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5. Moos 7: 12 - 11: 25

Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen
tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev
tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias Jumala puhuu meille: Jos te
noudatatte tarkoin Tooraa niin kuin askel askeleelta eteenpäin... ja toisella
tavalla: jos te syvennytte Tooran Sanaan niin syvälle kuin kantapäähän
asti...
Monella Tooran alueella on hyvin helppo noudattaa lakia. Mutta itsensa
antaminen kokonaan Tooralle on hyvin vaikeaa. Jokaisen juutalaisen
tehtävä on syventyä Tooraan niin paljon kuin mahdollista. Niin että
jokainen ruumiinosa olisi Tooraa täynnä. Sitä itse Jumala vaatii meiltä.
Jos elämä on jaettu Tooran johdonmukaiseen tutkimiseen, silloin kaikki
Jumalan lupaukset ja siunaukset tulevat kansan päälle niin kuin tämä
viikon Tooran luku kertoo meille. Me voimme nähdä tästä Sanasta
mielenkiintoisen siunauksen, joka annettiin kansalle: " Sinä syöt kaikki
kansat, jotka ovat sinun ympärilläsi. "
Toisaalta Toora antaa meille pelättäviä sanoja. " Heidän silmänsä eivät
sääli sinua. "Tämän voi tulkita niin, että Toora kutsuu meidät
väkivaltaiseen tilanteeseen. Tässä viikon Toorassa on myös toinen puoli:
Toora kutsuu meitä jokaista rakastamaan muukalaisia. Tästä Sanasta ja
myös suullisesta Toorasta me näemme, että Toorassa kehotetaan antamaan
kaikille muukalaiselle sekä vaatteita että leipää. Tästä voi syntyä
ristiriitaisia käsityksiä. Pitäisikö meidän siis vihata muukalaista vai
rakastaa häntä? Toora kehottaa meitä rakastamaan muukalaisia. Kysymys
ei ollut niistä muukalaisista, jotka olivat ottaneet juutalaisuuden omaan
elämäänsä. Miten sitten voi selittää, että pitää syödä silmillä kansaa?
Jos me voisimme piirtää sen ajan Israelin kartan, jolloin Toora on
kirjoitettu, silloin me näkisimme, että Israelin maa oli jaettu moniin pieniin
alueisiin. Vaikka Israel on muutenkin pieni maa, se oli jaettu hyvin
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pieniksi osiksi. Tämän päivän tutkijat väittävät, että tuona aikana Israel oli
muodostunut 30 kansallisuudesta ja maasta. Monet näistä pienistä maista
olivat sotatilanteessa naapureiden kanssa. Toiset kansallisuudet taas olivat
hyvissä suhteissa naapureihin. Jokaisella valtiolla oli siihen aikaan oma
poliittinen strategia. Ja jokaisella pienellä maalla oli oma jumala. Ja
jokaisen pienen maan kansa oli rakentanut omaa suhdetta omaan jumalaan.
Juutalaiset menivät Israeliin ja olivat näiden pienten maiden
kansallisuuksien keskellä. Heidän tehtävänsä ei ollut ainoastaan tulla
omana itsenäisenä kansana monien kansojen keskelle, vaan heillä oli
kutsumus rakentaa monien uskontojen keskellä omaa maata ja omaa
uskontoa ja kulttuuria. Tätä uutta valtiota ei tullut rakentaa minkään
poliittisen järjestelmän mukaisesti, vaan niin, että pohjana olisi Toora ja
Tooran etiikka. Uuden järjestelmän tarkoitus oli, että se syö kaikki muut
ympärillä olevat kansat. Ja nimenomaan tästä viikon Toorassa nyt
puhutaan.
Tarkoitus ei ollut hävittää muukalaisia. Eikä ollut tarpeen syödä ihmisiä,
jotka olivat Israelin ympärillä. Vaan oli tarkoitus syödä se poliittinen ja
hengellinen totuus, josta jokaisella kansalla oli oma versionsa. 5. Moos. 7:
16 puhuu nimenomaan tästä. Toinen hyvin mielenkiintoinen paikka tässä
viikon Toorassa, 8: 10, kehottaa meitä: " Kun sinä syöt ja tulet ravituksi,
niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi, siitä hyvästä maasta, jonka hän on
antanut sinulle. " Tämän sanan perusteella muodostuvat monet juutalaiset
ruokarukoukset, joita rukoillaan ruuan jälkeen. Minkä takia pitää kiittää ja
siunata Jumalaa, kun ihminen tulee ravituksi? Monet meistä käyvät
ansiotyössä tai viljelevät maata. Työmme palkkana on rahallinen korvaus
tai pellolta saamamme sato. Saatamme kuvitella, että olemme itse
työllämme ansainneet sen, mitä joka päivä syömme. Tämä Tooran paikka
on annettu meille sen tähden, että aina ruuan jälkeen muistaisimme, kuka
kaiken on meille antanut. Tämä opettaa meille myös uutta ajattelutapaa.
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Tänä päivänä Israelissa on vesiongelma. Koko valtion johto kiinnittää
hyvin paljon huomiota tähän ongelmaan. He tekevät erilaisia järjestelmiä,
jotta säästettäisiin veden kulutusta. He laittavat mainoksia ja julisteita,
joissa kehotetaan säästämään vettä. Näin valtio tekee. Uskovaiset yleensä
taas kokoontuvat rukoilemaan ja pyytävät Herralta sadetta. Tässä on kaksi
tapaa vaikuttaa. Mitä Toora meille opettaa? Ei ensimmäistä eikä toistakaan
tapaa opeteta meille Toorassa. Totta kai rukous on hyvä. Ja veden
säästäminen on hyvä. Mutta jos me tiedämme, että Kaikkivaltias on
meidän vesilähteemme, millä tavalla Jumala päättää, antaako meille
sadetta vai ei? Meidän pitää tehdä ja opettaa muitakin tekemään hyviä
tekoja. Sillä vain hyvien tekojen ja hyvän elämäntavan ansiosta Jumala
siunaa ja antaa maalle sadetta.
