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Avioliiton onnen salaisuuksia
Rabbi Zamir Cohen
Minä esitän teille kysymyksen : Tiedätkö, mitä nainen itse asiassa edustaa?
- En todellakaan pysty määrittelemään, kuka nainen on.
Naisten tehtävä on nimenomaan tuoda rauha perheeseen. Idässä
naista yleensä pidetään talo perustuksena.
Onko meillä todella tarvetta toiseen osapuoleen perheessä? Onko meillä
aina tiedossa, mitä toinen puoliso haluaa?
- Mitä sinä tarkoitat tällä kysymyksellä? Jos avioliitossa on hyvät
perhesuhteet aviopuolisoiden välillä, silloin jokainen tietää, mitä toinen
haluaa.
Esitän vielä kysymyksen: kuinka nainen saa tietää, ja kuinka pitkälle hän
voi tietää, mitä hänen aviopuolisonsa haluaa elämässään?
- Totta kai jokaisen vaimon avioliitossa pitää tietää, mitä hänen
aviomiehensä haluaa. Jotta heidän perhesuhteensa avioliitossa olisi
täydellinen.
Mitä mies tarvitsee, että hän olisi onnellinen elämässään?
- Minä haluan sanoa teille, että hän tarvitsee täydellisen vaimon ja
aviopuolison. Hyvät tulot ja hyvä vaimo ovat miehelle tärkeintä.
Mitä tarkoittaa rakkaus?

Rakkaus on se, että sinä näet jonkun ja tiedät sisimmässäsi: hän on
tarkoitettu minulle.

Vaikea kysymys, miten rakkaus määritellään. Rakkautta on
kokonaisuudessa hyvin vaikeaa määritellä niin, että määritelmä sisältää
kaikki ihmissuhteet. Rakkaus on etuoikeus, että sinulla on joku, joka
rakastaa sinua, ja toisaalta, että sinä pystyt rakastamaan toista. Ja jos käy
onni, ja tapaat elämänkumppanin, jota rakastat, se on sinun onnesi
elämässä eikä sinulta puutu enää mitään.
Hyvää iltaa. Meillä on tänään opetuksen aiheena: ” Jumala loi heidät
mieheksi ja naiseksi. ” Juutalaisuudessa naiskäsitys menee historiallisesti
pitkälle.
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60-luvulla juutalaisessa maailmassa oli käsitys, että miesten ja naisten
hengellinen maailma on samanlainen. Että näemme heidän välillään eroa
vain fyysisellä tasolla. Mutta Tooran opetuksen mukaan käsitys on aivan
toinen.
Tänä päivänä me näemme, että psykologiset käsitykset miesten ja naisten
suhteista ovat alkaneet muuttumaan. Näemme tämän psykologisen
tutkimuksen perusteista tälle päivälle. Tänä päivänä ei ole mikään
salaisuus, että kaikkein vaikeinta on perhe-elämässä ja avioliitossa.
Perheen rauha ja keskinäiset suhteet ovat kaikkein tärkeintä.
Israelissa tehtiin kysely, josta nähtiin, että Israelissa kolmesta avioparista
yksi lähtee rabbiiniseen oikeuteen hakemaan avioeroa. Ja nimenomaan se
on aviopari, joka uskaltaa tuoda esille avioerohakemuksensa. Mutta mitä
me teemme niiden kohdalla, jotka eivät uskalla hakea avioeroa oikeuden
kautta vaan odottavat kärsivällisesti omien lastensa kasvamista isoksi?
Syntyy kysymys, onko meidän todella niin vaikea hyväksyä vaikeudet,
joissa monet perheet elävät? Miten me voimme hyväksyä sen, että Jumala,
Luoja, joka on luonut koko maailman, yhteiskunnan ja luonnon - miten
tämä Luoja, joka hyvin tarkasti on luonut maailman ja
maailmanjärjestyksen, missä me elämme - miten Hän voi luoda
perhe-elämän, missä me näemme epätäydellisiä piirteitä?
