Lech Lecha

1. Moos. 12: 1 - 17: 27

Lech Lecha –viikon Tooran jakso kertoo Aabrahamin elämästä. Aabraham
kuulee elävän Jumalan äänen. Jumalan ääni käski Aabrahamin lähteä
Harranin kaupungista Kanaanin maahan.
Monet kertovat, että Aabraham on lähtenyt Uur-nimisestä kaupungista.
Tämä Uur-niminen paikka sijaitsee tänä päivänä Irakissa. Aabraham oli
syntynyt ja elänyt tässä kaupungissa.
Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan.
1: Moos. 11: 31-32:
”Ja Terah otti poikansa Abrahamin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin
pojan ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän
kanssaan Kaldean Uurista mennäkseen Kanaanin maahan, ja he saapuivat
Harraniin asti ja asuivat siellä. Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta,
sitten Terah kuoli Harranissa.”
Aabrahamin isä Terah lähti nimenomaan Kanaanin maahan. Hän meni
Harranin kaupunkiin, joka tänä päivänä sijaitsee Turkin alueella.
Harran oli hyvin suuri kaupunki. Se sijaitsi suurten kauppateiden
risteyksessä ja oli niin kuin suuri kauppakeskus. Sumerin kielellä Harran
nimi - tarkoittaa tietä. Terahille oli aivan sama, missä hän asuu. Hänellä oli
suuri suunnitelma lähteä Kanaanin maahan, mutta hän pysähtyi Harraniin.
Silloin kun Jumala ilmestyi Aabrahamille, hän todellisuudessa kutsui
Aabrahamin jatkamaan isänsä tietä, jonka Terah oli jo aloittanut. Se ei
tarkoita, että hänen olisi pitänyt vastustaa isänsä tahtoa, vaan hän jatkoi
isän tietä. Hän jatkoi sillä tiellä, jonka isä oli aloittanut.
Juutalainen Midrash kertoo:
”Samanlainen tapaus on silloin, kun ihminen alkaa kulkea profeetan
jäljessä. Profeetta yleensä kutsuu ihmisiä lähtemään, tekemään muutoksia
elämässään ja lähtemään eteenpäin. Mutta joskus ihmiset ajattelevat, että
heidän elämässään on kaikki hyvin. Joskus käsitetään, että lähtemällä
profeetan mukaan, ihminen voisi vastustaa isänsä tahtoa. Mutta
todellisuudessa juutalaiset isät tekevät päätöksen seurata Jumalaa ja Hänen
tahtoaan. Mutta jokainen heistä (juutalaisista isistä) on pysähtynyt tien

päällä omassa temppelissään. Silloin kun ihminen seuraa profeettaa, hän
todellisuudessa jatkaa isiensä tietä. Niin hän jatkaa Jumalan seuraamista.”
Matteuksen evankeliumin lopussa me näemme käskyn lähteä. Messias
lähettää opetuslapsensa. Hän antaa käskyn mennä eteen päin ja tehdä
kaikista kansoista opetuslapsia. Se on sama asia, mitä itse Aabraham on
tehnyt. Se on sama tehtävä, mihin Jumala on kutsunut oman Israelin
kansansa. Mutta juutalaiselle kansalle on syntynyt viha opetuslapsia
kohtaan.
Evankeliumi todistaa meille, että Jeshuan opetuslapset jatkavat samaa
tehtävää, minkä Aabraham sai Jumalalta.
Aabraham lähti Kanaanin maahan, mutta siellä alkoi nälänhätä ja silloin
Aabraham lähti perheineen Egyptiin. Siellä tapahtui hyvin surullinen asia.
Aabraham valehtelee, että hän on Saaran veli. Sen tähden Saara vietiin
Egyptin faaraon hoviin. Tämä on hyvin vakava tilanne, mitä me luemme
Toorassa.
Hyvin tunnettu juutalainen opettaja rabbi Rambam korostaa, että ei ole
meidän tehtävämme puolustaa isien tekoja. Juutalaiset isät eivät tarvitse
puolustajaa. Eivätkä isätkään halua meidän puolustavan heitä. Jos
Aabraham teki pahan teon, meidän pitää vain julkisesti tunnustaa se.
Mutta syntyy kysymys: jos Aabraham itse teki synnin ja virheen, miksi
Jumala rankaisi faaraota? Faarao otti Saaran itselleen vapaana naisena ja
halusi naimisiin hänen kanssaan. Miksi faaraota pitää rangaista?
Silloin kun Saara vietiin faaraon hoviin, hän pääsi faaraon naistentaloon
asumaan. Se ei ollut haaremi, kuten tämän päivän muslimimaissa. Siinä
naistentalossa oli kaikenlaisia naisia, sekä naimisissa olevia että vapaita.
Faaraon palveluksessa hänen talossaan oli hyvin paljon vapaita nuoria
naisia. Heitä käytettiin vieraiden vastaanottotilaisuuksissa. Nämä nuoret
naiset ottivat vastaan tunnettuja vieraita. Heitä oli myös jossain muissa
maissa lähettiläinä. Heitä käytettiin edustustehtävissä. Aabraham kuvitteli,
että Saara pääsee myös edustustehtäviin faaraon talossa.
Mutta Toora puhuu siitä, että Saaran sanalla faaraon hovia kohtasivat
kärsimykset ja vitsaukset. 1. Moos 12: 17:

”Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faaraota ja hänen hoviansa
Saarain, Abramin vaimon, tähden. ”
Monissa käännöksissä puhutaan, että vitsaukset tulivat Saarain tähden,
mutta hepreankielinen käännös sanoo, että Saarain sanasta.
Suoraan käännettynä: Jumala rankaisi faaraota siitä sanasta, jonka Saarai
lausui.
Juutalaiset Tooran opettajat ja tutkijat selittävät, että faarao oli
päättänyt ottaa Saaran vaimokseen tai palvelijattareksi. Saara tunnustaa
faaraolle, että hän on Aabrahamin vaimo. Silloin vasta faraon taloon
tulevat vitsaukset rangaistuksena.
Miten se voi tapahtua?
Siihen aikana naisväellä oli hyvin suuri valta faaraon talossa. Oli riittävästi
siinä, että Saara oli tunnustanut olevansa naimisissa, ja faaraon asema olisi
heikentynyt tästä tunnustuksesta. Silloin vielä faaraon asemaa ei oltu
korotettu Jumalan aseman tasolle. Sen tähden faarao pelästyi Saaran
tunnustuksesta ja lähetti heti Saaran ja Aabrahamin pois Egyptin maasta.
Todennäköisesti Aabraham kuvitteli, ettei faarao haluaisi ottaa Saaraa
vaimoksi. Siksi Jumala rankaisi faraota.
2. Näemme toisen merkittävän tapahtuman tässä viikon Toorassa:
Aabrahamin ja Lootin paimenille syntyi keskenään riitaa. Silloin
Aabraham ehdotti, että he eroaisivat toisistaan. Aabraham teki hyvin
rohkean ratkaisun. Aabraham esitti Lootille koko maata. Hän tarjosi
Lootille, että tämä voisi valita minkä paikan haluaa. Loot olisi voinut
valita Kanaanin maan, jonka Aabraham oli saanut Jumalalta perinnöksi.
Jos Loot olisi valinnut Kanaanin maan, Aabraham olisi lähtenyt Sodoman
ja Gomorran paikkoihin Kuolleen meren luona.
Mutta Loot teki oman ratkaisun ja valitsi Sodoman. Se on kovin
ihmeellistä, koska Kanaanin maa on parempi lampaille kuin Kuolleen
meren rannikko. Loogisesti luulisi, että Loot olisi valinnut Kanaanin maan.
Mutta tässäkin näemme Jumalan käden tekemässä ihmeitä.
Tämä on Jumalan todistus, että Aabraham saa luvatun Kanaanin maan
itselleen. Silloin kun Aabraham ja Loot jakoivat maata, silloin Jumalan
uudestaan todisti Aabrahamille oman lupauksensa.

