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JAAKOB REBEKAN POIKA
“Iisak rakasti enemmän Eesauta, sillä hän söi
mielellään metsänriistaa, mutta Rebekka
rakasti enemmän Jaakobia.” (1. Moos. 25:28)
Seuraavilla sivuilla Jaakobin elämäntarina pääpiirteissään.

Reliefi kuvaa Kristuksen tietä ritille

KAUPANKÄYNTIÄ(1. MOOS. 25:29-34)
“Kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Eesau sanoi Jaakobille: Anna minulle särpiä tuota ruskeata, 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 vastasi: Vanno minulle ensin. Ja hän vannoi hänelle ja
myi esikoisuutensa Jaakobille. Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää
ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa.”

Kertomus veljesten kaupankäynnistä on kuin myyntitykin unelma. On
helppo myydä kun on myyjän markkinat. Markkinat tässä tapauksessa olivat kyllä suppeat mutta nälkäseltä on hyvä kiristää “sopiva”
hinta. Kuten Jaakob tässä
Esikoisoikeus tarkoitti huomattavaa osaa perinnöstä ja suvun johtavaa asemaa. Eesau ei niistä piitannut, ei ainakaan tässä vaiheessa.
Jaakobin viaksi voidaan toki sanoa, että hän käytti hädänalaisen ihmisen tilaa hyväkseen. Tosin on toteennäyttämättä se, olisiko Eesau
saanut muuta ruokaa (riistaa) tarvitsematta ostaa hernekeittoa esikoisoikeudella. Joka tapauksessa Eesau ei pitänyt esikoisuutta ja siitä
saatavaa siunausta ja arvostusta kovinkaan kummoisena.
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Kahden kauppa. Oliko sillä kaupanvahvistajia. Ehkei ja jos olisi
ollut,esimerkiksi lakimies, niin kaupasta olisi tullut monin verroin
kalliimpi kuin latasellinen hernekeittoa.
Tähän asti veljesten toiminta sujui hyvin. Paljon vaikeampi oli
saada tehty kauppa toimimaan käytännössä. Kuinka pitävillä todisteilla Jaakob olisi tarvittaessa pystynyt todistamaan, että hän
oli ostanut esikoisoikeuden varsinkin, kun sen saanti oli Iisakin
takana, joka rakasti enemmän Eesauta.
Toisaalta on myös syytä tarkastella, oliko Eesaulla valtuuksia
myydä esikoisoikeuttaan. Se ei ollut mitenkään hänen omaisuuttaan eikä hänen vallassaan. Se huomataan siitä, että kun Iisak oli
siunannut Jaakobin, hän ei sitä vetänyt takaisin vaikka huomasi
tulleensa petetyksi.
Kauppa toteutui Rebekan tahdon mukaan. Vai tapahtuiko? Eikö
Jumala vihannut Eesauta niinkuin profeetta on kirjoittanut? “Minä
olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: Missä
sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? Eikö Eesau ollut
Jaakobin veli, sanoo Herra ja Jaakobia minä rakastin mutta
Eesauta miinä vihasin, ja minä tein hänen vuorensa autioiksi
ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.”
(Mal. 1:2,3))
Ei ole varmaankaan ihan helppo hyväksyä Eesaun kohtaloa.
Mutta hän osoitti piittaamattomuutensa Jumalan järjestystä kohtaan mm. väheksymällä esikoisoikeuden sekä piittaamatta vanhempiensa toivetta ottamalla vaimoja vieraista heimoista. Näistä
Malakia muistuttaa: “Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni.” (Mal. 1:6)
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Ruokatarjonta oli Jaakobin aikoina hieLorem ipsum dolor sit amet, consectetur
man toisenlaista kuin se on nykyään. Kuuadipisicing elit, sed do tempor incididunt
luiko
silloin
hernekeittoon
pannarit?narut
labore
et dolore
magna aliqua.

Petos?

Herkkuruokaa?

