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1. Moos. 28: 10 - 32: 3.  

 

 

Viikon Toora Va-jeitzei aloittaa siitä, kuinka Jaakob joutui pakenemaan omasta 

kodistaan. Ensimmäiseksi Jaakobille tapahtui, että hän näki unta. Unessa olivat 

taivaaseen ulottuvat portaat, joita pitkin enkelit kulkivat ylös ja alas.  

 

Tästä Jaakobin unesta on hyvin paljon erikoisia tulkintoja. Yksi niistä 

tulkinnoista näkee, miten tämä kytkeytyy juutalaiseen historiaan Jaakobin 

pakenemisesta. Jos me näemme tarkkaan, me näemme kuvan nimenomaan 

ensimmäisestä hajaannuksesta, joka tapahtui juutalaisen kansan kohdalla.  

 

Jaakobin unen portaissa on hyvin erikoinen kuva. Suunta, johon portaat 

osoittavat ovat kaksisuuntaiset, ylös ja alas. On portaat, jotka menevät ylös 

taivaaseen ja myös portaat, jotka laskeutuvat taivaasta maahan. Juutalaiset 

Tooran tulkitsijat käsittävät tämän kuvan niin, että se kuvaa ihmisten kohtaloa 

tässä maailmassa.   

      Toisaalta ihmisen hengen juuri on taivaassa, mutta on kytketty ihmisen 

fyysiseen olemukseen. Toisaalta ihmisen ruumis on luotu maasta, mutta ruumiin 

sisälle on annettu henki, jonka luonne on taivaallinen. Ihmisellä on kaksi 

valintaa: laskea taivaallista maan päälle, ottaa taivaallista siunausta ja käyttää 

sitä maan päällä. Tai alistaa maallista hengellisen alle, pakottaa omaa fyysistä 

ruumista alistumaan hengelle. Tämän kautta voi maan päällä avautua hengellistä 

rikkautta ja jumaluutta.  

 

Jokainen ihminen voi valita näistä kahdesta vaihtoehdosta.  

 

Juutalaiset viisaat näkevät Jaakobin lähdöstä, että hän menee etsimään omaa 

valintaansa. Jumala puhuu Jaakobille, että sinun jälkeläisesi paljous on oleva 

kuin maan tomu. Juutalaiset tulkitsevat tämän nimenomaan niin, ettei Jumala 

puhu ihmisten määrästä vaan siitä, että  ihmiskunta pystyy alistumaan 

hengellisille asioille. Maallinen tomu on alistettu hengelliselle. Että jos 

juutalainen kansa haluaa elää ja toteuttaa Jumalan suunnitelmaa, heidän tulee 

ensisijaisesti alistua hengellisen tason alle. Nimenomaan tämän tehtävän 

suorittamiseen Jumala on kutsunut juutalaiset. 

 

Jumala on antanut omalle juutalaiselle kansalle lupaukset. Mitä tapahtuu 

maailmassa, jos juutalainen kansa saavuttaa tämän korkean hengellisen tason? 

Sana sanoo, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat. Se sana, 

jota käytetään, tulee siunaukseksi. Tämän voi tulkita eri tavoilla. Sana siunaus 

on hepreaksi bracha. Tämän sanan juuri on sama kuin sanassa polvi.  Se ei 



tarkoita ainoastaan polvea, joka on ihmisen ruumiissa, vaan se tarkoittaa osaa 

kasvin juuresta. On olemassa käsitys, jonka mukaan kaikki maailman kansat 

tulevat istutetuksi Jaakobiin. 

 

Kaikki maailman kansat tulevat juutalaisten, israelilaisten luokse, ja tulevat 

istutetuksi heihin. Tässä on juutalaisen kansan tehtävä ja juutalaisen kansan 

siunaukset.  

 

Paavali tulkitsee, ettei siemen käsitä ainoastaan koko juutalaista kansaa vaan 

yhtä konkreettista. Näemme, että Paavali puhuu Jeshuasta Messiaasta. ( Gal 3: 

16. )   Jaakobille annettiin lupaukset, että hänestä syntyy jotain, joka alistaa 

itsensä maan tomuun asti. Sen kautta kaikki maailman siemenet istutetaan 

siihen. Jumala näytti Jaakobille unessa nimenomaan maailman viimeisten 

päivien tapahtumia, kun Messias avautuu.  

