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Yetro      

 

 2. Moos.  18: 1 - 20: 26   J.Melamed     Israel 
 

 

2. Moos. 19: 4:  
 

” Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut 

teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. ” 
 

Monet juutalaiset viisaat yrittävät tulkita tätä Sanan paikkaa. Minkä takia Jumala puhui 

juutalaisille näin, että te olette nähneet, mitä Minä olen tehnyt egyptiläisille? Koska 

egyptiläisten keskuudessa oli paljon vääryyttä, niin voi sanoa, että he olivat synnin 

orjia. Voi olla, että ei niin pahasti kuin muut kansat,  mutta siitä huolimatta he olivat 

ansainneet Jumalan rangaistuksen omien syntiensä tähden.  
 

Mutta tässä jakeessa Jumala puhuu, että Egyptin kansa on kärsinyt nimenomaan 

juutalaisten tähden. Ei Egypti kärsinyt omien syntiensä tähden, vaan sen synnin 

tähden, että egyptiläiset orjuuttivat ja vainosivat juutalaisia. Jos Jumala olisi rangaissut 

egyptiläisiä heidän omien syntiensä tähden, niin Jumala ei olisi puhunut kansalleen 

niin kuin Isä puhuu lapsilleen. Jakeen neljä lopussa Jumala puhuu, että minä olen 

kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.  
 

Samanlaiset sanat me voimme löytää 5. Moos. 32: 11. Siinä puhutaan, että kotka 

varjelee pesäänsä ja lentää sen yllä.   
 

Miten me voimme tulkita tämän Tooran esikuvan? Yleensä kaikki linnut kantavat omia 

poikasiaan jaloissaan sen tähden, että pelkäävät toisten lintujen hyökkäävän poikasten 

päälle. Mutta kotka on vahva lintu eikä pelkää muita lintuja ja kotka kantaa poikaset 

omilla sivillään. Tämä antaa meille esikuvan, että Jumala omalla vahvalla kädellään 

kantoi omaa kansaansa, eikä vihollisia olisi pitänyt pelätä. Ja tässä sanotaan: ei 

ainoastaan yhden kotkan, vaan monien kotkien siivillä.  
 

Juutalaiset viisaat selittävät, että oli niin kuin tilanne, jossa koko taivas oli täynnä 

kotkia. Tämä on esikuva siitä, että kaikki taivaan voimat oli keskitetty nimenomaan 

siihen, että oma kansa olisi turvassa ja pääsisi pois orjuudesta.  

 

Sana puhuu meille, että kaikki taivaalliset voimat oli keskitetty siihen, että Israelin 

kansa olisi tullut Jumalan luo. Jos käsittelemme tämän neljännen jakeen 

kokonaisuudessaan, voimme erottaa sen jakeen juutalaisten historiasta. Juutalaiset 
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kertovat, että kaikki vapauttamiset, mitä heille on tapahtunut, ovat toisiinsa nähden 

samanlaisia.  
 

Meille Egyptistä vapautumista on Messiaan kautta saamamme pelastus. Itse Jumala 

rikkoo maailman, jossa me elämme orjuudessa. 
 

Joku ihminen voi vapautua huumeitten käytöstä. Ja toinen voi saada vapautuksen 

jostain pienemmästä riippuvuudesta kuin huumeet. Jumala rikkoo sen synnin vallan, 

missä me elämme orjuudessa. 
 

Ja nämä ovat ensimmäisiä sanoja neljännessä jakeessa: ” ...mitä minä olen tehnyt 

egyptiläisille... ” Jumala tekee omia tekojaan julkisesti eikä pelkää ketään. Jumala avaa 

kaikille itseään: voimaansa ja kirkkauttaan. Jumala ei tee tätä sen tähden, että haluaa 

vastustaa syntiä ja pahaa, ei sen tähden, että Hän vihaa pahaa. Vaan sen tähden, että 

Jumala rakastaa meitä ja haluaa vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Päämäärä ei ole 

rikkoa egyptiläisiä vaan tuoda meidät Jumalan luokse.  
 

Mitä se tarkoittaa, että Jumala on tuonut ihmiset luokseen? Ennen kuin avaamme 

tämän merkityksen, me voimme katsoa Tooran läpi, mitä tarkoittaa: tuoda itselleen. 

Tämä neljäs jae puhuu ennen Siinain vuoren tapahtumia. Jumala on vapauttanut meidät 

Egyptin orjuudesta ja tuonut luokseen kotkan siivillä sen tähden, että Hän antaa meille 

jotain ja odottaa meiltä palvelustehtävää.   
 

Minkä takia Jumala siis haluaa tuoda meidät itsensä luokse? Sen tähden, että Hän 

haluaa lahjoittaa meille Tooran ja Tooran lain. Miten tämän voi nähdä meidän 

messiaanisten uskovien elämässä?  
 

Aika usein me kuulemme erilaisia todistuksia, miten ihminen on saanut pelastuksen; 

miten Jumala on ilmestynyt hänelle. Jotkut kertovat, että hän oli narkomaani, ja Jumala 

paransi ja vapautti hänet orjuudesta. Ja nyt hän on vapaa ihminen eikä riippuvainen 

huumeista. Hän ei enää koske huumaaviin aineisiin. Ja tämä ihminen todistaa kaikille, 

että Jumala on vapauttanut minut ja nyt minulla on rauha Jumalan kanssa. Näissä 

ihmisten todistuksissa me näemme, kuinka neljännen jakeen kaksi tapahtumaa avautuu 

näitten ihmisten kohdalla: Jumala on rikkonut egyptiläisten orjuuden ja tuonut kotkan 

siivillä luokseen.   

 

Mutta näille ihmisille ei vielä ole avautunut sen merkitys, miksi Jumala on tuonut 

heidät itsensä luokse. Vaikka ihminen tekee Jumalan kanssa rauhan ja sovinnon, se ei 

silti tarkoita, että hän ymmärtäisi, minkä takia tämä on tehty.  
 

Meidän vapautumisemme on vasta avain Jumalan liiton solmimiseen. Sen päämäärä, 

miksi Jumala rikottaa Egyptin orjuuden elämässämme, ja sen että Hän haluaa tuoda 

meidät kotkan siivillä luokseen: kaiken tämän takana on se, että Jumala haluaa tehdä 

liiton meidän kanssamme .  
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Pitää muistuttaa siitä, että vapautumisessa ei ole kokonaisliitto vielä tapahtunut. Jos 

ihminen, joka on saanut vapautusta Jumalan voimallisen käden kautta, haluaa tarkistaa 

itseään - että onko hänellä liitto elävän Jumalan kanssa -  niin liiton merkki on siinä, 

että olemme ottaneet kaikki Jumalan lait omaan elämäämme ja olemme kuuliaisia 

niille ja Jumalan tahdolle.  
 

  
 


