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Kas Jumal on kunagi 
saatnud beebit sinu  
perele?  Kui ärritav!   
      Isaak ja Rebeka  
      olid kindlasti topelt  
      rõõmsad.  Jumal  
      annab neile  
      kaksikud. 



Beebid 
rabeldasid 
Rebekas.  Kui 
tema palvetas, 
Jumal ütles et 
need kaks poise 
hakkavad olema 
üle kahe riigi – 
noorem hakkab 
olema rohkem 
tähtis.  
Tavaliselt 
vanem oli 
tähtsam.  Ometi 
beebid sündisid. 



Kaksikud ei olnud sarnased.  Eesav, 
vanemb poeg, oli väga karvane ja kasvas 
ülesse et olla osav jahimees.  Jaakob oli 
sileda nahaga ja tal meeldis maja ümber 
töötada.  Isa Isaak armastas Eesavit 
rohkem.  Ema aga armastas Jaakobit. 



       Üks päev, Eesav oli näljane.  “Anna mulle toitu,”   
       tema ütles Jaakobile.  “Enne müü mulle oma  
       esmasünniõiguse,” nõudis Jaakob.  Eesavile ei  
                                      tähentand midagi Jumala  
                                                          lubadust  
                                                          esmasünnile.   
                                                          Tema tegi  
                                                           leppinkut  
                                                 Jaakobiga.  Nüüd  
                                                 Jaakob saab olema  
                                                 perekonna pea kui  
                                                 isa sureb.  



Jumal rääkis Isaakiga üks öö.  “Mina olen sinu isa 
Abraahami Jumal.  Mina olen sinuga kaasas.  Mina 
hakkan õnnistama sinu järglasi.”  Isegi kui Isaak  
                austas Jumalat, tema poeg Eesav abielus  
                kahe naisega Hetiiti riigist, üks rahvus kes  
                            ei pidand lugu        Jumalast. 



Isaak jäi vanaks.  “Palun too 
minule värsket liha,” tema ütles 
Eesavile.  “siis mina õnnistan 
sind.”  See spetsiaalne õnnistus 
oli isalt esmasünninule.  Eesav 
läks kiiresti jahti pidama.  Aga 
Rebeka kuulis seda.  Tema tahtis 
et Jaakob on see kes on 
õnnistatud. 



Rebekal oli plaan.  Kui 
tema kiiresti küpsetas 
Isaaki lemmiku toidu, 
Jaakob pani selga 
Eesavi riideid, ja pani 
karvase looma nahad 
oma käede ja kaela 
peale.  Isaak ei näinud 
hästi.  Võibolla saavad 
teda petta. 



Jaakob tõi toidu 
Isaakile.  “Sina kostad 
nagu Jaakob,” Isaak 
ütles, “aga sinu käed 
tunduvad nagu Eesav.”  
Peale kui sõi toidu ära, 
Isaak õnnistas selle 
poja kes põlveli oli  
tema ees. 



Kohe peale kui Jaakob läks ära, Eesav tuli Isaakile.  
“Siin on sinu toit,” tema ütles.  Isaak siis teadis et  
                                       tema oli pettetud.  “Mina  
                                       ei sa õnnistust vahetada,”  
                                          tema nutis.  Eesavi süda  
                                          läks täis vihkamist.   
                                          Tema plaanitses tappa  
                                          Jaakobit. 



Rebeka aga kuulis Eesavi ähvardusi.  “Mine oma onu   
 koju,” tema ütles Jaakobile, “seeni kui sinu vend  
                                   unustab ära mida sina tegid.”   
                                   Isaak oli nõus et Jaakob  
                                   läheks ära et otsida endale  
                                   abikaasa Isaaki ema perest.   
                                   Niimodi siis läks Jaakob ara. 



                   Sellel ööl,Jaakob peatas  
                   et magada ja pani  
pea alla kivi patjaks.   
Võibolla oli  
üksildane, võibolla  
kartlik.  Aga tema  
ei olnud üksi.   
Jumal rääkis  
temaga ühes  
haruldases  
unenäos. 



“MINA OLEN SINU  
ISADE, AABRAHAMI JA  
ISAAKI JUMAL.  MINA  
OLEN SINUGA.  MINA ANNAN SINULE  
SELLE MAA.  SINU PEREST SAAVAD TERVE  
MAA PEALSED PEREKONNAD ÕNNISTATUD.”  
Peale kui Jumal rääkis, Jaakob ärkas ülesse.    
                                                 Tema kartis. 



Jaakobi onu Laaban võttis 
teda hea meelega vastu.  
Jaakob armastas oma onu 
tütre Raahel ja töötas 
Laabanile seitse aastat et 
saab abielluda temaga.   
 
 
 
 
 
 
Aga pulmaööl,  
Laaban pettis  
Jaakobit. 



“See on Lea ja mitte Raahel,” kaebas Jaakob.  “Sina 
pettsid mind.”  “Vanemb tütar peab ennemb 
abielluma,” Laaban vastas.  “Nüüd võid Raahelit 
abielluda kui töötad minule seitse aastat  
veel.”  Jaakob oli nõus.  Ehk mäletas  
endise petmine Isaakile ja Eesavile. 



Jaakobil oli üksteist poega.  
Kui aastaid möödusid, tema 
tahtis võtta oma pere tagasi 
Kanaani maale.  Tema isa ja 
ema olid seal.  Aga Eesav oli 
ka seal, kes tahtis teda ära 
tappa.  Kas oli usaldatav? 



Üks päev Jumal ütles temale 
et tema peab tagsi minema.  
Jaakob võttis oma pere ja 
lamba karja ja hakkas tagasi 
koju minema. 



Mis sugune reis see oli.  Eesav 
tuli Jaakobile vastu neljasaja 
mehega!  Aga tema ei  
vigastanud Jaakobit.   
Tema jooksis Jaakobi  
juurte ja andis talle suure 
embuse.  Jaakob ja Eesav  
oli sõbrad jällegi, ja  
Jaakob oli ilusti  
          kodus. 



Petleja Jaakob 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Esimine Raamat 25-33 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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