesus. Uskomalla Jeesukseen pääset Jumalan luokse. Kun Jaakob heräsi, hän pelkäsi. Hän 
tiesi kohdanneensa Pyhän Jumalan, joka vihaa syntiä.

Sinuakin voi pelottaa sen tähden, että joku synti, väärä sana, teko tai ajatus painaa mieltäsi, sillä tiedät, 
että Jumala ei hyväksy syntiä. Kuitenkin vain silloin, kun ymmärrät olevasi syntinen, sinä tarvitset Jeesusta. 
Raamattu sanoo meille: Ef.2:8. Pelastuksessa ei ole kyse sinusta eikä sinun tekemisistäsi, vaan Jumalasta ja 
Jumalan teoista. Hän tarjoaa pelastusta, anteeksiantamusta, lahjana. Jumalaa ei siis tarvitse pelätä, sillä 
Hän rakastaa sinua niin paljon, että tahtoo pelastaa sinut synneistäsi.

Jaakob otti kiven ja pystytti sen muistoksi. Hän antoi paikalle nimen Betel, joka tarkoittaa Jumalan asuinsi-
jaa tai Jumalan huonetta. Hän halusi muistaa paikan, missä hän oli kohdannut Jumalan. Jaakob ei tuolloin 
kuitenkaan vielä tunnustanut Jumalaa omaksi Jumalakseen, eikä uskonut Häneen, vaan kävi ikään kuin 
kauppaa Jumalan kanssa. Hän sanoi: 1. Moos. 28:20,21. Jaakobille ei riittänyt Jumalan lupaukset, vaan hän 
esitti ehtoja, mitä hänen tulisi ensin nähdä Jumalan tekevän, ennen kuin hän voi luottaa Jumalaan. Emme 
me voi kuitenkaan määrätä, mitä Jumalan pitää tehdä eikä käydä kauppaa hänen kanssaan. Jumala tarjoaa 
rakkauttaan ja pelastusta lahjana, jonka voit vain kiitoksella vastaanottaa ja luottaa hänen lupauksiinsa. 
Jaakob saapui lopulta Harraniin, enonsa Labanin luokse. Hän jäi sinne asumaan ja lopulta tulikin aika sopia, 
mitä hän saa palkaksi, kun tekee töitä Labanille. Jaakob oli rakastunut Labanin tyttäreen Raakeliin, joten 
hän lupasi tehdä töitä seitsemän vuotta, jos saa Raakelin vaimokseen. Laban suostui. Mutta kun häiden aika 
koitti, Laban ei antanutkaan vaimoksi Raakelia, vaan Raakelin isosiskon Leean. Jaakob, joka itse oli pettänyt 
rakkaitaan ja jonka nimikin tarkoittaa petturia, tuli nyt itse petetyksi.

Raamatussa sanotaan: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” Gal. 6:7 (NÄYTÄ SIEMENIÄ) Jos kylvät 
maahan vehnää, saat satona vehnää. Jos kylvät auringonkukan siemeniä, saat auringonkukkia. Korjaat 
moninkertaisena sen, mitä muutamia pieniä siemeniä kylvit. Se mikä on totta puutarhassa, on totta myös 
elämässämme. Jos puhut pahaa toisesta hänen selkänsä takana, sinusta puhutaan pahaa sun selkäsi ta-
kana. Jos et auta ihmistä, joka tarvitsee apuasi, et saa auttajaa, kun itse tarvitset. Onneksi se toimii myös 
toisin päin. Kun sanot toiselle kauniita sanoja, saat kuulla niitä itsekin. Kun autat toisia, sinuakin autetaan. 
Näin se toimii usein ihmisten kesken, mutta Jumalan suhteen on toisin. Jumala antaa kaiken lahjana, ei sen 
perusteella, mitä olet tehnyt. Ef.2:8. Vaikka olisit pahoin töpeksinyt ja siitä olisi seurannut vain kipua itsel-
lesi ja toisille, Jumala rakkaudessaan tahtoo sinut pelastaa. 

Jaakob sai toiseksi vaimokseen myös Raakelin, mutta hänen tuli tehdä töitä Labanille vielä seuraavat seit-
semän vuotta.  Jaakob oli Labanin luona lopulta  20 vuotta. Sinä aikana Laban huijasi Jaakobia monta ker-
taa, mutta myös Jaakob Labania. Olot alkoivat lopulta olla tukalat; kaikkien oli paha olla, kun toisia vaan 
petettiin ja huijattiin. Jaakob halusi lähteä rakentamaan omaa elämäänsä takaisin kotimaahansa. Jumalakin 
kehotti häntä siihen ja muistutti Jaakobin lupauksesta, että jos Jumala on hänen kanssaan, varjelee häntä 
ja tuo takasinkin, silloin hän palvelee Jumalaa. Niinpä Jaakob perheensä ja omaisuutensa kanssa lähti mat-
kaan. Jaakob pelkäsi kohdata veljensä Esaun, jota hän oli pettänyt ja joka oli uhannut tappaa hänet. Syylli-

OPETUS

“Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. 

Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.” Ef. 2:8



syys synneistään painoi. Hän rukoili Jumalalta pelastusta vedoten Jumalan lupauksiin olla hänen kanssaan 
ja antaa hänelle paljon jälkeläisiä. Matkalla tapahtui jotain merkillistä, mikä muutti kaiken. 

Jaakob jäi yksin erään joen toiselle rannalle. Oli yö ja muuan mies paini hänen kanssaan koko yön. Kun 
mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen ja Jaakobin lonkka nyrjähti. Mies 
sanoi hänelle: ”Päästä minut menemään, sillä päivä valkenee.” Mutta Jaakob sanoi: ”En päästä sinua, ellet 
siunaa minua.” Mistä oikein oli kyse? Kenen kanssa Jaakob paini? Jaakob paini hänen luokseen ilmestyneen 
Jeesuksen kanssa. Hän taisteli Jumalaansa vastaan, kunnes ymmärsi, että hän ei voi saada apua elämäänsä 
keneltäkään muulta kuin tältä mieheltä, kenen kanssa hän paini, eli Jeesukselta. Hän oli kohdannut voitta-
jansa, johon hän nyt tahtoi turvata. Jeesus, en päästä sinua, ennen kuin siunaat minua. Siunausta hän ei 
noin vaan saanut. Painikaveri kysyi Jaakobilta, mikä sinun nimesi on ja oikeastaan samalla, että millainen 
ihminen sinä olet. Jaakobin nimi tarkoitti petturia, joten hän tunnusti: Minä olen Jaakob, toisten pettäjä. 
Silloin painikaveri sanoi Jaakobille: 1. Moos. 32:29. Nimi ”Israel” tarkoittaa: Jumala kamppailee tai Jumala 
hallitsee. Petturia ei kutsuttu enää petturiksi, vaan hän sai uuden nimen, hänestä tuli uusi ihminen, joka 
suostui, että Jumala saa hallita ja johtaa hänen elämäänsä. Kun Jaakob tunnusti syntinsä, hän sai vastaanot-
taa Jumalan lahjan, Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen, hän sai uuden elämän. Niinhän Raamattu 
meille lupaakin: Ef.2:8. 

Jos sinä et vielä ole saanut syntejäsi anteeksi eikä Jeesus ole vielä Herrasi, voit tunnustaa syntisi Jeesukselle 
ja pyytää, että hallitse sinä Jeesus minun elämääni. Hän kuulee rukouksesi, antaa anteeksi eikä sinua tun-
neta sinun synneistäsi, vaan siitä, että olet pelastettu, Jumalan lapsi, jonka elämää hallitsee Jeesus. 

Kun Jaakob oli kohdannut Jeesuksen, saanut uuden elämän, hänen ei tarvinnut pelätä Esaun kohtaamista. 
Jeesuksen avulla tuli sovinto ja anteeksiantamus veljesten elämään. Edelleen Jaakob valitsi kulkea omia 
reittejään, mutta lopulta hän lähti sinne, minne Jumala tahtoi hänen menevän. Hän kehotti myös perhet-
tään hylkäämään epäjumalat, puhdistautumaan ja vaihtamaan vaatteensa ja lähtemään matkaan, Jumalan 
tahdon tielle. Ei meistä Jeesukseen uskovistakaan tule virheettömiä, mutta Jumala rakastaa meitä silti. Ei 
meidän tekojen tähden, vaan Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Hän tahtoo pukea sinut Jeesuksen puhta-
uteen (NUKKE JA VALKEA VAATE) ja johtaa elämääsi Hänen suunnitelmiensa mukaan. Se on suuri lahja, 
minulle ja sinulle.

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. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

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: lahjapaketti
Aloitus: Haluaisitko saada lahjan? Lähdetäänpä kuulostelemaan, millaista lahjaa Jumala meille tarjoaa. 
Lopetus: Lahjapaketti muistuttaa, että  pelastus, anteeksiantamus ja yhteys Jumalaan on Jumalan lahja 
sinulle, jonka sinä voit vastaanottaa. 

Pohdintakysymyksiä: 
Millaisia kokemuksia sinulla on siitä, että sen, mitä teet toisille, kohtaat myöhemmin myös omassa 
elämässäsi? Oletko sinä ottanut vastaan jo Jumalan lahjan, pelastuksen?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta pelastuksesta, suurimmasta ja parhaimmasta lahjasta. 
Rukoile, että Jeesus hallitsisi ja johtaisi koko sinun elämääsi.