Aabraham kysyi Jumalalta, miten tiedän saaneeni Luvatun maan. Jumala
käski Aabrahamia halkaista eläimiä puoliksi. Silloin tulivat petolinnut
syömään lihaa, ja Aabraham karkotti ne. Silloin Aabraham sai ilmestyksen.
Jumala puhui hänelle ilmestyksen kautta, että Aabrahamin jälkeläiset
tulevat vaeltamaan Egyptin maassa, ja Jumala vapauttaa kansansa
orjuudesta.
Hyvin ihmeellistä, millä tavoin Jumala vastasi Aabrahamin kysymykseen.
Onko tämä vastaus siihen, mitä Aabraham kysyi? Juutalaiset Tooran
tutkijat ovat aina pohtineet, minkä tähden Jumala noin ihmeellisellä tavalla
vastasi hänelle. Toiset tutkijat selittävät, että Aabraham kysyi, millä tavalla
hänen jälkeläisensä saavat Kanaanin maan perinnöksi. Silloin Jumala
pyysi Aabrahamia suorittamaan uhripalveluksen.
Mutta Aabrahamin kysymys tarkoitti siitä, että miten hänen jälkeläisensä
säilyttävät sen hengellisen tason, mikä hänellä itsellään oli. Että
seuraavatko jälkeläiset Jumalaa samalla tavoin kuin hän itse oli seurannut?
Silloin Jumala selitti hänelle, että on olemassa uhripalvelus. Että uhrin
kautta on mahdollista saada synnit anteeksi. Ja syntien anteeksi antamisen
kautta on mahdollisuus tulla Luvattuun maahan. Pyhyys voidaan palauttaa
uhrin kautta.
Profeetat ovat puhuneet paljon siitä, että voi saada Luvatun maan
ikuisuudeksi. Että ihminen voi saavuttaa pyhyyden tilan ikuiseksi ajaksi.
Ikuisen pyhyyden saavuttaminen on mahdollista silloin, kun on suoritettu
ikuinen uhri. Sen tähden pysyvän pyhyyden maan hallitseminen edellyttää
Messiasta.
Tämä selitys avaa meille Messiaan salaisuutta. Juutalainen traditio kertoo,
että kun Messias tulee, me elämme ikuisesti Luvatussa maassa. Se ei puhu
mitään uhrauksesta. Voi sanoa, että siinä on hyvin paljon pieniä merkkejä
uhraamisesta, mutta kuitenkin se puhuu täydellisestä pyhyydestä.
Sen voi käsittää vain yhdellä tavalla: silloin kun Messiaan aika tulee,
silloin pitää olla yksi täydellinen uhri. Tämän uhrin täytyy olla ikuisesti
täydellinen.
Jeshua itse on opettanut meille samasta asiasta. Hän puhui ikuisesta
vedestä, josta ei koskaan tule jano. Ja hän puhui leivästä, jota syödessä ei