On vain muutamia perheitä, jotka ovat onnistuneet avioliitossa ja joiden
perhe-elämässä on yhteinen päämäärä. Onko siis monien ihmisten kohtalo
elää epätäydellisessä avioliitossa?
Jos me esitämme ex-miehille tai -vaimoille kysymyksen: Jos sinä haluat
aloittaa uudestaan avioliiton, oletko varma, että valitset uudestaan
aviopuolison, josta olet eronnut? - niin monet voivat vastata kielteisesti,
koska he käsittelevät avioliittoaan epäonnistuneena.
Miten Kaikkivaltias Luoja voi luoda epätäydellistä? Miten on mahdollista,
että me otamme kaksi täysin erilaista ihmistä, miehen ja naisen, joilla on
erilainen luonne, henkilökohtainen kokemus ja omat piirteet, ja
yhdistämme heidät ja laitamme heidät saman katon alle? Jokainen voi
ymmärtää, että valtio, missä on kaksi presidenttiä vallassa, epäonnistuu. Ei
voi antaa samanlaista johtotehtävää kahdelle ihmiselle. Miten Jumala voisi
antaa sekä miehelle että naiselle valtuuksia johtaa perhe- ja kotielämää?
Juutalaiset viisaamme kertovat tarinaa, missä profeetta Elia kerran lähti
kaupunkiin, missä hänet otettiin aika huonosti vastaan, vaikka hän ei
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maininnut, kuka hän on. Kun profeetta lähti tästä kaupungista, missä hän ei
saanut hyvää vastaanottoa, hän siunasi tätä kaupunkia lausuen, että
jokainen tässä kaupungissa olkoon pääjohtaja. Mutta toiselle kaupungille,
missä hänet otettiin hyvin vastaan, hän lausui siunauksen, että olkoon tässä
kaupungissa vain yksi johtaja, hyvä johtaja. Ja hänen seuraajansa, yksi rabbi
Benliel kysyi häneltä, että minkä takia sinä tälle kaupungille, joka ei ottanut
sinua hyvin vastaan, lausuit siunauksen, kun sinun olisi pitänyt antaa
kirous? Ja toiselle kaupungille, missä sait hyvän vastaanoton, lausuit vain
siunauksen, että olisi yksi johtaja kaupungissa?
Elia vastasi hänelle, että jos sinä siunaat jotain ja siunauksessa toivot, että
kaikki olisivat johtajia, se on nimenomaan kirous. Mutta jos yhteisössä on
vain yksi johtaja, joka osaa hoitaa asioita, se on suuri siunaus.
Meille syntyy heti kysymys, että millä tavalla Jumala voi luoda perheen,
missä on kaksi ihmistä? Ja heidän pitää johtaa tätä perhe-elämää. Miten
perheessä voi olla kaksi pääministeriä?
Palatkaamme kysymykseen, millä tavalla Jumala on luonut miestä ja naista
ja minkälaisen tarkoituksen ja oman tehtävän Jumala on halunnut antaa
heille jokaiselle? Mitä Jumala itse odottaa jokaisesta miehestä ja naisesta,
kun he johtavat perhe-elämää? Millä tavoin jokainen heistä pystyy
suorittamaan omaa missiota perheen eteen? Jos me tarkastelemme
opetusta, voimme nähdä Jumalan suunnitelman jokaisen perheen elämässä,
ja jokaiselle perheenjäsenelle.
Kysymys perhe-elämässä on siitä, millaiset elämänohjeet me otamme
käyttöön. Pohjautuvatko ne omiin ajatuksiimme vai Jumalan luomaan
tarkoitukseen meidän jokaisen, miehen ja naisen, tehtävässä omassa
kodissa ja perheessä? Maailman joka alueella ihmiselle on annettu
mahdollisuus sekä rakentaa että rikottaa. Ihmiselle on annettu valta
rakentaa ympärillään olevaa maailmaa tai toisena vaihtoehtona rikkoa ja
tuhota sitä. Niin kuin Toorassa sanotaan, että Jumala loi tekemään.
