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    Korach 
 

   4. Moos. 16: 1 - 18: 32     rabbi J.Melamed 

 

Tämä viikon Toora kertoo ihmisten historian ensimmäisestä vallankumouksesta: 

Koorach vastaan Mooses. Ensimmäisen Koorachin ilmoittaman ajatuksen me 

näemme 16. luvun 3. jakeesta. ” Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra 

on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? ” 

Eli me näemme tässä taistelutilanteen tasavertaisuudesta.  

 

Mikä voi aiheuttaa, että Koorach alkaa taistella vallasta Mooseksen kanssa? 

Puolitoista vuotta aiemmin Mooses oli ottanut johtoaseman Israelin kansan yli. 

Egyptin kirouksen aikana kaikki tapahtui Mooseksen sanojen mukaisesti. 

Punainen meri avautui Mooseksen sanalla. Ja kun Toora oli lahjoitettu kansalle, 

kaikki kuulivat, että itse Kaikkivaltias Jumala puhui Mooseksen kanssa. Myös 

voi esittää kysymyksen Aaronin kohdalla. Aaron oli ollut jo noin puoli vuotta 

ylipappina ilmestysmajassa. Minkä takia Koorach nosti valtakysymyksen esiin 

sen jälkeen, kun vakoilijat olivat käyneet tutkimassa Luvattua maata?  

 

Juutalaiset viisaat antavat omia näkemyksiään tästä aiheesta. Tänään haluamme 

pysähtyä vain yhden selityksen kohdalla. Mooses oli Israelin kansan johtaja ja 

hänellä oli kolme päämäärää. Ensimmäinen tehtävä oli viedä Israelin kansa pois 

Egyptin maasta. Ja Mooses onnistui hyvin tässä tehtävässä. Toinen päämäärä 

Mooseksen edessä oli tuoda Israelin kansa Siinain vuorelle ja ottaa vastaan 

Jumalan Toora. Myös tässä tehtävässä Mooses onnistui. Kolmas Mooseksen 

päämäärä oli se, että hän vie Israelin kansan Luvattuun maahan. Ja nimenomaan 

tässä viimeisessä päämäärässä Moosekselle syntyi ongelmia.  

 

Vakoilijat tulivat Luvatusta maasta ja ilmoittivat kansalle, että Luvattua maata oli 

mahdotonta vallata. Silloin Israelin kansa alkoi itkemän omaa kohtaloaan. 

Jumala laski kansan ylle rangaistuksen: koko kansa joutui olemaan erämaassa 40 

vuotta. Eikä Mooses vienyt Israelin kansaa Luvattuun maahan, vaan Jehoshua ( 

Joosua ) 40 vuoden päästä. Voimme tehdä johtopäätöksen, että Mooseksella 

Israelin kansan johtajana ei ollut enää päämääriä ja tehtäviä. Nyt hänen ei 

tarvinnut viedä omaa kansaansa Luvattuun maahan. Kaikki mitä tapahtui sen 

jälkeen, tapahtui ilman Mooseksen johdatusta.  

 

Jos me katsomme 5. Mooseksen kirjaa 2: 16 - 17: ” Kun kaikki sotakuntoiset 

miehet olivat kuolleet pois kansasta, puhui Herra minulle sanoen. ” - niin 

alkuperäisessä hepreankielisessä tekstissä käytetään sanaa vayedaber, mikä 

tarkoittaa: ” hän puhui minulle kasvoista kasvoihin ”. Tooran kommentoija Rashi 

puhuu tästä paikasta näin: ” Sen paikan kohdalla, kun vakoilijat lähetettiin 
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Luvattuun maahan, tätä sanaa vayedaber ei käytetty ollenkaan. Eli ainoa 

Toorassa käytetty sana oli vayomar, mikä tarkoittaa: ” hän sanoi ”. Sana 

vayedaber tarkoittaa, että kun hän puhui, toinen voi vastata siihen. Mutta heprean 

sana vayomar tarkoittaa, että hän ilmoitti. Eli sanoi, mitä pitää tehdä. Se tarkoittaa 

sitä, että vakoilijoiden ajasta tähän Tooran kohtaan ( 5. Moos. 2: 17 ) Israelin 

kansalla ei ollut mahdollisuuksia keskustella Jumalan kanssa. Eli Mooseksen 

profeetallinen kyky oli hyvin paljon alistettu.  

