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Dievs skaidri norādīja, ka apsolītā sēkla nāks caur
Īzāku (1.Moz.17:19).
Īzākam bija divi dēli. Kurš no viņiem piepildīs
apsolījuma svētības?
Ēsavs bija netikls un zemisks (Ebr.12:16), bet Jēkabs
tomēr bija jūtīgāks pret Dieva balsi. Taču
Jēkaba metodes nebija pareizas. Mērķis
neattaisno līdzekļus, un Jēkabam nācās samaksāt
par savu kļūdu sekām.

Jēkabs un Ēsavs
Jēkaba kāpnes
Krāpnieks piekrāpts
Ģimenes svētība
Jēkaba atgriešanās

Ēsavs un Jēkabs piedzima vienā dienā, taču viņu raksturi bija pilnīgi
atšķirīgi. Ēsavs bija aktīvs mednieks, bet Jēkabs bija kluss un mierīgs
gans (1.Moz.25:27).
Ēsavs rūpējās tikai par ikdienu. Jēkabs raudzījās
tālāk un ilgojās pēc pirmdzimtības tiesībām un ar
tām saistītām svētībām par apsolīto Sēklu.

Jēkabs ieguva pirmdzimtības
tiesības, ko viņa brālis nevērtēja
(1.Moz.25:29-34).

Kad Īzāks vēlējās svētīt Ēsavu,
Jēkabs pievīla tēvu un ar viltu
saņēma svētību (1.Moz.27:1-27).

"Par dievišķo norādījumu, ka pirmdzimtības tiesības
būs viņam, Jēkabs uzzināja no mātes un ļoti vēlējās
iegūt šīs priekšrocības. Viņš nekāroja tēva bagātību,
bet gan pirmdzimtības garīgās svētības. Satikties ar
Dievu, kā to darīja Ābrahāms, pienest par savu ģimeni
salīdzināšanas upuri, kļūt par ciltstēvu izredzētai
tautai, no kuras nāks apsolītais Mesija, un iegūtu
nezūdošo mantojumu, kas ietverts derības
apsolījumos, - tās bija priekšrocības un pagodinājums, kas viņā iededza viskarstākās ilgas.”

E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 158)

“Un viņam bija sapnis, un redzi, uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals
sniedzās debesīs, un redzi, Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup.
Un redzi, Tas Kungs stāvēja augšgalā un sacīja:” (1Moz.28:12-13a)

Ēsavs par Jēkaba nekaunību bija gatavs viņu nogalināt. Viņš sacīja: "Gan manam
tēvam drīz nāks bēdu laiki…" (1.Moz.27:41). Kad Rebeka to uzzināja, tad viņa Jēkabu
mudināja doties pie sava brāļa Lābana uz Hāranu, līdz Ēsava dusmas pāries un tur
Jēkabs radu vidū varētu atrast ticīgu sievu (1.Moz.27:42-28:5).
Jēkabu svētīja. Naktī viņam sapnī tika parādītas
kāpnes uz debesīm un redzi, Dieva eņģeļi kāpa
pa tām augšup un lejup (1.Moz.28:11-15; sal. ar
1.Moz.11:4). Jēkaba cenšanās iegūt svētību cieta
neveiksmi, jo svētība nāk tikai no Dieva
žēlastības.
Jēkabs deva divus solījumus: piemiņas akmeni
padarīt šajā vietā par Dieva namu. Jēkabs
nolemj dot desmito Dievam, nevis lai iegūtu
Dieva svētības, bet lai pateicībā atsauktos uz
Dieva dāvanu, kas viņam jau ir dota
(1.Moz.28:22).

"Bet Dievs Jēkabu neatstāja. Kunga
žēlastība vēl arvien apņēma Viņa
kļūdaino, bailēs nomākto kalpu.
Līdzcietībā Viņš Jēkabam atklāja tieši to,
kas tam nepieciešams, — cilvēces
Pestītāju. Viņš bija grēkojis, bet sirds
pildījās ar pateicību, redzot ceļu, pa
kuru tas atkal var iemantot Dieva
labvēlību."

E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 164)

“Un no rīta izrādījās, ka tā bija Lea. Un viņš sacīja Lābanam:
"Kāpēc tu man esi tā darījis? Vai es neesmu tev kalpojis par
Rahēli? Kāpēc tu mani esi piekrāpis?” (1.Moz.29:25)

Akmens iezīmēja Jēkaba aiziešanu no savas
zemes (1.Moz.28:18), un cits akmens iezīmēja
viņa ierašanos galamērķī (1.Moz.29:10).
"Un Jēkabs iemīlēja Rahēli" (1.Moz.29:18). Tā kā
Jēkabam nebija pūra ko dot Lābanam par viņa
meitu, viņš piedāvāja kalpot par Rahēli septiņus
gadus.
Taču, kad pienāca noliktais laiks, Lābans
piemānīja savu znotu, dodot viņam Leu, nevis
Rahēli (1.Moz.29:20-23).
Nākamajā rītā Jēkabs saprata, ka ir piekrāpts.
Viņš saņēma atriebības likumu - "aci pret aci,
zobu pret zobu…" (2.Moz.21:24). Tagad viņš
varēja labāk izprast savu grēku pret tēvu un
brāli.

Dievs svētīja Jēkabu nākamajos gados. Viņam dzima 11 dēli un
vēlāk piedzima divpadsmitais bērns - Benjamīns.
Katra bērna vārds atspoguļo Leas un Rahēles jūtas. Neskatoties
uz viņu strīdiem un grūtībām, Dievs tomēr viņus svētīja
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(1.Moz.29:31-30:24).

“Jo maz tev bija, pirms es atnācu, bet tas pieauga vairumā, un
Tas Kungs tevi svētījis manu soļu dēļ. Bet tagad - kad lai es
sāku gādāt arī par savu namu?” (1.Moz.30:30)

Jēkabs bija svētība Lābanam un viņa
ģimenei. Tomēr Jēkabam nebija nekā.
Tagad bija pienācis laiks strādāt sev un
savai ģimenei.
Lābans mēģināja atkal piemānīt savu
znotu, bet Dievs viņam neļāva (1.Moz.
31:7). Gluži pretēji, viņš sapnī lika
Jēkabam izmantot ģenētikas likumus,
ko viņš nezināja, lai izvairītos no Lābana
viltībām (1.Moz.31:9-13).
Jēkabs nestrīdējās, viņš nesacēlās un nemēģināja rast kādu risinājumu. Viņš
gaidīja kad Dievs visu nokārtos. Tikai tad, kad Dievs viņam lika doties, Jēkabs
atstāja Lābana māju un devās uz Kānaānu (1.Moz.31:3).

"Cilvēkus, kurus Dievs atbalstīja un
kuriem Viņš uzticēja lielus
pienākumus, dažreiz tika pārvarēti
kārdinājumos izdarīt grēkus, tāpat kā
mēs šodien cīnāmies, vilcināmies un
bieži kļūdāmies. Viņu dzīve ar visiem
viņu trūkumiem un misēkļiem lai
mūsu priekšā kalpo kā iedrošinājums
un brīdinājums."

E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 215)

