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JAAKOBIN  UNI

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui

Beetelissä, joka on paikkakunta vuoristossa 17 km Jerusalemista pohjoiseen. 
Kaivaukset ovat osoittaneet, että se oli olemassa jo Aabrahamin aikana.
Kaupungin vanha nimi oli Luus (mantelipuu), mutta patriarkka Jaakob 
nimitti sen Beeteliksi (Jumalan huone) nähtyään unta tikapuista, jotka 
ulottuivat taivaaseen asti. Ennen kuin israelilaiset valloittivat Kanaanin maan, 
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Beetel oli kuninkaankaupunki. Nykyään paikan nimi on Beitin ja se on 
vähäinen paikkakunta, jossa asuu muutamia satoja ihmisiä. (DigiIRT)

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
d) Vieraat termit

2. Itse kertomus Raamatusta
1. Moos 27: 46, 28: 1 – 22.

Rebekka sanoi Iisakille: "Minä olen kyllästynyt elämääni Heetin tyttärien 
tähden. Jos Jaakobkin ottaa vaimon Heetin tyttäristä, tässä maassa syntyneen, 
sellaisen kuin nämä, niin mitä varten minä enää elän?" Silloin Iisak kutsui 
Jaakobin ja siunasi hänet ja käski häntä ja sanoi: "Älä ota vaimoksesi ketään 
Kanaanin tyttäristä, vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin 
kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi (äidin veli) Laabanin tyttäristä. Jumala, 
Kaikkivaltias, siunatkoon sinua ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja 
lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko. Hän suokoon sinulle 
Aabrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi 
maan, jossa sinä muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Aabrahamille." 
Niin Iisak lähetti Jaakobin matkalle.

Jaakob lähti Mesopotamiaan Laabanin luo, joka oli aramilaisen Betuelin poika 
ja Rebekan veli. Kun Eesau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobin ja lähettänyt 
hänet Mesopotamiaan ottamaan sieltä itselleen vaimoa - sillä hän oli 
siunannut hänet, käskenyt häntä ja sanonut: "Älä ota vaimoa Kanaanin 
tyttäristä" -  ja että Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiänsä ja lähtenyt 
Mesopotamiaan, silloin Eesau huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat hänen 
isälleen Iisakille vastenmieliset; ja niin Eesau meni Ismaelin luo ja otti 
Mahalatin, Aabrahamin pojan, Ismaelin, tyttären, vaimokseen entisten lisäksi. 

Jaakobin uni
Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin. Hän osui erääseen 
paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Jaakob otti sen paikan 
kivistä yhden, pani sen päänsä aluseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. 
Niin Jaakob näki unta: Maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui 
taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Herra seisoi 
hänen (Jaakobin) edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun isäsi Aabrahamin 
Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan 
sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan 
tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun 
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siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Minä olen 
sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin 
tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, 
minkä minä olen sinulle puhunut." 

Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, 
enkä minä sitä tiennyt." Pelko valtasi Jaakobin, ja hän sanoi: "Kuinka pelättävä 
onkaan tämä paikka! Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti." 
Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä 
aluseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Jaakob 
kutsui paikan Beeteliksi; mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. Jaakob teki 
lupauksen, sanoen: "Jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä 
tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita 
pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin. Niin on Herra oleva 
minun Jumalani; ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva 
Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle 
kymmenykset."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala vahvisti jo Aabrahamille antamansa lupaukset: 

1. Antaa tämä maa Aabrahamin jälkeläisille (Tämän maan, jonka päällä 
sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.)

2. Tehdä jälkeläisistä suuri kansa (Sinun jälkeläistesi paljous on oleva 
kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään)

3. Lähettää Jeesus maailman Vapahtajaksi (sinussa ja sinun siemenessäsi 
tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.)

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Enkeli vahvisti Jeesusta Getsemanessa.

Raamatussa on monia kertomuksia, kun Jumala on ilmoittanut tärkeitä asioita 
unessa mm:
- Joosefille, että lapsi, jota Maria odottaa, on Jumalan poika
- Joosefille, että hänen pitää paeta Egyptiin ja samoin, kun sieltä voi palata.
- Tietäjille, etteivät palaa Herodeksen luo.
- Faraon unet, jotka Joosef selitti
- Jumala ilmestyi kuningas Salomolle unessa ja sanoi: "Ano, mitä tahdot, 

että minä sinulle antaisin."
- Jumala kertoi Danielille, mitä kuningas Nebukadnessarin uni merkitsi.
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5. Opeteltava Raamatun lause
Jumala lupasi Jaakobille: ”Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä 
ikinä kuljet.” Jeesus on luvannut meille: ” Minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti." Matt. 28: 20.

6. Lauluehdotus
Tästä kertomuksesta on ainakin kaksi laulua:
1. Yössä pimeässä Jaakob nähdä sai. PK 44 (Lasten Virsi 57) 
2. Kun Jaakob ol´ uupunut vaeltamaan. Tekijänoikeussyistä emme voi 
julkaista niitä. 

Pienten lasten kanssa voisi laulaa: Mua siipeis suojaan kätke (VT1_15) tai 
Oi, Luojani, suo tulla tän yönä minulle sun enkelis taivaasta (UT1_12) tai
Brahmsin kehtolaulun, Levonhetki nyt lyö. Siinä sanotaan: Siipi enkelin on 
suojas voittamaton. Senpä turvin sä saat nähdä untesi maat.

Isommat lapset voisivat opetella negrospirituaalin: All Night, All Day.

If I die before I wake,
angels watching over me my Lord.
Pray the Lord my soul to take.
Angels watching over me.
All night, all day..

If I live another day,
angels watching over me my Lord.
Pray the Lord to guard my way.
Angels watching over me.
All night, all day...
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