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LEEA  JA  RAAKEL

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui

Mesopotamiassa, Naahorin kaupungissa, Laabanin luona

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Katso sukupuu. Benjamin ei ole vielä tässä kertomuksessa syntynyt. Leean 
neljäs poika, Juuda, oli se, jonka Jumala valitsi Jeesuksen esi-isäksi. Joosefista, 
Raakelin vanhimmasta pojasta kuulemme vielä paljon lisää.
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2. Itse kertomus Raamatusta
1. Moos. 29: 1 – 35 ja 30: 1 - 24

Jaakob lähti matkaan ja tuli Idän miesten maalle. Hän huomasi kedolla 
kaivon, ja sen ääressä makasi kolme lammaslaumaa, sillä siitä kaivosta oli 
tapana juottaa laumoja. Kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin 
kaikkien laumojen kokoontua sinne ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja 
juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. 

Jaakob sanoi heille: "Veljeni, mistä te olette?" He vastasivat: "Harranista 
olemme." Jaakob kysyi heiltä: "Tunnetteko Laabanin, Naahorin pojan?" He 
vastasivat: "Tunnemme." Hän kysyi heiltä: "Voiko hän hyvin?" He vastasivat: 



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 3(7)
Luterilainen Kirkko 2. vuosi nro VT 1 _20 /29
www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com 14.4.2013
________________________________________________________________________________

"Hyvin Laaban voi; ja Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten 
kanssa." Jaakob sanoi: "Vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma; 
juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle." He vastasivat: "Emme voi, 
ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta; sitten 
juotamme lampaat." 

Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten 
kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki Raakelin, 
enonsa Laabanin tyttären, ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja 
vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat. Jaakob suuteli 
Raakelia ja korotti äänensä ja itki. Jaakob ilmoitti Raakelille, että hän oli hänen 
isänsä sukulainen ja Rebekan poika; ja Raakel riensi pois ja ilmoitti sen 
isällensä. Kun Laaban kuuli kerrottavan Jaakobista, sisarensa pojasta, riensi 
hän Jaakobia vastaan, syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa; ja Jaakob
kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Laaban sanoi hänelle: "Niin, sinä 
olet minun luutani ja lihaani." Jaakob asui enonsa luona kuukauden päivät. 

Laaban sanoi Jaakobille: "Olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua 
palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva." Laabanilla oli kaksi tytärtä; 
vanhemman nimi oli Leea, nuoremman nimi oli Raakel. Leealla oli sameat 
silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Jaakob rakasti 
Raakelia; niin hän sanoi: "Minä palvelen sinua seitsemän vuotta saadakseni 
Raakelin, nuoremman tyttäresi." Laaban vastasi: "Parempi on, että annan 
hänet sinulle, kuin että antaisin hänet jollekin toiselle; jää luokseni." 

Jaakob palveli siis seitsemän vuotta saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat 
hänestä muutamilta päiviltä; niin hän rakasti Raakelia. Sen jälkeen Jaakob 
sanoi Laabanille: "Anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen, 
mennäkseni hänen luoksensa." Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen 
paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Mutta illalla hän otti tyttärensä Leean 
ja vei hänet Jaakobin luokse; ja Jaakob yhtyi häneen. Laaban antoi orjattarensa 
Silpan tyttärellensä Leealle orjattareksi. 

Aamulla Jaakob näki, että se oli Leea ja sanoi Laabanille: "Mitä oletkaan 
minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin! Miksi petit 
minut?" Laaban vastasi: "Ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa 
ennen vanhempaa. Vietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan 
sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset seitsemän vuotta." 
Jaakob suostui siihen. Kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban 
myös tyttärensä Raakelin Jaakobille vaimoksi. Laaban antoi orjattarensa 
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Bilhan tyttärellensä Raakelille orjattareksi. Hän yhtyi myös Raakeliin, ja 
Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea. Jaakob palveli Laabanin luona vielä 
toiset seitsemän vuotta. 

Kun Herra näki, että Leeaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa; mutta Raakel 
oli hedelmätön. Niin Leea tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle 
nimen Ruuben, sanoen: "Herra on nähnyt minun kurjuuteni; nyt on mieheni 
rakastava minua." Leea tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Herra 
on kuullut, että minua hyljitään, ja on antanut minulle myös tämän." Niin hän 
antoi pojalle nimen Simeon. Leea tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja 
sanoi: "Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt 
hänelle kolme poikaa." Sen tähden hän antoi lapselle nimen Leevi. Leea tuli 
vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Nyt minä kiitän Herraa." Sen
tähden Leea antoi hänelle nimen Juuda. Sitten Leea lakkasi synnyttämästä. 

Kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisartaan ja 
sanoi Jaakobille: "Hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen." Niin Jaakob 
vihastui Raakeliin ja sanoi: "Minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta 
kohdun hedelmän?" Mutta Raakel sanoi: "Tässä on orjattareni Bilha; yhdy 
häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin siten saisin lapsia 
hänestä." Raakel antoi Jaakobille orjattarensa Bilhan vaimoksi, ja Jaakob yhtyi 
häneen. Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan. Niin Raakel sanoi: 
"Jumala hankki minulle oikeuden, ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle 
pojan." Sen tähden Raakel antoi hänelle nimen Daan. Bilha, Raakelin orjatar, 
tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan. Niin Raakel sanoi: 
"Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut." 
Raakel antoi hänelle nimen Naftali. 

