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Viikon Tooran luvussa Va-jishlach on hyvin paljon historiallisia tapahtumia. 

Ensimmäinen suuri tapahtuma on, kun Jaakob tapasi Eesaun.  

 

Jaakob palasi kotiinsa Kanaanin maahan. Hän ei ollut siellä monta vuotta.  Ja 

kaikki vuodet, jotka hän eli Kanaanin maan ulkopuolella, olivat hänelle 

hajaannusaikaa. Hänen paluunsa Kanaanin maahan kuvaa juutalaisten paluuta 

kotimaahan, Israeliin.   

 

Päivää ennen kuin Jaakob tapasi Eesaun, hänen kimppuunsa kävi joku, joka 

taisteli hänen kanssaan koko yön päivän koittoon asti. Tooran tulkitsijat yrittävät 

selittää, kuka se mahtoi olla.  Monet sanovat, että se oli Eesaun puolustusenkeli. 

Toiset sanovat, että se oli joku Laabanin joukosta.  Mutta on vielä yksi selitys: 

Kaikkivaltiaan lähettämä enkeli taisteli Jaakobin kanssa.  

 

Koko ajan kun Jaakob oli asunut oman maan ulkopuolella hän oli elänyt niin kuin 

tavallinen ihminen elää. Hänen elämässään oli ollut hyvin vähän hengellistä, 

jumalallista osaa.  Sen takia ennen kuin Jaakob palasi Kanaanin maahan, hänen 

luokseen lähetettiin enkeli, joka herätti hänet. Herätti hänet ja valmisti häntä 

palvelustehtävään, joka hänelle oli varattu.  

 

Siinä taistelutilanteessa, kun Jaakob heräsi, hän sai uuden nimen. Hänen 

nimekseen annettiin Israel. Mutta siinä tilanteessa, kun nimi annettiin, Jaakob ei 

vielä muuttunut sisäisesti. Se oli vasta alku, pieni siemen, joka häneen oli 

istutettu. Me voimme huomata siitä, kun Aabramista tuli Aabraham, että kun 

Jumala antaa uuden nimen, Hän ei koskaan enää sen jälkeen kutsu vanhalla 

nimellä. Sama tilanne Saaran kanssa, kun hän sai uuden nimen; sen jälkeen 

näemme, ettei hänen nimeään käytetä vanhassa muodossa. Mutta Jaakobin 

tilanne on erilainen. Sanasta me näemme, että Jumala kutsuu häntä sekä 

Jaakobiksi että Israeliksi. Juutalaiset viisaat selittävät, että sillä nimellä, millä 

Jumala kutsuu, Jaakob tai Israel, määrittyy Jaakobin hengellinen tilanne sillä 

hetkellä.  

 

Yön aikana taistelutilanteessa, ja kun tuli aamu, me näemme, että Jaakobin pitää 

vielä tehdä suuria muutoksia omassa elämässään. Näemme, kuinka Jaakobia 

vastaan tuli hänen veljensä. 

 Kun Jaakob oli saanut esikoissiunauksen isältään, hän oli samalla perinyt 

pappistehtävän. Jaakobin ja Eesaun välillä ei ollut ainoastaan veljesten 

sukulaissuhde, vaan myös papillinen opetustehtävä, joka Jaakobilla oli. Kun 

Jaakob keskusteli veljensä kanssa tapaamishetkellä, hän puhui itsestään 



kahdeksan kertaa orjana. Kahdeksan kertaa hän puhui veljelleen Eesaulle, että 

hän on hänen herransa. Siitä huolimatta, että Eesaun kuului palvella Jaakobia. 

 

Heidän keskustellessaan kävi ilmi, että Eesau antoi anteeksi Jaakobille. Näemme, 

että Eesau oli iloinen tavatessaan oman veljensä. Juutalaiset Tooran 

kommentoijat selittävät, että kun Eesau näki Jaakobin, hänen sydämensä 

pehmentyi.  

 

Mutta Jaakob ei kuitenkaan täysin luottanut veljeensä. Eesau tarjoutui saattamaan 

Jaakobia. Hän lupasi matkata hyvin hitaasti niin kuin Jaakobille sopii. Mutta 

valheen kautta Jaakob kuitenkin erottautui Eesausta.  Hän ei luottanut omaan 

veljeensä. Eikä hän ollut valmis palvelemaan veljeään.  

 

Tässä me näemme merkkejä tulevaisuudesta. Kun juutalainen kansa palaa 

takaisin kotimaahan Israeliin niin kuin Jumala on suunnitellut, siihen 

kotiinpaluuseen liittyy nimenomaan pappistehtävä, Israelin kansan 

palvelustehtävä muille kansoille. Meidän pitää odottaa, että Israel palaa 

pappistehtävää, palvelustehtävää varten.  

 

Jaakob ei suostunut palvelemaan Eesauta. Jaakob ei astunut pappistehtävään. Ja 

tänä päivä juutalaisen kansan paluu Israeliin on lihallista paluuta kotimaahan, ei 

hengellistä. Sama tilanne kuin Jaakobilla, kun hän tuli Kanaanin maahan: hänestä 

ei tullut heti Israel. Myöskin Jaakobin jälkeläiset tulevat takaisin kotimaahan, 

mutta he tulevat Jaakobin muodossa, eivät Israelin nimessä.  

 

Meidän pitää rukoilla, odottaa ja anoa Jumalalta, että hengellinen Israel palaa 

Kanaanin maahan. Jos me haluamme, että tämä maailma muuttuu, ja Messiaan 

valtakunta tulee, meidän pitää ensiksi nähdä Israel palvelemassa hengellisesti 

maailmaa pappiskansana. Valitettavasti Israel itse ei halua saavuttaa tätä tilaa. 

Myöskään maailman kansat eivät ole valmiita siihen. Mutta tämä on Jumalan 

suunnitelma, joka meille avautuu Toorassa.  

 

 

 

 

 

 

 


