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EESAU  JA  JAAKOB

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui

Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa (Negevissä), Kaadeksen ja
Beredin välillä, todennäköisesti n. 80 km Beersebasta lounaaseen.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Nyt on kulunut 20 vuotta siitä, kun Iisak ja Rebekka solmivat avioliiton.
On laskettu, että kaksospojat syntyivät n. vuonna 2006 eKr.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.
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d) Vieraat termit
Esikoinen on vanhempiensa vanhin lapsi. Miespuolinen esikoinen oli 
erikoisasemassa, hänelle kuului esikoisoikeus. Hänen katsottiin edustavan 
isänsä miehuuden parasta elinvoimaa. 1. Moos. 49: 3: ”Ruuben, sinä olet 
minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen, ensi 
sijalla arvossa, ensi sijalla vallassa.” Hän sai isän perinnöstä kaksinkertaisen 
osuuden. Perheessä esikoisella oli arvo- ja valta-asema heti isän jälkeen. 
Esikoisoikeuden saattoi myydä (kuten tässä kertomuksessa käy) tai sen saattoi 
menettää, jos esikoisen arvottoman käytöksen vuoksi. kts 1. Aik. 5: 1. 

Vannoa = vakuuttaa, todistaa valalla, luvata Jumalan nimeen jotakin. 
Suomessa oikeusistunnoissa voi joutua vannomaan, että puhuu totta esim. 
jonkun asian todistajana. Ministerit ja muut korkeat virkamiehet vannovat 
virkavalan ja alokkaat antavat sotilasvalan.

2. Itse kertomus Raamatusta
Aabrahamin kuoltua Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak asui Lahai-
Roin kaivon tienoilla. 1. Moos. 25: 11

Kaksospojat syntyvät 1 Moos. 25: 19 – 28
Iisak oli neljänkymmenen vuoden vanha, kun hän otti vaimokseen Rebekan, 
joka oli aramilaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin 
sisar. Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra 
kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi. Lapset sysäsivät toisiaan 
hänen kohdussansa. Niin Rebekka sanoi: "Jos näin käy, minkä tähden minä 
elän?" Hän meni kysymään Herralta. Herra sanoi Rebekalle: "Kaksi kansaa on 
sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on 
toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa." 

Kun Rebekan synnyttämisensä aika oli tullut, katso, hänen kohdussaan oli 
kaksoset. Joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea ja yliyltään niin kuin 
karvainen vaippa; sen tähden pantiin hänelle nimeksi Eesau. Sen jälkeen tuli 
ulos hänen veljensä, ja tämä piti kädellään Eesaun kantapäästä. Ja hänelle 
pantiin nimeksi Jaakob. Iisak oli kuudenkymmenen vuoden vanha heidän 
syntyessänsä. 

Pojat kasvoivat suuriksi, ja Eesausta tuli taitava metsästäjä, aron mies; Jaakob 
sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla. Iisak rakasti enemmän 
Eesauta, sillä hän söi mielellänsä metsänriistaa, mutta Rebekka rakasti 
enemmän Jaakobia. 
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Eesau myy esikoisoikeutensa Jaakobille 1 Moos. 25: 29 – 34
Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä 
nääntyneenä. Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä (juoda, hörppiä)
tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt." Sen tähden hän sai 
nimen Edom. Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin esikoisuutesi." Eesau 
vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen?" 
Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin." Eesau vannoi Jaakobille ja myi 
esikoisuutensa Jaakobille. Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Eesau
söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa.

Jumala uudistaa lupauksensa Iisakille 1 Moos. 26: 1 – 6.
Mutta maahan tuli nälänhätä, toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut 
aikaisemmin, Aabrahamin päivinä. Silloin Iisak meni Abimelekin, 
filistealaisten kuninkaan, luo Gerariin. Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: 
"Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. 
Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan 
sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja 
pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. Minä teen 
sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi 
kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 
kansakunnat maan päällä, sen tähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, 
mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja 
opetuksiani." Niin Iisak asettui Gerariin.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala oli valinnut Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin esi-isiksi Israelin kansalle, 
josta Jeesus oli syntyvä. ”Eikä ainoastaan Saaralle näin käynyt, vaan samoin 
kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme 
Iisakista; ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat 
tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen 
aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden - sanottiin hänelle 
(Rebekalle): "Vanhempi on palveleva nuorempaa", niin kuin kirjoitettu on: 
"Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin." Mitä siis sanomme? Ei 
kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!  Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä 
olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan." Niin 
se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, 
joka on armollinen.” Room. 9: 10 – 16.
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Taamar synnytti myös kaksospojat, Peresin ja Serahin, Juudalle.
Jaakob rakasti enemmän Joosefia kuin muita poikiaan.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä 
Herralle valasi.' Mutta minä (Jeesus) sanon teille: älkää ensinkään vannoko, 
älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä 
se on hänen jalkojensa astinlauta.” Matt. 5: 33 – 35.

6. Lauluehdotus
Siunaa, Jeesus, ruokani. Ole aina luonani.
Auta mua muistamaan, että sulta kaiken saan.

Tämä laulu on Virpi Apposen sanoittama ruokasiunauslaulu. Sen sävel on 
hieno, mutta lapsille vähän vaikeakulkuinen. Se on sama kuin virressä 375. 
Mutta sanat voi laulaa myös sävelellä: Tiedän paikan armahan.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Panitko merkille, että Aabraham tarjosi vierailleen (enkeleille) maitoa, voita ja 
leipää (kaltiaisia) + lihaa. Tässä kertomuksessa syödään hernekeittoa n. 4 000 
vuotta sitten.
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