
Suomen Messiaaninen yhdistys  

www.messiaaninen.net 

1 

 

Vajigash    1. Moos. 44: 18 - 47: 27 

 

 

Viikon Tooran nimi on Vajigash. Se alkaa Juudan puheesta. Se on hyvin pitkä 

monologi koko Toorasta. 1. Moos. 44: 19 Juuda aloittaa kertomaan kaikki 

keskustelut, jotka olivat tapahtuneet Egyptissä Joosefin ja hänen veljiensä välillä. 

Tämä on hyvin koskettava ja tunteellinen monologi.  

 

Jos katsomme, miten juutalainen midrash tulkitsee tätä molonologia, midrash 

yrittää avata, mitä tapahtuu Juudan sisimmässä. Se tulkitsee, että vaikka Juuda oli 

hyvin rauhallinen ja hiljainen, hänen sisällään tapahtui suuria muutoksia.  

Juutalaiset käsittävät, että ihmisellä on kaksi alkua: hyvä alku ja paha alku. 

Juutalainen midrash tulkitsee näin, että Joosef on niin kuin hyvä alku ja Juuda on 

huono alku.  

 

Juuda esitti kysymyksen: ” Mitä minä nyt kerron isälle? ” Midrash tulkitsee niin, 

että Joosef vastasi Juudalle: ” Kerro näin, että lanka menee ämpärin perään. ”  

Se tarkoittaa, että yksi synti vie meitä toiseen. Tämä on sisäinen keskustelu, ja me 

näemme Juudan sanovan, että sinä tuomitset meitä väärällä tuomiolla. Ja Joosef 

vastasi hänelle: ” Epämukava tuomio niille, jotka tekivät vääryyttä. Onko 

suurempaa syntiä kuin myydä oma veljensä orjuuteen? ”  

 

 Juuda raivostui ja sanoi, että Shemin tuli palaa minun sydämessäni. Taas Joosef 

vastasi hänelle: ” Tämä tuli on sinun miniäsi Tamarin tuli.” Juuda sanoi, että minä 

voin lähteä tästä talosta ja värittää kaikki talot verellä. Ja Joosef vastasi: ” 

Maalata te osaatte aina. Silloin kun te maalasitte veljen paidan verellä ja kerroitte 

isälle, että eläin on syönyt Joosefin, te sanoitte minulle, että Benjamin on kuollut. 

Mutta se on valhe, koska minä olen lunastanut ja ostanut hänet, ja hän tulee kohta 

tänne. ”  

 Sitten Juuda alkoi huutaa: ” Joosef, Jaakobin poika, tule tänne! ” 

  Kun veljet kuulivat sen, he alkoivat katsoa ympärilleen, mitä tapahtuu. 

 Joosef sanoi heille: ” Miksi te katsotte ympärillenne? Tässä minä olen, veljenne 

Joosef, jonka te myitte orjuuteen. ”  

 

Midrash avaa tällä tavalla Juudan sisäisen maailman, joka vei hänet 

parannukseen. Midrash kertoo, että veljen henki oli lähtenyt pois, eivätkä he 

osanneet vastata hänelle mitään. Rabbi Johanan, joka on kirjoittanut tämän 

midrashin, kirjoittaa lopuksi näin: ” Meille tulee paha tuomion päivänä. Joosef 

paljasti itsensä veljiensä edessä ja sanoi heille, että minä olen teidän veljenne 

Joosef, ja veljet pelästyivät kuoliaaksi. Mitä tapahtuu silloin, kun itse Messias 

tulee ja Hän asettaa tuomion meille? Kaikkivaltias esittää meille vastuumme tästä 

teosta. ”  
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Näemme, että tässä midrasin kertomuksessa juutalaiset viisaat yrittävät tehdä 

vertauskuvaa Joosefin ja Messiaan kesken. Myös siitä, miten Messias on piilossa 

omalta kansaltaan. Ja myös siitä, että kun Messias tulee ja paljastaa itsensä, 

silloin tulee tuomio kansan edessä. Kun luemme Tooraa eteenpäin, me näemme 

Joosefin ja Juudan keskustelun, jossa Joosef lohdutti veljeään ja sanoi, että ette te 

minua tänne lähettäneet, vaan itse Jumala sen suunnitteli.  