koskaan tule nälkä. Jeshua ei ainoastaan opettanut tästä ikuisesta uhrista
vaan myös suoritti sen. Hän uhrasi itsensä Golgatalla ikuiseksi uhriksi.
Tämä on se tehtävä, joka Messiaan pitää suorittaa.
3. Viikon Toora jatkaa kertomalla suuresta sodasta. Esille astuu paljon
valtioita. Babyloniasta tulee suuria kuninkaita ja he hyökkäävät Sodoman
ja Gomorran päälle.1M.14:1-2. Se oli hyvin suuri sotilasjoukko. He ottivat
paljon ihmisiä vangeiksi ja orjiksi. Myös Loot joutui orjaksi heille.
Aabraham kutsui palvelijansa, joita oli 318, kaikki talonsa miespuoliset.
Toora puhuu, että Aabraham joukkoineen ajoi kuninkaiden sotajoukkoja
takaa aina Daanin kaupunkiin asti. Tänä päivänä tämä kaupunki sijaitsee
pohjois-Israelissa. Noin 300 kilometriä Aabrahamin joukot ajoivat sotilaita
pois. Se on hyvin pitkä matka. On ihme, että Aabraham saavutti tämän
joukon, voitti heidät ja lunasti itselleen paljon omaisuutta. Vihollisjoukko
oli sata kertaa isompi kuin Aabrahamin joukko. Siitä huolimatta Aabraham
saavutti voiton. Tämä oli suuri ihme hänen elämässään.
Kun Aabraham oli voittanut ja lähti takaisin, paluumatkalla tapahtui
ihmeellinen asia. Melkisedek tuli Aabrahamia vastaan. Melkisedek oli
Saalemin kaupungin kuningas. Monet väittävät, että tämä olisi Jerusalemin
kaupunki. Melkisedek oli myös elävän Jumalan ylipappi. Aabraham antoi
hänelle kymmenykset ja sai Melkisedekiltä siunaukset. Koko
Melkisedekin persoona kiinnittää monien Tooran tutkijoiden huomion.
Psalmissa 110. me näemme Melkisedekin nimen. Tooran kommentoijat
puhuvat, mitä se tarkoittaa. He sanovat, että Melkisedek on saanut
papiston siunaukset - ei perintönä - vaan oman vanhurskaan elämänsä
kautta. Hän oli alistanut elämänsä Jumalan tahdon alle. Oman elämänsä
kautta hän oli tullut pyhäksi ja papiksi. Sen tähden hän tuli ylipapiksi.
Psalmi selittää, että todellinen pyhyys on Messiaan asema. Messias on
ikuinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan.
Mielenkiintoista on, että Aabraham ei saa sodan voitoista mitään itselleen.
Hän antaa kaiken sotasaaliin Sodoman kuninkaalle, koska tämä on ennen
omistanut ne.
4.Vielä yksi tärkeä asia tässä viikon Toorassa. Saara luovutti
palvelijattarensa Aabrahamille. Haagar tuli raskaaksi. Sen huomatessaan

hän alkoi vainota Saaraa. Aabraham lähetti Haagarin pois kodistaan
erämaahan, missä Haagar saa ilmestyksen Jumalalta. Hänen luokseen tuli
enkeli, joka kertoi että Haagar saa pojan nimelta Ismael. Ja Haagar tuli
takaisin Aabrahamin luokse.
Tooran kommentoijat puhuvat, että tässä on tärkeä opetus. Aabraham ei
pystynyt lähettämään Lootia luotaan vaan puolusti omaa veljeään. Eikä
Aabraham pystynyt lähettämään Ismaelia pois omasta kodistaan. Toora
puhuu, että juutalaisen kansan tehtävä on palauttaa kaikki eksyneet ihmiset
Jumalan luokse. Juutalaisen kansan tehtävä ei ole lähettää niitä ihmisiä
pois vaan palauttaa heidät Jumalan luo. Tämä juutalaisen elämän korkea
kutsumus ja jokaisen juutalaisen on tarkoitus saavuttaa sen. Että ei lähetä
pois tulijoita.
Jeshua puhuu meille samasta aiheesta, Joh. 6: 37:
” Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en heitä ulos. ”
Kun Aabraham otti Ismaelin takaisin kotiin, hän sai ilmestyksen Jumalalta,
että hän saa luvatun pojan, ja Jumala antoi Aabrahamille
ympärileikkauskäskyn. Jumala muuttaa nimen Abram Abrahamiksi ja
Saarai muuttuu nimeksi Saara. Liiton merkki on ympärileikkaus. Ja siihen
ilouutiseen, että Aabraham saa Saarasta pojan, loppuu tämä Tooran jakso
Aabrahamin lähdöstä. Kun Iisak syntyi, Aabrahamin Harranista lähtö oli
päättynyt. Sama koskee juutalaisen kansan historiaa, kun syntyi Messias.
Kun Aabraham sai käskyn lähteä seuraamaan Jumalaa, tämä vaihe päättyi
pojan syntymään Luvatussa maassa.
Toinen vaihe juutalaisten historiasta on, kun kansa lähti Egyptistä ja sai
Tooran. Tämä loppui Messiaan syntymään Pyhässä maassa. Messias
toistaa meille juutalaisten historian.