Koska oli epätodennäköistä, että Jaakob olisi saanut siunauksen isältään suosiolla,
turvautui Jaakob äitinsä neuvosta petokseen. Hän esiintyi Eesauna vetämällä eläimen karvaa käsiensä suojaksi, Eesau kun oli karvainen kauttaaltaan. Se meni Iisakiin
täydestä kuin väärä raha, sillä hän oli tullut huononäköiseksi. Sen sijaan ääni oli edelleen Jaakobin ääni. Jaakob ei toisin sanoen ollut hyvä imitoimaan. Jaakob joutui
myös valehtelemaan tai ainakin esittämään kaksimielisen vastauksen. Kun Iisak kysyi, oletko poikani Eesau, niin hän vastasi: olen tai tässä olen ja todennäköisesti piti
pienen tauon ja jatkoi esikoispoikasi Eesau. Toisin sanoen Jaakob yritti sanoa
ikäänkuin että tässä olen (mutta) esikoispoikasi on Eesau. (Midrash Leqah Tob, Gen
27:19)
Toisaalta Jaakob oli vakuuttunut, että esikoisoikeus kuului hänelle, koska hän oli sen
ostanut ja siitä syystä hän saattoi tässä merkityksessä esiintyä Eesauna aivan kuten
Origenes asian ymmärtää. Ilmeisesti Jaakob ymmärsi, että hänellä ei ole muuta mahdollisuutta vakuuttaa Iisakia siitä, että esikoisoikeus kuului nyt hänelle. (Origen: Commentary of John, Book 1)
Alkukielen sanonnasta voisi päätellä, että Jaakob vastasi isänsä kysymykseen niin
taitavasti, että syntyi vaikutelma, että hän on kysytty henkilö mutta myös toiseksi
myös sellainen “esikoispoika” jolle siunaus kuuluu.
Mikäli tällainen sanataiteilu on totta, siinä voidaan nähdä Jaakobin oppineisuus.
Hänen sanottiin viihtyneen majoissa. Majoissa monikossa tarkoittaa sitä, että hän
viihtyi jossakin muussakin majassa kuin kotona. Toinen maja oli silloinen “pyhäkoulu”
eli koulutuspaikka. (Targum Onkelos Gen. 25:27)
Ja niin Jaakob sai siunauksen.
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UNI
Tilanne eskaloitui. Sen seurauksena Jaakob joutui pakenemaan.
Tosin se naamioitiin vaimonhakumatkaksi. Mutta että piti lähteä
pakenemaan vaikka oli saanut siunauksen. Olisiko sekään ollut
ihan oikein, jos Jaakob ei olisi saanut Eesaun kanssa tekemäänsä
kauppaa toteutumaan???
Varmaan näitä mietteitä oli Jaakobin mielessä, kun hän yksin
paneutui yöpuulle tai tarkemmin yökivelle, sillä sanotaan, että
hän otti kiven päänalusekseen. Se ei ollut kovin mukava alusta.
Tavallinen ihminen voisi miettiä, eikö Raamattuun olisi ollut aiheita
kirjoittaa muusta kuin jonkun pakolaisen päänalusesta. Monien Israelin kuninkaiden tekemisistäkin on vain jokunen rivi tai ei
sitäkään. jaakob ei ollut kuningas.
Päänalunen oli kuitenkin kuvaus siitä, mitkä olivat Jaakobin mietteet ja tunteet pakomatkansa alussa. Hän oli yksin. Ei ollut ihan
vaaratonta liikuskella Lähi- Idän yön pimeydessä leijonien, susien
sakaalien ja käärmeiden keskellä. Sitäpaitsi ei ollut varmaa, oliko
velipoika lähtenyt perään kaaripyssynsä kanssa jahtaamaan
hänen henkeään.
Mutta matka oli ollut Jaakobille rankka ja hän nukahti. Koska hän
oli viihtynyt enimmäkseen teltoissa eikä ulkosalla, raikas ilma ja
fyysinen ponnistelu tekivät mahdolliseksi nukahtaa peloista huolimatta.
Raamattu kuvaa, että aurinko laski hänen pannessa maate. Siis
melko varhain. Sillä mitä ilmeisimmin tarkoitetaan myös sitä, että
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UNI

