Mikeitz

1. Moos. 41: 1 - 44: 17

Meillä on tänään viikon Toora nimeltään Mikeitz. Kaikkein tärkeintä tässä viikon
Toorassa on Joosefin ja hänen veljiensä tapaamistapahtuma. Kun veljet tulivat
Joosefin luo, hän tunnisti heidät heti, mutta veljet eivät tunnistaneet häntä.
Joosefin mieleen tulivat heti unet, jotka hän oli nähnyt aikoja sitten.
Joosef sanoi veljille: ” Te olette vakoojia, ja tulitte tunnustelemaan tätä maata. ”
Juutalaiset Tooran tutkivat ovat hämmästyneitä siitä, minkä tähden Joosef ei
paljastanut itseään veljilleen. Halusiko hän kostaa veljilleen pahat teot, joita he
olivat hänelle tehneet? On vaikea uskoa siihen, koska Joosef itse tunnusti
Sanassa, että tämän pahan teon, mitä veljet olivat hänelle tehneet, oli Jumala
kääntänyt hyväksi ( 1. Moos. 50: 20 ) . Ja Sanassa sanotaan, ettei Joosef
muistanut veljien pahoja tekoja häntä kohtaan, vaan hän muisti unet, joita Jumala
oli hänelle näyttänyt.
Tästä on hyvin vaikea selvittää, mitä Joosef halusi. Yksi juutalaisista viisaista,
Nahmanit nimeltään, puhuu näin: Joosef näki unessa, että kaikki 11 veljeä
kumartavat hänen edessään. Ja Joosef ymmärsi, että tämä uni oli toteutumassa
todellisessa elämässä. Joosefille oli hyvin tärkeää, että Benjamin olisi myöskin
veljiensä kanssa, jotta Joosefin uni olisi toteutunut. Ei sen takia, että Joosef olisi
ollut ylpeä ja olisi halunnut veljien kumartavan häntä, vaan sen takia, että hänen
unensa Jumalan tahto olisi toteutunut hänen elämässään.
Rambam tulkitsee tämän Tooran jakson niin, että sen takia Joosef teki niin kuin
teki, että Jumalan suunnitelma toteutuisi niin kuin hänen unessaan. Mutta on
myös muita Tooran tulkitsijoita, jotka ovat eri mieltä.
Yksi rabbeista, Jitszak Ramah sanoo: Jumala, joka lähetti tämän unen, myös
kantoi vastuun siitä, että uni toteutui. Ja tämä juutalainen rabbi selittää: Jos
ihminen itse yrittää toteuttaa Jumalan unia, hän ei ole viisas ihminen. Jumala ei
lähetä ihmisille unia sen takia, että ihminen itse yrittää toteuttaa niitä, vaan
Jumala lähettää unia sen takia, että Jumala toteuttaa niitä.
Mutta syntyy kysymys, että miksi Joosef ei halunnut avata itseään veljien edessä?
Yli 20 vuotta taaksepäin, kun paha tapahtui Joosefin ja veljien välillä, Joosef oli
hyvin nuori poika. Ja veljet tekivät hänelle todella pahaa. Mutta nyt Joosefilla oli
suuri asema: hän oli faaraon jälkeen toinen päämies Egyptissä. Ja jos veljet nyt
kohtaisivat Joosefin hyvällä tavalla ja säälisivät häntä, tapahtuisiko veljien
kohdalla todellinen parannus? Tästä voi todeta, että tilanne ei ollut samanlainen
kuin yli 20 vuotta sitten.

Juutalaisessa maailmassa parannuksen teon merkki on siinä, että ihminen tekee
parannuksen eikä koskaan palaa siihen syntiin, mistä hän on parannuksen tehnyt.
Jos ihminen tekee syntiä jossain elämän tilanteessa, tekee parannuksen eikä enää
palaa syntielämään, niin vasta sitten kun hän on taas vastaavassa tilanteessa,
sitten voi todeta, että hän on todella tehnyt parannuksen. Joosefille oli hyvin
tärkeä tunnistaa, että hänen veljensä olivat todella tehneet parannuksen. Sen
tähden Joosef kutsui Benjaminin. Hän halusi Benjaminin olevan samassa
elämäntilanteessa, missä hän itse oli ollut 20 vuotta sitten. Jotta Benjaminilla olisi
vastaava tilanne, jossa hänen omat veljensä voisivat hylätä hänet omien etujensa
tähden.
Tässä tapahtui koetus veljien kohdalle. Ja sen tähden Joosef ei paljastanut, kuka
hän todellisuudessa on.
Mitä me voimme sanoa, jos katsomme, että vastaavan tilanteen voi rinnastaa
Israelin ja Messiaan suhteesta? Israelin hengellinen asema on, että he hylkäsivät
Messiaan. Sen tähden ilouutinen Messiaasta julistettiin toisille kansoille. Mitä
pitää tapahtua Israelin kohdalla, että Messias avautuu omalle juutalaiselle
kansalle? Ensiksi pitää tapahtua suuria hengellisiä muutoksia Israelin kansan
kohdalla. Suuria muutoksia pitää tapahtua lain ja armon ymmärtämisen välillä.
Siinä on suurin syy, miksi Israel on hylännyt Messiaan.
Sen tähden, jos Israelin kansassa ei tapahdu muutoksia, tämä ei kykene eikä pysty
vastaanottamaan Messiasta.
Vaikka Messias on piilossa Israelin kansalta, siitä huolimatta Hän tarkkaan
seuraa Israelin tilannetta. Israel( Jakob) luuli, että Joosef oli kaukana hänestä.
Mutta todellisuudessa Joosef hallitsi koko tilanteen. Samoin vastaavasti tapahtuu
Messiaan kohdalla. Joosef piti huolta omista veljistä. Niin myös Messias pitää
huolta Israelin kansasta. Me näemme Messiaan huolenpidon Israelin kansasta
kasvatuksellisissa merkeissä. Messias valmistaa Israelin kansaa siihen, että Hän
avautuu heille. Siinä prosessissa Messias itse tietää, että tämä on tapahtuva.
Koska tämän prosessin menestymisen hallitsee Jumala, Kaikkivaltias.

