Toldot
1. Moos. 25: 19 - 28: 9

Viikon Tooran nimenä on Toldot. Ensimmäinen tärkeä aihe viikon Tooran alussa
on, että Rebekka tuli raskaaksi. Silloin tapahtui hyvin ihmeellinen asia. Rebekka
koki, että kaksoset hänen vatsassaan taistelevat keskenään. Hän lähti kysymään
siitä Jumalalta. Juutalaisten viisaiden näkökulmasta se oli suuri ihme. Koska sitä
ennen ei kukaan vielä ollut lähestynyt Jumalaa kysyäkseen Häneltä jotain.
Eräs juutalainen Tooran tutkija teki mielenkiintoisen johtopäätöksen: Siitä
lähtien, kun Aabraham lähti Uurin kaupungista aina siihen asti, kun Rebekka
lähestyi Jumalaa kysyäkseen Häneltä: siitä välistä me löydämme kahdeksan
keskustelua. Kahdeksan kertaa Jumala itse lähestyi ihmistä. Rebekan
keskustelu Jumalan kanssa oli kahdeksas. Tästä syntyi käsitys, että Rebekka olisi
niin kuin kahdeksas päivä. Jumala loi maailman seitsemän päivän aikana, mutta
luomisen päätavoite oli kahdeksas päivä: todellinen, täydellinen ihminen.
Ja ihminen, joka kuvastaa kahdeksannen päivän luomistyötä, on valmis tekemään
yhteistyötä Jumalan kanssa.
Silloin kun Aabraham aloitti vaelluksensa Uurin kaupungista, tämä ihmisten
kehitys lähti niin kuin nousemaan kahdeksannelle paikalle, siihen, missä
Rebekka puhuu Jumalan kanssa. Mitä Aabraham oli saavuttanut teoillaan? Hän
oli pystynyt tekemään hyvin pienen seurakunnan ja yhteiskunnan. Siinä me
näemme, että elävä keskustelu ihmisen ja Jumalan välillä, se ei ole niin kuin
mikään sairaus. Ensimmäinen hedelmä, minkä Aabraham saavutti, on se asema,
että ihminen pystyy puhumaan Jumalan kanssa. Eikä Aabraham ainoastaan
itseään varten säilyttänyt tätä kykyä puhua Jumalan kanssa. Vaan hän
nimenomaan opetti muita.
Me näemme Toorasta, että Rebekalla myös oli taito puhua Jumalan kanssa. Hän
oli saanut sen Aabrahamilta opetuksen kautta. Rebekka tuli Herran eteen ja esitti
Hänelle kysymyksen. Ja Jumala vastasi hänelle. Osa siitä vastauksesta oli se, että
vanhempi palvelee nuorempaa.
Juutalaiset Tooran tutkijat esittävät kysymyksen, oliko Eesau tietoinen tästä
Jumalan vastauksesta. Yksi mielenkiintoineen paikka voi ehkä vahvistaa sitä, että
Eesau tiesi tästä.
1. Moos. 27: 46: ”Ja 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. ”

Tässä Rebekka puhui Iisakin kanssa kahden kesken sanoen, ettei hän pidä
paikallisista naisista, eikä hän halua Jaakobin ottavan heistä vaimoa. Sen jälkeen
Iisak kutsui Jaakobin luokseen. Hän puhui Jaakobin kanssa ja sanoi: ” Älä ota
vaimoksi ketään Kanaanin tyttäristä. ” Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Me
näemme, että sen jälkeen Eesau ymmärsi, että hänen vanhempansa eivät pidä
paikallisista naisista. Syntyy kysymys, millä tavalla hän sai tietoonsa Jaakobin ja
Iisakin keskustelun. Tooran tutkijat sanovat, että Eesau oli sen luontoinen, että
hän aina yritti selvittää, tutkia ja etsiä, mitä tapahtuu. Sen tähden Eesau olisi ollut
tietoinen siitä, mitä Jumala oli puhunut Rebekalle. Ja sen tähden voimme sanoa,
että Eesau oli tietoinen siitä, mitä Herra oli vastannut Rebekalle, että vanhempi
palvelee nuorempaa.
