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Aabraham lähetti oman orjansa Elieserin hakemaan vaimoa omalle pojalleen.
Tämä on todennäköisesti viimeinen tehtävä Aabrahamilta. Sitten kun orja Elieser
palasi, hän ei enää keskustellut Aabrahamin kanssa. Silloin Iisak teki kaikki asiat.
Kun Aabraham lähestyi Elieseriä, omaa orjaansa, hän pyysi orjaa vannomaan
hänelle. Hän pyysi orjalta valan, että tämä ei ottaisi vaimoa toisista kansoista.
Hän pyysi orjaa lähtemään hänen kotimaahansa. Se on hyvin erikoinen pyyntö.
Samalla tavoin kuin Aabrahamin ympärillä asuvat kansat olivat pakanakansoja,
epäjumalanpalvelijoita, samoin myös joen takana asuvat kansat hänen
kotimaassaan palvelivat epäjumalia. Toisaalta emme näe niissä
epäjumalanpalvelijakansoissa, jotka elivät Aabrahamin lähellä, mitään eroa
niihin, jotka elivät kotimaassa joen takana.
Aabrahamin ympärillä asuivat myöskin ystäväkansat. Siellä asuivat Eskol ja
Mamre, ihmiset, jotka olivat Aabrahamin liittolaisia. Siitä huolimatta Aabraham
kieltää Elieseriä ottamasta vaimoa tästä kansasta.
Juutalaiset viisaat Tooran tulkitsijat antavat paljon selityksiä Aabrahamin
erikoiselle pyynnölle. Yksi niistä monista selityksistä on hyvin yksinkertainen ja
lähellä meitä: Jos Iisak olisi ottanut itselleen vaimon lähimmistä kansoista, sen
jälkeen Iisakin vaimo ja koko vaimon suku olisi vaikuttanut Iisakiin. Silloin ei
ainoastaan vaimo olisi ollut epäjumalanpalvelija ja palvellut paikallisia
epäjumalia, vaan koko vaimon suku olisi kannustanut epäjumalanpalvelusta. Oli
suuri riski, että Iisak olisi alistunut epäjumalanpalvelukselle. Mutta kaukaisesta
maasta tulevalla vaimolla ei olisi lähimmän perheen tukea. Hänellä ei olisi niin
suurta valtaa vaikuttaa omaan mieheensä Iisakiin.
Kun juutalaiset viisaat käsittelivät tätä kysymystä, he näkivät sen esikuvana koko
Israelin kansan kohtalosta ja myös siinä, miten Jumala johdattaa kansaansa.
Koska Israel joutuu aina vaihtamaan paikkaa, missä elää. Millään paikkakunnalla
Israel ei voi olla omillaan muiden keskellä. Israel ei saa missään paikassa omaa
rauhaa ja turvaa.
Samalla tavalla tapahtuu, jos joku toinen ihminen muista kansoista haluaa liittyä
Israeliin. Hänen pitää erottautua omasta suvusta ja kansasta kokonaan, ja liittyä
Israeliin. Samalla tavalla me näemme Aabrahamin huolestuvan, että hänen
poikansa Iisak olisi erotettu. Että Iisak olisi liittynyt paikallisten kansojen
yhteyteen. Samalla tavalla me näemme, miten Jumala erottaa oman kansansa
Israelin muista kansoista.
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Juutalaiset viisaat selittävät, että tämä on tie, mikä jokaisen uskovaisen on
käytävä läpi. Pitää erottautua ympäröivästä maailmasta, missä hän elää. Vain
sillä tavalla, kun me erottaudumme maailmasta, me pystymme lopettamaan
maailman vaikutusvallan meihin. Sen kautta Jumala säilyttää pyhyyden Israelin
keskellä.
Jos me haluamme nähdä, mikä opetus tässä on meille, me näemme opetuksen
siinä, ettei meidän tarvitse etsiä suosituksia muista kansoista, ihmisistä jotka ovat
ympärillämme. Myöskin meillä on jokapäiväinen sisimmän tutkinta, että olenko
minä etsinyt suosituksia muilta ihmisiltä. Meillä pitää aina olla valmiudet jättää
se turvapaikka, missä me elämme Jumalan tahdon takia ja Jumalan palveluksen
takia.