Jaakob ei ymmärtänyt sitä, mitä hänelle tapahtui, kuka hänen
elämäänsä ohjasi vai ohjasiko kukaan. Hän ei ymmärtänyt Jumalan suunnitelmia eikä tarkoituksia eikä ainakaan, että Jumalalla siinä suhteessa olisi jotakin varattu hänen elämälleen. Kaikki näytti
olevan hämärän peitossa aivan kuin heti kohta auringon laskun
jälkeen. Kaikesta päätellen näytti siltä, että keittolautasen hintaan
oli tulossa oikaisuerä. Ympärillä kaiken lisäksi kolkko ja synkkä
erämaa.
Jaakob näki unta. Unessa hän näki näyn ja kuuli Jumalan puhuvan ja sen lisäksi hän näki tikapuut, jotka ulottuivat maasta taivaaseen. Tikapuut taikka rappuaskelmat kuten alkukieli antaisi
ymmärtää. Kuitenkin niillä on sama merkitys, ne näyttivät ulottuvan taivaaseen.
Niinpä niin. Portaisiin liittyi viesti, että vaikka matka lähes tuntemattomaan ei tuntunut Jaakobista siunaukselta, niin kuitenkin siinä
sukujen ketjussa, jonka Jumala oli valinnut omaksi kansakseen,
olisi kerran syntyvä sellainen henkilö, josta jo Eedenin paratiisissa
oli annettu lupaus: hän polkee rikki käärmeen pään. Sukujen
edustajat olivat ikäänkuin tikapuiden puolia taikka askelmia joiden
jatkumo päätyisi siihen, jonka kautta tie taivaaseen avautuisi.
Jaakob ymmärsi tämän. Hän ei ollut hidasälyinen. Hänen ymmärryksensä perusajatus paljastuu hänen sanoissaan: Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Jaakob käytti sellaista ilmaisumuotoa taivaan portista, jonka gematrinen arvo on sama
kuin Jehosuan eli Jeesuksen. Tämän portin kautta tulisi avautumaan paratiisin ovi. Ei ollut ihme, että Jaakobia pelotti ja varmaan
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Tämä portti on Yad Hasmonan alueelta. Sen Kibbutsin
ovat suomalaiset perustaneet lähelle Jerusalemia.
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UNI
huimasikin, sillä hän joutui katsomaan kovin ylös, aivan taivaaseen asti ja hän joutui katsomaan niin alhaalta, pieneltä paikalta,
maan matosen tasolta. Vertailun vuoksi eikö tällainen ole tuttua
monelle kristityllekin, että joutuu katsomaan taivaan ihanuutta pahana ja syntisenä, pettäjänä ja muukalaisena täällä maailmassa..
Portaita pitkin kulki enkeleitäm ylös ja alas.
Enkeleillä oli paljon työtä. Uskotaan, että jokaisella ihmisellä on
suojelusenkeli. Jaakobin elämässä näyttää ainakin olleen näin. Enkelit toteuttavat myös määrättyjen viestien kuljettamisia, kuten jouluna: teille on syntynyt Vapahtaja. Ja Ilmestyskirjassa kuvataan
seurakunnan paimenia enkeleiksi.
Aivan erityisesti enkelit toimivat siinä pitkässä ketjussa eli portaikossa, jonka muodostivat Aabrahamin suku ja jonka suvun huipennus on Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Tuota sukua täytyi varjella erityisellä tavalla, sillä sielunvihollinen tarkkaili silmä kovana,
jotta hän olisi valmis iskemään kuoliaaksi sellaisen sukuhaaran,
josta mahdollisesti syntyisi Pelastaja.(vrt. Ilm.12:13)
Sielunvihollinen oli iskenyt kirveensä kiveen ensimmäisten veljestenkin suhteen. Ilmeisesti hän oli seurannut, että Kainin uhri ei miellyttänyt Jumalaa. Koska Aabelin uhri oli mieluisa Jumalalle, niin
siinä tapauksessa todennäköinen sukuhaara, josta syntyisi Jumalan Poika olisi tietenkin Aabelin suku. Siispä, jos sen saisi pois
päiviltä, niin suunnitelma pelastajasta kariutuisi. Näissä vaiheissa
enkelit olivat vaikuttamassa Jumalan suunnitelman toteutumista..
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NAIMISKAUPPA
Enkelien näkeminen on harvinaista. Kuitenkin Raamatussa sanotaan sellaisen olevan mahdollista: “...te saatte nähdä taivaan
avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan
alas Ihmisen Pojan päälle.” (Joh. 1:51) “ja katso, enkeleitä tuli
hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta.” (Matt. 4:11)
Jaakobin elämän tarina osoittaa, että Jumala käyttää jopa ihmisen vikoja ja heikkouksiakin apuvälineinä toteuttaessaan suunnitelmiaan
Sen vuoksi on kiinnostavaa seurata, kuinka Jaakobin vaimonhakumatka lopulta onnistui. Raamattu ei kerro, kuinka Jaakob onnistui
osumaan perille. Ehkä hän seurasi karavaaniteitä, joskin ne olivat
vaarallisia rosvojen takia. Kovin tuntemartomia seutujakaan ei
voinut käyttää, silloin ei ollut navigaattoreina muuta kuin tähtitaivas mutta yöllä näki tuskin vaeltaa muulloin kuin täyden kuun aikaan.
Jaakobilla ei ollut isänsä palvelijaa mukanaan niinkuin tradition
mukaan olisi kuulunut olla nimenomaan vaimoa haettaessa. Palvelija olisi toiminut puhemiehenä. Nyt Jaakob oli yksin, kuin mikäkin
lainsuojaton. Viikkojen patikoiminen aavikoilla, hiekkamyrskyssä,
metsissä ja erämaissa, vaatteetkin varmaan hajoamispisteessä,
Jaakob ei ollut kovinkaan edustavan näköinen. Varmaan hän sai
sen mukaisen vastaanoton eikä tuloiltana liene ollut viisasta alkaa
tehdä vaikutusta yhteenkään tyttöön.
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Naimiskauppa