Kun Leea näki lakanneensa synnyttämästä, otti hän orjattarensa Silpan ja 
antoi hänet Jaakobille vaimoksi. Silpa, Leean orjatar, synnytti Jaakobille pojan. 
Leea sanoi: "Onneksi!" Ja hän antoi hänelle nimen Gaad. Silpa synnytti 
Jaakobille toisen pojan. Niin Leea sanoi: "Onnellista minua! Niin, naiset 
ylistävät minua onnelliseksi." Leea antoi hänelle nimen Asser. 

Mutta Ruuben meni kerran ulos nisunleikkuun aikana ja löysi lemmenmarjoja 
vainiolta ja toi ne äidillensä Leealle. Raakel sanoi Leealle: "Anna minulle 
poikasi lemmenmarjoja." Leea vastasi hänelle: "Eikö riitä, että olet vienyt 
minulta mieheni, koska tahdot ottaa vielä poikani lemmenmarjatkin?" Raakel 
sanoi: "Olkoon, maatkoon hän tämän yön sinun kanssasi, kunhan saan poikasi 
lemmenmarjat." Kun Jaakob illalla palasi vainiolta, meni Leea häntä vastaan ja 
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sanoi: "Minun luokseni sinun on tultava, sillä minä olen ostanut sinut poikani 
lemmenmarjoilla." Jaakob makasi sen yön Leean kanssa. Jumala kuuli Leeaa, 
ja Leea tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille viidennen pojan. Leea sanoi: 
"Jumala on palkinnut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni." Leea
antoi hänelle nimen Isaskar. Leea tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille 
kuudennen pojan. Silloin Leea sanoi: "Jumala on antanut minulle hyvän 
lahjan. Nyt mieheni on asuva minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt 
hänelle kuusi poikaa." Leea antoi hänelle nimen Sebulon. Sitten Leea synnytti 
tyttären ja antoi hänelle nimen Diina. 

Jumala muisti Raakeliakin, ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. 
Niin Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: "Jumala on ottanut pois 
minun häpeäni." Raakel antoi pojalle nimen Joosef, sanoen: "Herra antakoon 
minulle vielä toisen pojan."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Lapsettomuus oli ja on yhä kova osa, mutta lapset ovat Jumalan lahjoja. 
Niinpä niiden vanhempien, joille Jumala antaa lapsia, tulisi rakastaa ja 
kasvattaa heitä parhaan kykynsä mukaan. Erityisen tärkeää on viedä syntynyt 
lapsi mahdollisimman pian kastettavaksi ja huolehtia sen jälkeen, että lapselle 
opetetaan Jumalan Sanaa. 

Kateus ja katkeruus sisarusten kesken oli varmasti kurjaa kaikille. Peräti 
kolme käskyä (kymmenestä) opettaa meitä kunnioittamaan ja iloitsemaan 
lähimmäisemme kanssa hänen omaisuudestaan/onnistumisistaan. Seitsemäs 
käsky sanoo: älä varasta eli älä ota mitään toisen omaa, mutta yhdeksäs ja 
kymmenes käsky kieltävät sen, ettei saa edes himoita mitään toisen omaa. 

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Olemmekin jo tavanneet lapsettomuudesta kärsineitä naisia: Saara, Elisabet
(Johannes Kastajan äiti) ja Rebekkakin sai odottaa ennen kuin kaksoset
syntyivät. Profeetta Samuelin äiti oli myös miehensä toinen vaimo ja pitkään 
lapseton.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.” Ps. 127: 3.

Olisi hyvä oppia Jaakobin poikien nimet, sillä näiden poikien mukaan syntyy 
sukukunnat, jotka myöhemmin kansan historiassa vaikuttavat paljon.
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6. Lauluehdotus VK 252 (UVK 238)
Avion tänne Jumala asetti onneksemme.
Olemaan rakkaudessa avuksi toisillemme.
Lapsia hurskaiks kasvattain, Jumalan tuntoon totuttain.
Se armoas on Herra.

Sun asettamaas liittoa Sä, Herra, valvot yhä.
Et salli sitä polkea, se sinulle on pyhä.
Saa rangaistukses rikkojat, sun pyhän säätys pilkkaajat.
Se armoas on Herra.

Sanat Hemminki Maskulainen k. 1619, sävel saksalainen 1535

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Otteita Suomen avioliittolaista (voimassa 2012):

Nainen ja mies, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet.
Avioliitto solmitaan vihkimisellä.
Kukaan ei saa mennä avioliittoon, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa.
Avioliittoon ei saa mennä alle kahdeksantoistavuotias.
Kukaan ei saa mennä avioliittoon isänsä, äitinsä, näiden vanhempien tai muun suoraan 
takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa eikä lapsensa, lapsenlapsensa tai muun 
suoraan etenevässä polvessa olevan sukulaisensa kanssa.
Sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon.
Avioliittoon eivät saa mennä keskenään ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren 
jälkeläinen.
Ottovanhempi ja ottolapsi eivät saa mennä keskenään avioliittoon.
Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena 
vihkimisenä tai siviilivihkimisenä.
Vihkimisessä kihlakumppanien tulee samanaikaisesti olla läsnä. Kun kumpikin
kihlakumppani on vastannut myöntävästi vihkijän hänelle tekemään kysymykseen, 
tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät 
aviopuolisoiksi.
Avioliitto purkautuu, kun toinen puoliso kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka kun 
puolisot tuomitaan avioeroon.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234
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