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Syntyikö sinun perheeseesi   
      joskus vauva?  Se on 
      iloinen asia!  Iisakilla 
           ja Rebekalla 
           oli varmasti 
           kaksinkertainen 
           ilo.  Jumala antoi 
           heille kaksoset.  



Lapset potkivat 
toisiaan Rebekan 
kohdussa.  Kun  
hän rukoili,  
Jumala sanoi,  
että hänen  
poikansa  
olisivat  
kahden kansan 
johtajia – ja  
nuorempi olisi 
vanhempaa vahvempi.  
Tavallisesti esikoinen 
oli vahvempi.  Lopulta 
vauvat syntyivät. 



Kaksoset eivät muistuttaneet toisiaan.  
Esau, vanhempi, oli karvainen ja hänestä 
kasvoi taitava metsästäjä.  Jaakob  
oli sileäihoinen ja piti kotitöistä.  Isä  
rakasti enemmän Eesauta.  Jaakob  
oli äidin suosikki. 



Eräänä päivänä Esaulla 
 oli nälkä.  “Anna 

 minulle 
 syötävää,” 
 hän sanoi 

 Jaakobille. 
  “Myy minulle 

 esikoisoikeutesi,” 
 Jaakob vaati. 
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        Eräänä päivänä Esaulla  oli nälkä.  “Anna  minulle    
        syötävää,”  hän sanoi  Jaakobille.  “Myy minulle   
        esikoisoikeutesi,”  Jaakob vaati. Esau ei   
                                               välittänyt Jumalan   
                                                           lupauksista  
                                                           esikoisille.       
                                                           Hän teki       
                                                           Jaakobin                                                               
                                                            kanssa kaupat. 

                                                       Nyt Jaakob 
                                                         olisi perheen 

                                                     pää isänsä 
                                                    kuoleman 

                                                 jälkeen. 
 
 minulle 
  
   

  
    

  
   



Jumala puhui Iisakille eräänä yönä.  “Minä olen isäsi 
Abrahamin Jumala.  Minä olen sinun kanssasi.  Minä 
siunaan sinun jälkeläisesi.” 



Vaikka Iisak palveli Jumalaa, hänen poikansa Esau 
otti vaimoikseen kaksi heettiläisiin kuuluvaa, jotka 
eivät Jumalasta välittäneet. 



Iisak tuli vanhaksi.  “Tuo 
minulle tuoretta lihaa,” hän sanoi 
Esaulle.  “Sitten annan sinulle 
siunauksen.”  Tämä oli erityinen 
siunaus isältä esikoiselle.  Esau 
meni kiireesti metsästämään. 
Mutta Rebekka oli kuullut 
keskustelun.  Hän  halusi 
siunauksen Jaakobille. 



Rebekalla oli 
suunnitelma.  Hän teki 
Iisakin lempiruokaa, ja 
Jaakob puki päälleen 
Esaun vaatteet ja 
kääri eläinten nahkoja 
käsiensä ja kaulansa 
ympärille.  Iisakin näkö 
oli huono.  Ehkä he 
voisivat petkuttaa 
häntä. 



Jaakob toi ruuan 
Iisakille.  “Sinulla on 
Jaakobin ääni,” Iisak 
sanoi,  “mutta kädet 
ovat Esaun kädet.”  Kun 
Iisak oli syönyt, hän 
siunasi poikansa, joka 
oli polvistunut  
hänen eteensä. 



Kun Jaakob oli lähtenyt, Esau tuli Iisakin luo.  “Tässä 
on ruokasi,” hän sanoi.  Iisak tiesi, että häntä  oli 
petetty.  “En voi muuttaa siunausta,”  hän itki.  Esaun 
                                                            sydän täyttyi 
                                                            vihasta.  Hän 
                                                             päätti tappaa 

                                                      Jaakobin. 



Rebekka kuuli Esaun uhkauksista.  “Mene enosi luo,” 
hän sanoi Jaakobille, “kunnes veljesi unohtaa mitä   
                               olet tehnyt.” Iisak suostui  
                               siihen, että Jaakob etsisi   
                               itselleen vaimon äitinsä suvusta.    
                                        Niin Jaakob lähti kotoaan. 



                   Sinä yönä Jaakob  
             pysähtyi nukkumaan  
kivi pään alla tyynynä.   
Hän oli varmaan  
yksinäinen ja vähän  
peloissaan.  Mutta  
hän ei ollut  
yksin.  Jumala  
puhui hänelle  
ihmeellisessä  
unessa.  



“MINÄ OLEN ISÄSI  
ABRAHAMIN JA  
IISAKIN JUMALA.  MINÄ  
OLEN SINUN KANSSASI.   
MINÄ ANNAN SINULLE TÄMÄN MAAN.   
SINUN SUKUSI KAUTTA KAIKKI MAAILMAN 
SUVUT TULEVAT SIUNATUKSI.”  Kun Jumala oli    
            puhunut, Jaakob heräsi.  Hän oli peloissaan. 



Jaakobin eno Laban toivotti hänet 
tervetulleeksi.  Jaakob rakasti 
serkkuaan Raakelia ja palveli 
Labania seitsemän vuotta  
saadakseen Raakelin  
vaimokseen.   
 
 
 
 
 
 
Mutta hääyönä  
Laban petti  
Jaakobin. 



“Tämähän on Leea eikä Raakel,” Jaakob valitti.  
“Sinä petit minua.”  “Vanhimman tyttären on 
mentävä naimisiin ensin,” Laban sanoi.  “Voit  
ottaa vaimoksesi myö Raakelin kunhan  
palvelet minua vielä seitsemän vuotta.”   
Jaakob suostui.  Kukaties hän muisti,  
miten hän itse oli pettänyt  
                         Isakia  
                         ja  
                         Esauta.  



Jaakobille syntyi yksitoista  
poikaa.  Ajan mittaan hän  
halusi viedä perheensä  
takaisin Kanaaninmaahan.   
Hänen vanhempansa  
olivat siellä. 



Mutta siellä oli myös Esau,  
joka oli vannonut tappavansa  
hänet.  Olisikohan paluu 
turvallista?  Lopulta Jumala  
käski hänen palata.  Jaakob  
kokosi perheensä ja karjansa  
ja lähti kotimatkalle.  



Se oli melkoinen matka.  Esau 
tuli Jaakobia vastaan 
neljänsadan miehen voimin!  
Mutta hän ei tehnyt  
Jaakobille pahaa.  Hän  
juoksi Jaakobia vastaan  
ja halasi häntä.  Jaakob  
ja Esau olivat jälleen  
ystäviä ja  
 
 
 
             Jaakob  
               oli  
    turvallisesti    kotona. 
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Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

1 Ms. 25-33 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 
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Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