Sille ei kuitenkaan mahdettu mitään, että Jaakob ennenpitkää rakastui Raakeliin ja tahtoi saada tämän vaimokseen. Jaakobilla ei
kuitenkaan ollut isänsä myötäjäisiä morsiamen lunastamiseksi. Niinpä Laaban viekkaana miehenä sopi seitsemän vuoden työpalveluksen tyttärensä morsiusmaksuna. Se kelpasi Jaakobille. Itse asiassa,
oliko hänellä vaihtoehtoja?
Seitsemän vuotta kului. Kuinka ollakaan, rakastamansa naisen sijaan
hänelle annettiin Raakelin sisar Leea vaimoksi. Mitkä mahtoivat olla
miehen tunteet tämän petoksen johdosta. Tuliko siinä oma kataluus
mieleen?
Hääyönä Jaakobille tapahtui mitä ilmeisimmin likimain samaa, mitä
hän oli näytellyt isänsä Iisakin edessä: oletko sinä poikani Eesau.
Tässä olen...esikoispoikasi (on) Eesau. Raamatun hääyön kuvauksessa kerrotaan, että oli jo yö eli oli pimeä, kun nuoripari saatettiin
yhteiseen vuoteeseen. Toisin sanoen hääseremoniat olivat mitä olivat
mutta hääpari saatettiin yhteen vasta yön tullen.
Kumpikin tuotiin omalta taholtaan häähuoneeksi varatun majan tai teltan vuoteeseen. Koska oli jo pimeä, Jaakob ei voinut nähdä, kuka tulija oli. Siitä saattoi olla epäilys.Todennäköisesti hän oletti tulijan olevan Rakel. Mutta olisi kaiketi ollut ihme, jos Jaakob ei olisi kysynyt tulijalta: Oletko Raakel? ja tulija, joka olikin vanhempi tytär olisi vastannut kaiketi samoin kuin Jaakob isälleen: Tässä olen...Raakel (on) nuorempi. Voitaisiin melkein kuvitella, että Lea oli yhtä oppinut kuin
Jaakob ja sitäpaitsi Laabanin oli täytynyt valmentaa hänet kohtaamaan Jaakob. Toisaalta olisi kai ollut ihme, ellei Jaakob olisi pimeässä kysynyt, kuka tulija on ja jos silloin Lea olisi vastannut, että
Lea, niin mitä siitä olisi seurannut.
Mahdollisesti Jaakobille oli juotettu myös viiniä ja hän saattoi olla juovuksissa. (Josephus: Jewish Antiquities).
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Sameat
silmät