 

Kun Jaakob heräsi unesta, hän antoi Jumalalle lupauksen. Hän sanoi, että jos 

Jumala pitää minusta huolta tien päällä, antaa minulle leipää ja vaatteita, silloin 

hän on minun Jumalani, ja minä teen uhraukset tällä paikalla.  

     Toisaalta tämän voi käsittää kaupantekona. Että Jaakob asettaa Jumalalle 

ehtoja, että jos sinä ruokit ja vaatetat minua, silloin minä palvelen sinua. Monet 

tulkitsevat nimenomaaan tällä tavoin, että tehtiin kauppaa Jumalan kanssa. Ja 

juutalaiset puhuvat, että jokaisesta ihmisestä pitää löytää nimenomaan tämä 

Jaakob, joka teki bisnestä. Meidän pitää löytää, mikä meissä tahtoo palvella 

Jumalaa palkkiota vastaan. Jumala vie meidät hajotukseen sen takia, että  

etsimme niitä huonoja asioita voidaksemme vapautua niistä; etsimme elämän 

tarkoitusta.  

 

Mutta on toinen käsitys tästä asiasta. Sen mukaan Jaakob näki omia 

heikkouksiaan. Hän lähestyi Jumalaa ja pyysi, että Jumala suojelee häntä. Tämä 

käsitys perustuu kaikkiin Tooran perusasioihin. Juutalaiset käsittävät, että 

suojelus, jota ihminen pyytää Jumalalta, on suojelus pahalta puheelta; että Hän 

suojelee meidän kielemme. Kun me syömme yhteistä leipää, yleensä juutalaiset 

käsittävän tämän kuvaavan perhe-elämää ja avioliittoa. Ja vaatteet kuvaavat 

arkielämän suorittamista, että ihminen pystyy elämään, syömään ja 

pukeutumaan.  

 

Jaakob pyysi Jumalalta puolustusta ja suojelusta, pyysi armoa Herralta. Että 

Jumala antaa hänen säilyttää puhekykynsä. Ja suojelee häntä pahasta, jota ei 

tarvitse ottaa eikä rakastaa. Että Jumala suojelisi häntä pahoista teoista sen 

tähden, että hänellä olisi mahdollisuus palata takaisin.  

     

On vielä kolmas käsitys, minkä takia Jaakob antoi lupauksia Jumalalle. Jaakob 

pyysi Jumalalta, että Jumalan läsnäolo olisi hänen ajatuksissaan, perheessään ja 



palvelustehtävässään. Silloin kun Jumalan läsnäolo ilmestyy ihmisen elämässä 

näillä kolmella elämän alueella, vain silloin ihmisellä on mahdollisuus säilyttää 

oma uskonsa. Vain silloin hänessä pysyy Israelin palvelustehtävä, mikä hänelle 

on määrätty. Vain sen kautta hänelle on mahdollisuus palata takaisin 

kotimaahan.  

 

Tämän me voimme nähdä esikuvana siitä, mitä tapahtui, kun Messiaan päivät 

tulivat. Mitä tapahtui, kun Messias tuli maan päälle? Tapahtui suuria muutoksia: 

Jumala elää ihmisissä. Ennen kuin tämä tapahtuu, ihmisen pitää tehdä oma 

ratkaisunsa ja pyhittää oma elämänsä Jumalalle; omat ajatuksensa ja 

rakkautensa. Myös oma huoli siitä, mitä syö tai miten elää.  

 

 

Pitää pyhittä oma elämä ja antaa Jumalan käsiin. Sen kautta ihminen pääsee 

vapauteen hajotuksesta.   

 

Nimenomaan tämä kuvaa avautuu Jaakobille hänen unessaan. Sillä hetkellä 

Jaakobissa ei tapahtunut mitään muutoksia. Se oli vain tien alku hänen 

elämässään. Tämän tien, joka jokaisen uskovaisen pitää aloittaa. Jokaisen 

ihmisen pitää käydä tämä opetuksen tie, jossa itse Jumala astuu kokonaisena 

hänen elämänsä keskelle. Tämä kutsumus on tänään ajankohtainen meille 

jokaiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 


