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Jēkabs beidzot atgriežas apsolītajā zemē. Tagad savu pagātnes
kļūdu dēļ viņam nācās stāties pretī brāļa Ēsava dusmām.
Viņš meklē Dieva un brāļa piedošanu. No šī brīža viņš ir jauns
cilvēks - Israēls.
Viņa ģimenē radās dažas problēmas, tāpēc viņš visus aicina
atteikties no jebkādas elkdievības un aicina noslēgt derību ar
Dievu.

Kāpēc Jēkabs baidījās no Ēsava (1.Moz.32:11)?
Ēsavs bija piedraudējis Jēkabu
nogalināt (1.Moz.27:41). Jēkabs
meklēja izlīgumu, bet Ēsavs nāca
kopā ar 400 vīriem. Jēkabs lūdza
un turējās pie Dieva apsolījumiem
(1.Moz.32:9-12).

Viņam nebija citas iespējas, kā tikai lūgt
un no Dieva meklēt piedošanu. Viņa
garīgā cīņa kļuva fiziska (1.Moz.32:13-24).
Beidzot Jēkabs satvēra "cilvēku", kurš bija Dievs (1.Moz.32:30). Viņš lūdza no Viņa
svētības (1.Moz.32:26). Dievs viņam deva apliecinājumu: “Tu esi cīnījies un
uzvarējis” (1.Moz.32:28).

“Bet Jēkabs sacīja: […]" jo, tavu vaigu redzot, man bija,
it kā es redzētu Dieva vaigu, tādu laipnību tu man
parādīji.” (1.Moz.33:10)

Jēkabs Ēsavam nosūtīja
papilddāvanas. Viņš brāļa
priekšā septiņas reizes
palocījās līdz zemei
(1.Moz.33:1-3).

Viņš vēlējās skaidri pateikt, ka
nepieprasa sava tēva svētību
piepildīšanos (1.Moz.27:29).
Ēsava rīcība pārsteidza Jēkabu. Viņa brālis piedeva, apkampās, skūpstīja un abi
raudāja! (1.Moz.33:4).
Dieva apstiprinājums piepildījās: “tu ar Dievu esi cīnījies un ar cilvēkiem un esi
uzvarējis” (1.Moz.32:28).
Jēkabs bija kļuvis par jaunu cilvēku un viņa vārds tagad bija Israēls, pilnīgi
izmainījies. Dievs un Ēsavs bija piedevuši. Viņš zināja, ka to nav pelnījis. Tā bija
pārsteidzoša, patiesa izlīdzināšanās un PIEDOŠANA.

VARDARBĪBA RADA VARDARBĪBU IZRAISA VARDARBĪBU
“Jēkaba dēli […] pārskaitās, un tas tiem ļoti derdzās, jo, guļot pie Jēkaba meitas, tas
kauna darbu bija nodarījis Israēlam. Tā tam nevajadzēja notikt.” (1.Moz.34:7)

Beidzot Israēlim bija miers. Viņš nopirka savu pirmo zemes
gabalu Kānaānā un Dievam viņš tur uzcēla altāri
(1.Moz.33:18-20).

Miers drīz pagaisa. Šehems izvaroja Dīnu, Jēkaba meitu.
Tomēr viņš bija gatavs laboties (1.Moz.34:1-4, 8).
Simeons un Levijs vēlējās, lai viss notiktu
saskaņā ar Dieva gribu. Tomēr viņi atrieba,
nogalināja un izlaupīja pilsētu (1.Moz.34:1317, 25-29).

Jēkabs vairāk uztraucās par savu dēlu darbības
sekām, nevis par pašu dēlu uzvedību
(1.Moz.34:30-31).

Dievs neapstiprināja šādu rīcību. Jēkabs devās uz
Bēteli celt Dievam altāri, kā arī lika visiem atmest
svešos dievus un ģimenēm bija jāatgriežas pie
Dieva jaunās attiecībās.

Tad Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa: "Atmetiet svešos
dievus, kādi vēl jūsu vidū, šķīstaities un mainiet savas drēbes.” (1.Moz.35:2)

Dievs vēlējās ar Jēkabu atjaunot Savu derību. Šoreiz tika iesaistīta
visa ģimene (1.Moz.35:3).
Jēkabs saprata, ka viņa ģimenei jātuvojas Dievam. Viņš aicināja
atbrīvoties no visiem elkiem un ģimene vienprātīgi piekrita
(1.Moz.35:4).

Dievs ceļā viņus pasargāja (1.Moz.35:5-6). Jēkabs Bētelē uzcēla
altāri un pieminēja šeit savu pirmo tikšanos ar Dievu (1.Moz.35:7).
Ko ietvēra
Dieva svētība
Jēkabam Israēlam
(1.Moz.35:1112)?

RAHĒLES NĀVE
“Un Rahēle nomira un tika apglabāta pie ceļa uz
Efratu, tas ir, uz Bētlemi.” (1.Moz.35:19)

Jēkabam nācās saskarties ar savu tuvinieku nāvi. Viņa
māte Rebeka bija mirusi, pirms viņš atgriezās mājās.
Debora Rebekas aukle nomira Bētelē (1.Moz.35:8).
Rāhēle nomira ceļā uz Bētlemi, dzemdējot savu pēdējo
dēlu Benoni, “manu bēdu dēlu”, kuru Jēkabs nosauca par
Benjamīnu, “labās rokas dēlu” (1.Moz.35:16-18).

Drīz pēc tam Rūbens apkaunoja savu tēvu, pārgulēdams
ar Bilhu (1.Moz.35:22). Lai gan Israēls toreiz klusēja, viņš
atņēma Rūbenam pirmdzimtības tiesības (1.Moz.49:3-4).
Skaidrs, ka Israēls un viņa ģimene nebija perfekti. Tomēr
Dievs piepildīja Savu plānu caur viņiem, lai arī cik
nepilnīgi viņi bija.

“Pēc cīņas nakts pie Jabokas Jēkabs bija kļuvis

par citu cilvēku. Pašpaļāvība bija izravēta un
agrākā viltība turpmāk vairs neparādījās. Viltus
un krāpšanas vietā viņa dzīvē bija redzams godīgums un patiesīgums. Viņš bija iemācījies
vienkārši paļauties uz Visvarenā roku, bēdās un
piemeklējumos noliecoties pazemīgā padevībā
Dieva prātam. Rakstura zemiskie elementi bija
aprīti kausējamās krāsns ugunīs, zelts bija
šķīstīts, un Jēkabā tagad neaptumšotā veidā
atklājās Ābrahāma un Īzāka ticība."
E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 209 (185)

"Jēzus zina katras dvēseles stāvokli. Tu varbūt
teiksi: es esmu grēcīgs, ļoti grēcīgs. Varbūt, ka
tā ir, bet, jo sliktāks tu esi, jo vairāk tev
nepieciešams Jēzus. Viņš neatstumj nevienu
raudošo, nevienu nožēlas pilno. Viņš
neizpauž nevienam to, ko varētu atklāt, bet
katru drebošu dvēseli aicina būt drosmīgai.
Viņš devīgi piedod visiem, kas nāk pie Viņa
pēc piedošanas un atjaunošanas."
E. G. V. (Laikmetu ilgas, lpp. 352.(521)