Mahdollisesti Laaban halusi varmistaa temppunsa onnistumisen
juottamalla enemmän kuin oli sopivaa. Raakelia oli ilmeisesti
huiputettu tässä asiassa myös. Ehkä Laaban oli järjestänyt niin,
että ensimmäisen hääyön piti olla vain lavastus, kuten eräät
selostajat kertovan Raakelin luulleen. (Testament of Issachar)
Ei mitään lavastusta. Leasta tuli Jaakobille puoliso.
Jotkut meistä saattavat riemastua ajatuksesta, että siinä huijari sai
ansionsa mukaan, potut pottuina. Ja usein sanotaan, että synnit
saadaan anteeksi mutta niiden seuraukset pysyvät. Ehkä niinkin
todella tapahtuu. Kuitenkin tähän episodiin liitty sellainen kummajainen, että pelastus ja Pelastaja, josta Jaakob oli unta nähnyt, ei
tullut syntymään Jaakobin ja Raakelin yhteisen liiton jälkeläisten
joukkoon vaan Jaakobin ja Lean, nimittäin heidän poikansa Juudan sukuun. Epäilemättä tässä on ollut Jumalan sormi mukana
vaikuttamassa asioiden kulkuun, sillä mistäpä Jaakob olisi ennakkoon voinut tietää, että Pelastaja (taivaan portti) ei tule hänen
ja hänen suuren rakkautensa Raakelin jälkeläisestä,
Laabanin mielestä nyt tapahtui tradition mukainen oikeus, sillä
heillä ei ollut tapana naittaa ensin nuorempaa ja vasta sitten vanhempaa. Kuitenkin voidaan ihmetellä asioiden saamaa käännettä,
sillä Raamattu kuvaa: “Ja Lealla oli sameat silmät mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja ja kauniit silmät.” (1. Moos. 29:17)
Mitä tarkoittavat sameat silmät. Jos se olisi ollut jokin
silmäsairaus, olisi se voinut olla syy aviolitton purkuun. Niinpä
käytetty sana ei ilmaise silmissä olleen elimellistä sairautta. Syy
lieneekin psykosomaattinen. Tuohon aikaan oli tapana hakea aviopuoliso klaanin keskuudesta ja niin että klaanin edustajat sopivat
naimakaupan. Laaban ja Iisak kuuluivat samaan klaaniin. Sattui
olemaan niin, että heidän kesken sopivan ikäiset vaihtoehdot olivat Iisakin kaksi poikaa Eesau ja Jaakob ja Laabanin kaksi tyttöä
Lea ja Raakel. Ja tapana oli, kuten Laaban sanoi, että ensin naitettiin vanhempi. Siinä tapauksessa Lea olisi naitettu Eesaulle.
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SAMEAT SILMÄT
Kun tämä ei toteutunut, jäi Leea yksin ja hänestä tuli vanhapiika,
seinäruusu. Se oli siihen aikaan melkein kuin kuolemantuomio ja
se suretti Leeaa. Naista joka jäi yksin, pidettiin lähes kirottuna. Siitä syystä Leean mieli kävi murheelliseksi ja kun sitä jatkui ja jatkui
ilman toivon kipenettäkään, heijastui se silmiin ilottomuutena ja
jopa synkkänä ja vihaisena katseena. (Cave of Treasures) Ehkä
tämä oli perimmäinen syy silmien sameuteen taikka haikeuteen.
Vastaavasti Laaban oli juoninut niin, että hän sai vanhemmalle
tyttärelleen miehen eikä hän epäillyt, etteikö hän voisi vielä ansaita toiset seitsemän vuotta Raakelin avulla, sillä itse asiassa
Raakel oli merkitty Jaakobille. Mutta hänen piti maksaa morsiamen hinta. Näyttää siltä, että Laaban oli vaesin viekas kaveri.
Jaakobin elämässä näytti että pasmalangat menivät solmuun silloin tällöin. Hänen elämästään nähdään hyvin, että Jumala voi
käyttää sekä hyviä ominaisuuksia, että huonoja tarkoitusperiensä
loppuun saattamiseksi. Jaakob tuskin ymmärsi kaikkea sitä, mitä
hänelle milloinkin tapahtui. Hän joutui opiskelemaan telttakoulun
lisäksi Jumalan koulussa.
Oliko tässä Jumalalla myös tarkoitus eksyttää sielunvihollinen
hänen suunnitelminiensä jäljiltä. Olisihan ollut luonnollista ajatella,
että Jumala toteuttaa aikeensa saada Pelastaja sellaisen suvun
tai perheen kautta, jota hän rakasti erityisesti, kuten Jaakobia.
Mutta siinä sielunvihollinen voisi mennä harhaan, kun Pelastaja ei
syntyisikään siihen sukuun, joka olisi Jaakobin ja Raakelin
jälkeläisten suku.Kuviot ovat joskus kimurantteja.