Jos me juomme vettä ja siunaamme Herraa, silloin me osoitamme
käsittävämme, että se vesi tulee Häneltä, Hän on se, joka antaa. Me
toteamme myös sen, millä perusteella Jumala antaa meille vettä. Jos me
tiedämme, että kaikki tulee Jumalalta, silloin meidän on hyvä ymmärtää,
millä tavalla siunaukset tulevat elämäämme Herran kädestä. Mutta sitä
ennen meidän pitää nähdä, että Hän on Kaikkivaltias ja Hän on lähde.
Kaikki meidän elämässämme tulee ainoastaan Häneltä. Sen takia rukous ja
kiitos syömisen jälkeen on tärkeämpää kuin ennen ruokailua.
Herra puhuu vielä tärkeästä asiasta tässä viikon Toorassa. 8: 16 sanotaan,
että Hän antoi erämaassa mannaa koetellakseen kansaa. Miten voi koetella
antamalla ruokaa? Mistä on kysymys? Miten voi koetella antamalla viisi
päivää ruokaa ja kuudentena päivänä kaksinkertaisen annoksen. Manna
annettiin heille nimenomaan sen takia, että Herra halusi koetella, tekevätkö
he Tooran mukaisesti vai eivät. Miksi manna on koetus? Jos ihmiselle
annetaan yltäkylläisesti ruokaa, hän ei pidä huolta ruuasta. Pystyykö
yltäkylläinen ihminen olemaan kapinoimatta Jumalaa vastaan?
Aina kun me teemme jotain palvelustehtävää tai elämme Tooran
mukaisesti, jokainen meistä varmasti odottaa, että Jumala antaa meille
taloudellisia siunauksia tai terveyttä. Joskus vanhurskautemme ei ole
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oikein, kun alamme odottaa, että Jumala antaa meille siunauksia. Syntyy
kysymys, pyrkiikö ihminen elämään vanhurskaudessa, jos hänelle
annetaan kaikki siunaukset? Jos hänellä on joka päivä runsaasti leipää ja
ruokaa, muistaako ihminen enää Jumalaa?
Haluan kertoa esimerkin, että meillä Israelissa on erilaisia lottoja, joista
saa paljon palkintoja. On sattunut hyvin paljon tapauksia, että uskovaiset
ihmiset saavat voittoja. Ja jokainen heistä on sen jälkeen luopunut
uskostaan. Sen takia joka päivä annettava manna voi olla koetus ihmiselle.
On vielä toinen selitys tähän Sanaan. Jumala johdatti kansaansa erämaan
kautta. Paikassa, missä oli paljon skorpioneja ja käärmeitä. Olisi ollut
mahdollisuus viedä heidät turvallisemman reitin kautta. Koetus oli siinä,
että oliko kansan mahdollista löytää sen köyhyyden keskellä Jumalan
siunausta omassa elämässään. Kaupunki, jossa minä itse asun, on erämaan
alueella. Tässä lähellä on vuori, mihin Aabraham on joskus noussut.
Jumala sanoi Aabrahamille: " Mene tälle vuorelle ja katso pyhää maata. "
Tämä tapahtui noin neljätuhatta vuotta sitten. Jos me tänä päivänä
nousemme sille vuorelle, me näemme samaa kuvaa, mitä Aabrahan silloin
näki: erämaan, polttavan kuuman erämaan. Kallioita ja kuivaa ruohoa. Ei
siellä kasvanut mitään, eikä kasva tänä päivänäkään.
Aabraham nousi vuorelle ja katsoi tätä erämaapalstaa. Sama Aabraham oli
lähtenyt vaeltamaan hyvästä viljelymaasta. Hänet vietiin erämaahan, jota
ei edes pystynyt viljelemään. Syntyi kysymys: mitä minä teen? Mutta
Aabraham oli iloinen, koska hän tiesi, että Jumala voi siunata tätä
erämaata.
Me, jotka asumme Israelissa, aina esitämme Jumalalle kysymyksen: Miksi
Jumala ei valinnut meille parempaa viljelypaikkaa? Tai olisi maassa nyt
edes öljyä. Mutta maastamme on suuri osa erämaata. Kysymys on siitä,
että pitää uskoa, että köyhästä erämaasta voi tulla Jumalalta siunauksia.
Tätä voi verrata siihen, mitä tarkoittaa koetus mannan kautta. Vieressä oli
paljon kaupunkeja. Kun juutalaiset lähtivät Egyptistä, heillä oli paljon
kultaa ja rahaa. Heidän oli mahdollista mennä naapurikaupungin torille
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ostoksille. Silloin oli jo torilla paikkoja, mistä voi ostaa savustettua kalaa
tai lihaa. Jos verrattaisiin tähän päivään, voisi sanoa, että siihen aikaan
siellä naapurikaupungissa oli viiden tähden huippuhotelleja.
Mutta Jumala johti omaa kansaansa köyhän erämaan kautta. Jotta me
tämän köyhyyden keskellä pystymme näkemään Jumalan siunaukset.
Voimme nähdä, että kaksi eri tulkintaa tästä Tooran paikasta ovat hyvin
erilaisia ja vastakohtia toisilleen. Toinen tulkinta puhuu, että koetus tuli
yltäkylläisyydestä, ja toinen tulkinta puhuu, että se tuli köyhyyden kautta.
Ja toteamme, että nämä molemmat koetukset ovat ihmisten elämässä. Ja
jokainen meistä voi nähdä oman elämänsä Toorassa.