Tämän takia Eesau suhtautui eri tavoin esikoisuuden myymiseen: Jos Jaakobista
tulee suurempi, silloin Jaakob palvelee häntä. Se niin kuin käännetään toisin päin.
Lisäksi Eesau sai ruokaa Jaakobilta. Mutta esikoisen asema, joka nimenomaan
antaa mahdollisuuden palvella Herraa ja olla pappina, ei ollut tärkeää Eesaulle.
Sen tähden se oli Eesauin silmissä hyvin edullinen vaihtoehto.
Jos me juutalaisten historiasta tutkimme juutalaisia kristityn Euroopan keskellä,
he olivat palveluksessa roomalaiskirkon alaisuudessa. Näemme Jumalan Sanan
toteutuvan tältä osin, että he olivat vähäisempiä kuin kantaväestö. Mutta toisaalta
juutalaiset saavuttivat toisen aseman, vaikka myivät esikoisuusasemansa. He
saavuttivat aseman, jossa kantoivat vastuun maallisista ja hengellisistä tilanteista.
He olivat niin kuin johtolankoja ihmiskunnassa.
Juutalainen traditio vahvistaa Jaakobin voiton Jaakob oli valmis olemaan orja,
mutta sen tähden, että hän oli valmis antamaan omia uhreja ja palvelemaan
Herraa. Jaakob suostui pappien tehtävään, mutta toisaalta hän oli valmis olemaan
orja ja palvelija. Ja tässä niin kuin kaupanteossa veljeksien kesken me näemme
Messiaan esikuvan. ( 1. Moos. 25: 29 - 34 )
Messias on esikoinen ja ainut täydellinen kaikista ihmisistä. Mutta Hän alisti
itsensä orjaksi asti. Sen tähden, että Hän pystyi olemaan ylipappina ja
suorittamaan uhrauksen. Tässä Jaakobin ja Eesaun keskustelussa me näemme
tulevan Messiaan tehtävän, esikuvan tästä tehtävästä.
Vielä hyvin tärkeä asia viikon Toorasta. Se on Iisakin siunaus.
Iisak on hyvin vanha ja sokea. Hän puhuu Jaakobille hyvin erikoiset sanat.
1. Moos. 27: 21: ” Tule lähemmä, poikani, tunnustellakseni, oletko sinä poikani
Eesau vai etkö.”

Jaakob lähestyi Iisaita ja Iisai tutki häntä ja vastasi, 27: 22: ” Kyllä iho on
Eesaun, mutta ääni on Jaakobin ääni. ” Näemme tässä erikoisen ironisen sävyn.
Monet juutalaiset Tooran tutkijat toteavat, että todellisuudessa Iisak tunnisti,
kuka hänen edessään oli.
Kun Iisak oli nuori, hän suoriutui hyvin vaikeasta koetuksesta. Viisaat kertovat,
että sitä mitä me koemme nuoruudessa, me kannamme koko elämämme.
Juutalaiset tutkijat kertovat, että Iisak ja Rebekka yrittivät koetella omia lapsiaan.
Jaakob oli teltassa istuva palvelija, hiljainen, rauhallinen ja osittain laiska
ihminen luonteeltaan; maanviljelijä. Tämä hänen olemuksensa, että hän eli
teltassa, puhuu siitä, että hän oli hyvin rauhallinen. Tehtävässä, joka hänelle oli
annettu, että hänen piti jättää se paikka ja lähteä karkuun, ja aloittaa koko elämä
uusiksi; siinä hänen piti esittää oma voimansa ja tehdä nopeasti ratkaisunsa.
