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3. Moos. 16:1- 20:27

Tässä viikon Toorassa käsitellään kiellettyjä liittoja. Toora puhuu, että mies ei
voi ottaa vaimoksi isänsä vaimoa. Tai isänsä sisarta eli tätiään. Tai oman veljensä
ex-vaimoa, joka on eronnut. Nämä kielletyt avioliitot ovat hyvin ymmärrettäviä,
mutta on olemassa yksi kielteinen käsky, jota on hyvin vaikea ymmärtää: 18: 18:
” Älä ota vaimosi eläessä hänen sisartansa vaimoksesi ja paljasta hänen häpyänsä,
sillä se tuo riidan. ” Jos yhdellä miehellä on kaksi vaimoa, heidän keskinäistä
suhdettaan kuvataan hepreaksi sanalla tsarat.
Nämä kielteiset käskyt ovat voimassa ikuisesti. Vaikka oma isä olisi jo kuollut,
poika ei voi ottaa hänen vaimoaan itselleen vaimoksi. Mutta vaimon sisaresta
Toora puhuu eri tavalla. Jos oma vaimo on kuollut, on mahdollista ottaa hänen
sisarensa vaimokseen. Voidakseen selvittää, minkä takia Toora määrää näin
avioliitosta, juutalaiset viisaat ovat tutkineet hyvin paljon tätä aihetta. Jotkut
viisaat selittävät asian niin, että jos kaksi sisarta menee naimisiin saman miehen
kanssa, sisarten kuuluu rakastaa toisiaan, mutta heidän välilleen voi tulla
mustasukkaisuus ja kilpailuhenki, joka johtaa riitaan. Toisten viisaiden mielestä
voi olla moraalisesti ja eettisesti väärin ottaa vaimoksi molemmat sisarukset.
Tälle Tooran paikalle oli selityksiä jo hyvin kauan sitten. Sananpaikkaa tulkittiin
niin, että kun sinulla on elävä, oma vaimo, niin älä ota toista naista vaimoksi hepreankielisen juutalaisen näkökulman mukaan, jos nainen on sisar toiselle
naiselle. Sananpaikkaa selitettiin myös niin, että mies ei saa ottaa kahta naista
yhtä aikaa vaimoksi. Että itse Toora kieltää tämän. Esimerkiksi Gumranin
seurakunta oli sitä mieltä. Tämä seurakunta oli hyvin vanha ja perinteinen. Yksi
syytös, minkä tämä seurakunta esitti Israelille ja papistolle, oli, että he ottivat
itselleen useampia vaimoja. Paljon myöhemmin myös Garaimin heimo oli tästä
Raamatun kohdasta samaa mieltä.
Syntyy kysymys, miten meidän isämme Jaakob oli naimisissa sisarusten kanssa.
Jos otetaan huomioon, että Toora kieltää menemästä naimisiin kahden sisaren
kanssa yhtä aikaa, niin Jaakob rikkoi Tooran käskyä. Minkä takia Jaakob teki
sen? Jaakobin aikana Tooraa ei ollut vielä annettu kansalle. Mutta tässä viikon
Tooran luvussa 18: 30 me näemme selityksen, että ennen israelilaisia maassa
asuvat kansat tekivät näin, ja maa saastui. Heille ei ollut annettu Tooraa. Heillä ei
ollut Jumalan lakia. Kun he elivät niin, he saastuttivat maata. Eli nämä kaikki lait
eivät liittyneet Tooraan.
Tämä Raamatunpaikka vie meidät toiseen lähtökohtaan ja selitykseen. Voimme
selittää näin, että kun Toora kieltää ottamasta kaksi naista tai sisarukset
avioliittoon, tämä liittyy nimenomaan Israelin maahan. Tiedämme, että Jaakob
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avioitui kahden sisaren kanssa Israelin maan ulkopuolella. Ja ennen kuin Jaakob
astui oman perheensä kanssa Luvattuun maahan, Raakel oli kuollut matkalla.
Jaakob ei omistanut kahta naista astuessaan Israelin maahan.