 

 

Siitä, miksi tämä tapahtui Mooseksen kohdalla, voi sanoa niin, että Mooseksen 

profeetallinen kyky oli käytössä aina silloin kun kansa tarvitsi johdatusta. Eli 

sellainen hyvä profeetallinen kyky annetaan silloin, kun Israelin kansa tarvitsi 

sanaa Jumalalta. Koska tässä välissä Israelin kansa oli rangaistuksen alla, kansa 

ei tarvinnut profeetallista sanaa, eikä pystynyt keskustelemaan suoraan Jumalan 

kanssa.   

 

Vastaavan tilanteen me voimme nähdä kultaisen vasikan kohdalla. Talmudista 

me voimme lukea sen. 2. Mooseksenkirjan luvussa 32 itse Jumala puhui 

Moosekselle: ” Mene alas, laske alas. ” Talmud selittää, että sana ” laske alas ” 

tarkoittaa sitä, että Mooseksen olisi pitänyt laskeutua profeetallisesta asemasta ja 

tasosta alaspäin. Eli Mooses omisti korkean profeetallisen kyvyn vain Israelin 

kansan tähden. Ja vakoilijoiden syntien tähden Mooses menetti profeetallisen 

kykynsä korkeaa tasoa keskustella Jumalan kanssa.  

 

Silloin syntyy kysymys: Jos Mooseksella ei ollut enää profeetallista korkeaa 

tasoa ja hän voi vain silloin tällöin kuulla Jumalalta jotain ilmestyksiä, ja jos 

hänellä ei ollut enää päämääriä ja tehtäviä, niin miksi hän korotti itseään 

johtajaksi? Sen tähden Koorachin kapina syntyi tässä tilanteessa. 

 

Jos kerran tilanne oli, että Israelin kansa ei lähiaikoina pääsisi Luvattuun maahan, 

niin minkä takia Mooses sitten oli johtamassa Israelin kansaa? Minkä takia ei 

voinut normaalisti rakentaa suhdetta kansan ja Jumalan välille? Tämä on 

Korachin esittämä kysymys Mooseksen edessä.  

 

Minkä takia Koorach sitten sai hyvin kovan vastauksen Moosekselta? Mistä me 

voimme löytää Koorachin virheen? Varmasti vastaus on siinä, että Jumalan 

valinnat eivät riipu siitä, minkälaisen tehtävän Hän antaa valituilleen. Mooses oli 

kutsuttu johtamaan Israelin kansaa. Tämä oli hänelle annettu päätehtävä, ja 

kaikki muu oli liitetty siihen. Silloin kun Israelin kansa oli olemassa, Mooseksen 

kutsumustehtävä oli voimassa.   

 

Voimme tehdä rinnakkaisvertailun Israelin kansan tämän päiväseen tilanteeseen. 

Voi sanoa, että Israelin kansa ei ottanut vastaan Messiasta. Israelin kansa on 
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kokenut hajotusta ja temppelin tuhoamista. Syntyy kysymys: Jos niin on 

tapahtunut, missä on Israelin kansan erityisasema ja kutsumus? Tänä päivänä 

monet puhuvat, että Israelin kansa on menettänyt historiallisen kutsumuksensa, 

eikä Israelin kansalla ole tänä päivänä mitään erikoista. Myös on olemassa niitä, 

jotka haluavat astua Israelin aseman tilalle. Ja tämän viikon Tooran Koorachin 

elämäntilanteesta me näemme, miten vaarallista on astua ottamaan Israelin 

paikkaa.  

 

Israelin kansan erityisasema ja heidän kutsumuksensa on siinä, että itse Jumala 

on valinnut heidät. Israel ei koskaan ole menettänyt sitä asemaa, vaikka kansa on 

langennut. Koorachin virhe on hänen luulossaan, että Israelin kansa on 

menettänyt kutsumuksensa ja erityisasemansa Jumalan edessä. Koska kutsumus 

ja Jumalan tekemän valinta-asema on ikuisuudeksi eikä joksikin määrätyksi 

ajaksi. Tämä asia meidän pitää aina muistaa ja tässä on tämän viikon Tooran 

päämäärä.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