Eesau oli metsästäjä ja hyvin temperamenttinen ja kuumaluonteinen. Mutta
hänelläkin oli oma koetus, mutta toisenlainen. Pystyikö hän ottamaan vastaan
oman veljensä ja antamaan anteeksi. Ja Eesau suoritti sen koetuksen, mutta ei
heti. Ensimmäinen ajatus, joka Eesaulle tuli, oli, että hän tappaa veljensä. Mutta
eläessään sen ajatuksen kanssa Jaakobin pakomatkan aikana, Eesau sai niin kuin
ajan kanssa oppia, ettei sellaisen ajatuksen kanssa voi elää pitkään.
Juutalaiset viisaat kertovat, että Eesau kehittyi elämänsä aikana diplomatian ja
viisauden koulussa.
Jaakob pystyi suorittamaan oman päätehtävän. Mutta se Jumalan suuri
suunnitelma, joka avautui Rebekan kautta, ei vielä ole toteutunut, mutta se
toteutuu tulevaisuudessa. Ottaen huomioon esikoisuuden myynnin, Israel
hengellisesti palvelee Eesauta. Koska Israel on Jaakob. Ja tulevasta maailmasta,
jota Jumala nyt rakentaa, me näemme miten Jaakobin jälkeläiset palvelevat
Eesaun jälkeläisiä Silloin kun tulee kahdeksas päivä, tapahtuu, että jokainen
ihminen on Herran palvelija. Silloin toteutuu koko Jumalan suunnitelma. Ja me
näemme tässä, miten Israelin ja Eesaun suhde toteutuu ja he yhdistyvät.
KYSYMYS: Miksi juutalaisten patriarkkojen vaimot olivat hedelmättömiä?
VASTAUS: Näemme vastauksen siinä, että ehkä Herra olisi halunnut heidän
rukoilevan lasta Häneltä. Rukous on tärkeää. Tavallisessa arkielämässä ihmiset
menevät naimisiin toistensa kanssa, ja naiset tulevat yleensä hyvin helposti
raskaaksi ja synnyttävät lapsia. On hyvin luonnollista lisääntyä. Jos katsomme
juutalaisten patriarkkojen elämää, me näemme, että aina tapahtui joku ihme.
Yleensä jos nainen tai tyttö tulee raskaaksi, se on niin kuin luonnollinen
tapahtuma. Yleensä naiset eivät näe sitä yliluonnollisena, että siinä olisi Jumalan
käsi mukana. Mutta jos nainen rukoilee ja pyytää Herralta, että saisi lapsen,
silloin me näemme, että Jumala vastaa hänen rukoukseensa ja lahjoittaa naiselle

sen lapsen. Minä luulen, että tämä on hyvin tärkeä osa Jumalan suunnitelmassa.
Jumala haluaa todistaa, että tämä lapsi syntyy vain Jumalan ihmeiden kautta. Että
Jumala osallistuu tulevaan lapsen syntymään. Samanlaisen tilanteen me
näemme profeetta Samuelin ja Hannan kohdalla. Silloinkin nainen rukoili lasta,
Jumala vastasi hänelle, ja hän synnytti lapsen.
Se on niin kuin suuri todistus ihmisille, että Jumalan ihmeellinen käsi on mukana
suunnitelmassa.
KYSYMYS: Miksi Aabraham ei lähtenyt katsomaan Iisakin lapsia, omia
lastenlapsiaan?
VASTAUS: Jos Toorassa ei tästä aiheesta mainita, se ei tarkoita sitä, että näin ei
olisi tapahtunut. Voimme nähdä myös Paavalin kirjoituksissa ( Gal. 3: 16. ) , että
siemenen siunaaminen ei tarkoita Eesaun ja Jaakobin syntymää. Myöskään se ei
tarkoita 12 Jaakobin pojan syntymistä. Paavali selittää, että lupauksen siemenen
siunaaminen koskee Messiasta. Ja Jeshua puhuu, että Aabraham näki sen päivän.
Minä luulen, että Toora vain ei ota huomioon tätä tapahtumaa. Mutta jos me
katsomme juutalaisia Tooran tutkijoita, näemme, että heidän mukaansa
Aabraham on nähnyt ja tavannut lastenlapsensa. Mutta tämä ei ollut vielä
lupauksen toteutumista.