Eli kun me astumme Luvattuun maahan, se liittyy hyvin läheisesti pyhyyteen. Ja
kun kansa eli Israelin ulkopuolella, siellä toimivat eri säännöt. Silloin oli sallittua
tehdä ja elää näin. Mutta astuessaan sisälle Luvattuun maahan kansa oli jo
erilainen. Se oli vienyt itseään pyhyyteen, kun se oli ottanut vastaan, että Luvattu
maa, Israelin maa oli heidän maansa. Tämän kautta kansa oli saanut uusia
hengellisiä päämääriä ja olotiloja. Ja silloin ei miehen ollut mahdollista pitää
kahta naista. Koska tällainen avioliitto ei voi edistää jumalanpalvelustehtävää.
Voimme tehdä sen johtopäätöksen, että ei kaikki, mitä esi-isämme ovat tehneet,
voi tänä päivänä olla meille hyvänä ja vanhurskaana esimerkkinä. Eli Israelin
kansa oli hengellisesti korkeammalla tasolla, kun he ottivat vastaan Luvatun
maan ja astuivat sinne elääkseen siellä.
Miten tämän voisi rinnastaa niille uskovaisille, jotka uskovat Jeshuaan? Jeshua
itse on opettanut omille opetuslapsilleen, että heidän vanhurskautensa tulee olla
enemmän kuin fariseusten vanhurskaus. Niin kuin Israelin kansa lähestyi
Luvattua maata, me olemme lähestymässä taivaallista temppeliä. Meillä tulee
olla vielä vaativammat ja korkeammat moraaliset ja eettiset säännöt. Silloin kun
me itse määrittelemme riman vanhurskaudellemme, niin kaikki ne sankarit, joita
on Tanachissa ja Profeettojen kirjoissa, ovat meille esimerkkeinä. Eivät he ole
henkilöitä, joita elämää meidän pitäisi matkia. Vaan he ovat meille esimerkkeinä
siitä, että meidän pitää saavuttaa vielä korkeampi hengellinen taso ja pyhyys,
mitä heillä oli.
Kun me teemme liiton Jeshuan kanssa, me otamme itsellemme vastuun
korkeammasta hengellisestä tasosta. Jos seurakunta omassa elämässään asettaa
itselleen korkeammat eettiset ja vanhurskaat lait ja myös elää niiden pyhyydessä,
silloin voi tapahtua niin kuin itse apostoli Paavali on kirjoittanut
Roomalaiskirjeessä, että pakanoiden tehtävä on aiheuttaa juutalaiskansalle
mustasukkaisuutta ja kiivautta. Room. 11: 11: ” Heidän lankeemuksensa kautta
tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. ”
Pakanakansojen pelastus on kytketty siihen, että he ottavat itselleen vastaan uusia
määräyksiä. Tämä on pelastus Jeshuan liiton kautta. Millä tavalla juutalaisille
syttyy kiivaus? Jos pakanauskovaisen vanhurskaus on korkeampi kuin
juutalaisten fariseusten vanhurskaus. Niin syttyy kiivaus juutalaisille. Mutta
miten me voimme vastustaa pakanakansan väitettä, että kun he uskovat Jeshuaan,
heidän ei tarvitse noudattaa Jumalan lakia? Miten he saavat vanhurskauden ilman
lakia? Päinvastoin: pakanalle kuuluu syvemmin perehtyä lakiin saavuttaakseen
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vanhurskauden, joka on korkeampi kuin fariseuksilla. Ja heidän pitää
syvemmällä tasolla noudattaa lakia. Mutta tällä hetkellä emme voi nähdä
pakanaseurakuntia, jotka elävät näin. Ja kun juutalaiset katselevat kristillisiä
seurakuntia, heille ei syty kiivautta vaan päinvastoin he nauravat nähdessään
seurakuntien tilanteen.
Mutta kaikkien uskovien velvollisuus on osallistua ja synnyttää tämän tyyppisiä
seurakuntia, jotka voivat sytyttää juutalaisia kiivauteen. Tämä on osa Jumalan
valtakunnan suurta suunnitelmaa. Koska ilman tätä Israel ei käänny. Ja ilman
Israelin kääntymistä ei ole pelastusta koko maailmalle. Sen takia pakanakansalle
on tärkeää, ei ainoastaan olla lainkuulija, vaan myös lain noudattaja. Ja pyrkiä
saavuttamaan vielä korkeamman tason kuin itse juutalaiset. Se ei ole helppo
tehtävä, mutta se tehtävä kuuluu jokaiselle.