 

Tätä on hyvin vaikea ymmärtää, koska me näemme Toorasta, että veljet itse 

heittivät Joosefin tyhjään kaivoon. Ei Jumala häntä sinne heittänyt. Ja miksi 

Jumala teki sellaisen suunnitelman? Jumalan suunnitelma oli, että Joosef myytiin 

orjaksi Egyptiin. Ja vasta sen jälkeen, kun omat veljet tekivät syvän parannuksen, 

Joosef saattoi paljastaa itsensä, kuka hän on.   

 

Silloin kun Joosef eli Egyptin maassa, hänen veljillään oli hyvin koetteleva 

elämä. Joosef kävi läpi omaa elämäntarinaa, missä hänet myytiin orjaksi 20 

hopearahasta, ja miten hän kehittyi ja hänestä tuli suuri johtaja faaraon talossa. 

Veljet kävivät omaa elämänpolkuaan, jonka alkuvaiheessa he olivat siinä 

tilanteessa, että myivät oman veljensä. Siitä he kehittyivät siihen pisteeseen, että 

olivat valmiit uhraamaan oman elämänsä pelastaakseen toisen. Se oli hyvin 

vaikea ja syvästi kehittävä elämäntie veljien kohdalla, kunnes he olivat valmiit 

tekemään tshuvan - syvän parannuksen.  

 

Silloin kun Joosef sanoi heille, että itse Jumala oli lähettänyt hänet Egyptin 

maahan, se puhuu siitä Jumalan suunnitelmasta, että koko Israelin maassa oman 

kansan keskellä tapahtuu tshuva - parannus. Parannuksen teko oli ehdotonta, että 

veljien kesken olisi yhtenäistä. Ja tämä veljien yhtenäisyyden pitää keskittyä 

Jumalaan, ja se oli Jumalan suunnitelmassa.  

 

Jos me nyt katsomme koko juutalaisten historiaa, me näemme, että Israelin 

kansalle Joosef on tänä päivänä Egyptin maassa. Jos me vertailemme Joosefia 

Messiaan esikuvaksi, me tiedämme, että tänä päivänä Israel ei tunne Messiasta. 

Israelin kansalle Messias on kuollut. Myös kuin vastaava tapaus Joosefin 

kohdalla, Jumalan suunnitelma on, että oma kansa tekee parannuksen. Veljien 

viha ja kovuus Joosefia kohtaan oli Jumalan suunnitelma sen tähden, että veljet 

tekisivät parannusta.    

 

Tänä päivänä me näemme Israelin kohdalla syvän kovuuden Messiasta kohtaan. 

Sen tähden, että Israel tekisi parannusta. Sen tähden, että tuomion päivänä 

Israelin kansa tulee Jumalan tuomiolle yhtenäisenä kansana. Niin kuin Sakarias 

kirjoittaa, että he katsovat Häntä, jonka ovat lävistäneet. Sen tähden, että kansa 

joka tekee parannusta ja vie itseään puhtauteen, pystyisi näkemään Messiaan. 

Niin kuin Joosefin unessa kaikki 11 veljeä kumarsivat Joosefin eteen, samalla 

tavoin koko Israelin kansa kumartuu Messiaan edessä yhtenäisenä kansana.  
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Vaikka näyttää siltä, että Israel on synnin keskellä, sydämen kovettumisen 

keskellä, siitä huolimatta Israel on Jumalan valittu kansa ja Jumalan keskipiste. 

Jumala seuraa Israelia, pitää siitä huolen ja vie parannukseen.    

 

Tässä Israelin kovettuneessa suhteessa Messiaakseen me näemme kuitenkin 

syvän Jumalan suunnitelman ja myös Jumalan huolen Israelin kansasta. Tulee 

aika, jolloin Joosef paljastuu veljilleen. Silloin kun Messias tulee ja paljastaa 

itsensä omalle kansalleen Israelille.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


