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Shlach
4. Moos. 13: 1 - 15: 41

Keskeinen asia tässä viikkoluvussa on, että Mooses lähettää tiedustelijoita
selvittämään olosuhteita Luvatussa maassa. Luku alkaa siitä, että Herra antoi
käskyn ja Mooses lähetti tiedustelijat tutkimaan Luvattua maata, 13: 2 - 3: Ja
Herra puhui Moosekselle sanoen: ” Lähetä miehiä vakoilemaan Kanaanin maata,
jonka minä annan israelilaisille. ”
Noin 40 vuotta myöhemmin Mooses kertoi tämän tarinan eri tavalla,
5. Mooseksenkirjassa 1: 21- 23. Tästä myöhemmästä kertomuksesta me näemme,
että Israelin kansa itse halusi lähettää vakoilijoita Luvattuun maahan.
Ensimmäinen kysymys, mikä meidän pitää selvittää, on se kuka alkuperäisesti
lähetti vakoilijat, Jumala vai Israelin kansa ?
Jotkut Tooran kommentoijat näkevät tässä tilanteessa Jumalan armollisuuden. He
näkevät Jumalan niin kuin ehdottaneen, että jos sinä, Mooses, tahdot, niin kyllä
sinä voit lähettää sinne vakoilijoita. Mooses itse puhuu, että hän otti sen ajatuksen
Israelin kansalta. Joskus meidänkin elämässämme käy niin, että kuulemme
jonkin äänen tai joku ajatus pyörii päässämme. Tämä ajatus voi olla Jumalasta.
Joskus Jumala keskustelee kanssamme meidän ajatusmaailmassamme.
4. Moos. 13:1 me luemme: ” Lähetä sinä...” Tämä voi muistuttaa meille sen
Raamatun kohdan, missä Aabrahamille sanottiin: ” Mene sinä..." Aabrahamin
tapauksessa meillä on varma tieto, että häntä käskettiin menemään, ja se ei ollut
hänen ajatusmaailmastaan. Tässä Mooseksen tapauksessakin meidän on parempi
ottaa kanta, että tämä ei ollut Jumalan tarjoama vaihtoehto, vaan Jumala pyysi
tehdä näin.
Hyvin merkittävä asia tässä on, että Jumala lähestyi Moosesta ja puhui hänelle,
mutta Hän ei sanonut Moosekselle, että mene ja kerro kansalle. Eli Mooses otti
käskyn vastaan suoraan Jumalalta itseä varten. Sitten Mooses omasta tahdostaan
keskusteli kansan kanssa. Näemme, että kansalle kertoessaan Mooses muutti
radikaalisti tehtävää, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 4. Moos. 13: 18 - 20.
Jumala olisi tahtonut, että Israelin kansa tutkii Luvattua maata. Israelin kansaa
taas kiinnosti, mitä tietä heidän olisi paras mennä. Mutta Mooses antoi käskyn
mennä ja tutkia Luvattua maata sotilaallisesta näkökulmasta. Mooseksen tehtävä
oli siinä, että hän halusi valmistaa Israelin kansasta niitä sotilaallisia
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johtopäälliköitä, jotka osaisivat tutkia ja tehdä johtopäätöksiä. Eli tämän voi
nähdä jonkunlaisena Israelin kansalle annettuna kiusauksena.
Siinain vuorella Israelin kansa antoi Jumalalle lupauksen noudattaa kuuliaisesti
Hänen käskyjään. Mutta kun kansan olisi pitänyt tehdä suunnitelma ja toteuttaa
se sotilaallisesta näkökulmasta, kansa ei kestänyt koetusta. Eli koko Israelin
kansa oli edelleen orjuuden tilassa. Ja tämän kiusauksen seuraamuksena koko
kansa jäi 40 vuodeksi erämaahan. Vaikka tämä toisaalta oli rangaistus Israelin
kansalle, niin toisaalta se oli aikaa, jossa he valmistautuivat palvelustehtävään.
Eli 40 vuoden aikana koko Israelin kansa valmisti itseään palvelemaan elävää
Jumalaa. Heistä tuli palvelijoita.
Kun me puhumme Luvattuun maahan nousemisesta, meidän pitää ottaa
huomioon vielä yksi asia. Israelin kansalle on annettu etuoikeus hallita Luvattua
maata. Tämä on hyvin polttava ja ajankohtainen kysymys myös tänä päivänä.
Tässä Toorassa me näemme, että ennen kuin israelilaiset astuivat Luvattuun
maahan, siellä asui muita kansoja. Ja näillä muilla kansoilla oli myös
menestyneitä, kukoistavia kaupunkeja, jotka juutalaiset tullessaan valloittivat.
Syntyy kysymys, minkä tähden ja millä oikeudella israelilaiset silloin valloittivat
Luvatun maan. Meidän lähtökohtamme siinä on, että koko maa kuuluu Jumalalle.
Ja Jumala jakaa tämän maan kenelle tahtoo.
1. Mooseksenkirjassa 15: 16 me luemme, että amorilaisten syntivelka ei ole vielä
täysi. Eli Luvatussa maassa asuneella paikallisella kansalla oli suuri velka
Jumalan edessä. Jumala oli kestänyt tätä paikalliskansan syntivelkaa noin 400
vuotta. Ensimmäinen syy, miksi israelilaiset valloittivat Luvatun maan, oli
paikallisen kansan suuri velka Jumalan edessä. Toinen syy, minkä me jo tänä
päivänä voimme tutkimuksen perusteella selvittää: Tähän päivään on säilynyt
israelilaisten kuningasten ja egyptiläisten kuningasten välinen kirjeenvaihto.
Tästä kirjeenvaihdosta me tiedämme, että nämä kaikki kaupungit olivat Egyptin
orjuudessa. Ja monet kaupungit ja kuninkaat olivat ylpeitä siitä, että egyptiläiset
sotilaat olivat kaupungissa. Eli toinen syy, miksi israelilaiset valloittivat Luvatun
maan: oli sotilaallinen taistelu Egyptiä vastaan.
Jos me katsomme tätä tilannetta siitä vertauskuvasta, missä Egypti symboloi
synnille alamaista hengellistä tasoa, me voimme nähdä tämän maan
valloittamisen pyhyyden ja vanhurskauden voittona syntiä vastaan. Tässä on
pyhä tarkoitus, kun me valloitamme maata pyhyyden tähden. Tämäkin vaatii
myös meiltä itseltämme pyhyyden tilaa. Tämä viikon Tooraluku puhuu tästä
aiheesta.