Pitkän päivätyön jälkeen Jaakob palasi perheineen takaisin isiensä maalle. Matkalla hän kohtasi Eesaun. Sitä ennen hän joutui
painiskelemaan enkelin kanssa. Oliko tässä yksi hänen unessa
näkemistään
enkeleistä?
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NIMI ISRAEL
Yöllinen kaksinkamppailu käytiin Jabbok- virralla. Ehkä sitä ei voi
verrata Koljonvirran taisteluun. Jaakobin taistelu oli pitkä. Sitä
käytiin aamuun koittoon asti. Näin se on usein itse kunkin käytävä
vastaavanlaisia taisteluja öiseen aikaan, kun pimeys ympäröi ja ihminen on yksin ajatuksineen ja kun omatunto syyttää. Jaakobin
painissa näytti tulleen tasapeli, kunnes vastustaja keksi iskeä lonkkaluuhun niin, että Jaakob alkoi ontua toista jalkaansa.
Yöllinen taistelu oli itse asiassa hengellisen elämän syventymishetki.
Sitä tarkoittaa myös jalan ontuminen. Rabbit opettivat vertauskuvallisesti, että ihmisen jalat merkitsevät kahta rakkautta, toinen itserakkautta ja toinen Jumalan rakkautta. Jaakob alkoi ontua itserakkauden jalalla. Kuinka voimme päätellä näin?
Painikaverina ollut enkeli antoi Jaakobille kokonaan uuden nimen
Israel. Heprean Raamatussa nimi on kirjoitettu yhteen niinkuin
kaikki muutkin sanat ja kirjaimet. Siten emme voi varmuudella sanoa, tarkoittaako tuo nimi vain yhtä sanaa Israel vaan kolmea eri
sanaa, jotka sisältyvät kyseiseen sanaan. Kolmena erillisenä
sanana; is, ra ja el ne tarkoittavat ihmistä, joka on nähnyt Jumalan. (
James L. Kugel The Bible as it was, 2000) ja jos sana luetaan yhtenä, se tarkoittaa ihmistä, joka on voittanut Jumalan avulla. (Justin
Martyr; Dialogue with Trypho) kuten yöllisen kamppailun.
Jaakob eli Israel (Jumalan taistelija) työnsi syrjään itsekkään
mielensä ja antoi sijaa Jumalan johdatukselle, Jumalan rakkaus sai
sijaa hänessä. Nyt hän oli valmis astumaan isiensä Aabrahamin ja
Iisakin tielle yhtenä rappuna tai portaana sukujen ketjussa, josta aikanaan sitten syntyi Jeesus, Jumalan Poika. Tämän asian kirkastumisesta Jaakobille kertoo Raamattu: “Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa.” (1.
Moos. 32:31)
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LOPUKSI
Aurinko nousi. Silloin kun Jaakob lähti matkaan, aurinko laski. Silloin
kun aurinko laski, maailma näytti harmaalta miltei mustalta. Kun aurinko nousi, hänen elämässään oli asiat kunnossa Jumalan kanssa.
Paikka, jossa hän nosti kiven ja vuodatti öljyä sen päälle, oli Penuel.
Sana merkitsee Jumalan kasvoja. Hän oli hengessään nähnyt Jumalan johdatuksen elämässään ja kuinka siitä aikanaan syntyisi koko
kansan ja kaikkien kansojen pelastus, Jumalan kasvot Jeesus Kristus
Jaakob oli saanut isältään siunauksen mutta yöllisen taistelun
jälkeen hän oli saanut siunauksen taivaaliselta viestintuojalta. Ja niin
Jaakobin elämän loppuvaiheet kertovatkin ihmisestä, jolla on elävä
usko Jumalaan.

Ehkä opimme Jaakobin elämästä jotakin. Kun hän oli poikiensa tuomana Egyptissä, faarao kysyi häneltä, kuinka vanha olet? Jaakob
vastasi: “vähät ja pahat ovat päiväni olleet.” Niin oli pieneksi kutistunut Jaakob. Hänellä ei ollut suuria “matkatavaroita”.
Suuria luuloja itsestäänei tarvitse kenelläkään olla vaikka nykyaika
arvostaa eniten niitä, joilla on maallista ja joilla oniso ego. Kuitenkin
heidänkin suhteen on muistutettava, että ruumiisvaatteessa ei ole
taskuja. Mitään ei mukaansa saa. Mutta matkalla ollessa kannattaa
muistaa sanat, joita Jaakob käytti: “en päästä sinua, ellet siunaa
minua.”

Vaikka Jaakobin vaellus oli ollut mutkaista ja epäonnistakin, hän
pääsi osalliseksi todellisesta siunauksesta ja sen jälkeen hän piti
vähäisessä arvossa maailmalliset.
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