Me muistamme, että silloin kun Jumala loi Tooran mukaisesti ihmisen, sen
jälkeen Jumala esitteli ihmiselle maailmaa, kaikkia kasveja ja eläimiä hänen
edessään. Jumala varoitti ihmistä sanoen, että katso, miten hienosti Minä
olen luonut maailman ja luonnon; ole tarkkana äläkä tuhoa sitä. Se oli
ensimmäinen vaatimus, jonka Jumala esitti ihmiselle: Älä tuhoa Minun
maailmaani, jonka Minä olen luonut. Koska sinulle on annettu valta sekä
tehdä uutta tai tuhota.
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Sen takia Jumala pyysi ihmistä olemaan tarkka eikä tuhoamaan
ympärillään olevaa maailmaa. Tämä koskee kaikkia elämän alueita.
Juutalaisuudessa, judaismissa, on määrättyjä sääntöjä ja lakeja, jotka
koskevat nimenomaan luonnon ja ympäristön suojaamista. Juutalaisille on
ollut määräys jättää luonnon alueet koskemattomaksi, ei tuhota niitä.
Muiden kansojen kohdalla oli sallittu esimerkiksi heittää kuolleita eläimiä
roskikseen, mutta ei juutalaiselle. Tooran opetuksen mukaan eläimen raato
olisi pitänyt viedä hyvin kauas kaupungin ulkopuolelle. Muistutan teitä,
että kyse oli siis niistä kaukaisista ajoista, jolloin ei ollut mitään jätehuoltoa.
Tooran laki opettaa meitä jokaista, miten sivistynyttä meidän elämämme
pitäisi olla sekä yksityisesti että yhteiskunnassa. Tämä laki koskee myös
avioliittoa. Jos aviopuolisot ovat täydellisiä ja pyrkivät samaan päämäärään
saavuttaakseen samat arvot elämässään ja elävät Jumalan suunnitelman
mukaisesti, silloin heidän avioliittonsa on täydellinen.
Haluan keskustella tänään, että mikä oli Jumalan tarkoituksena, kun Hän loi
ihmisen? Jos ihminen haluaa ottaa Jumalan salaisen avaimen, ja hän käyttää
sitä omassa elämässään ja pystyy löytämään Jumalan suunnitelman
salaisuuksia, millä tavoin miehen pitää suhtautua naiseen? Miten
pystymme saavuttamaan onnellisen perhe-elämän?
En yhtään ihmettele sitä, että tänä päivänä avioliittoon liittyvät vitsit ovat
kaikkein suositumpia aiheita. Mitä muita alueita ihminen paremmin
pystyisikään nauramaan ja pilkkaamaan? Valitettavasti ihmiskunta ei halua
ottaa vastaan Jumalan luomaa suunnitelmaa ja salaisuuksia perhe-elämään.
Mutta ihmiskunta keksii vitsejä, joissa saa helpotusta pilkatessaan
avioelämää. Ymmärrämme pilkkaamisen johtuvan siitä, että ihmisellä on
suuria kipuja avioliittoa koskevissa kysymyksissä.
Tänä iltana haluan, että aloitamme opetuksen katsomalla, minkälaiset
rakenteet Jumala on antanut miehelle ja naiselle. 1. Moos 1. luvussa
Bereshit me näemme: Jumala loi miehen ja naisen, siunasi heidät ja antoi
nimeksi Adam. Kirjassa Zoar esitetään kysymys, että millä tavalla heille
annettiin nimeksi Adam? Onko jokaiselle heille annettu nimi Adam? Tästä
me voimme tehdä johtopäätöksen, että avioliiton ulkopuolella olevat
miehet tai naiset eivät ole nimeltään Adam. Siksi ei, koska he eivät voi olla
kokonaisia ihmisiä. Heitä ei saa kutsua Adamin nimellä. Ennen kuin mies
tai nainen solmii avioliiton, he ovat puolikkaita; heitä ei voi kutsua
Adamiksi. He ovat puoli ruumista.
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Kabbalan opetuksen mukaan avioliiton solmimispäivä on tärkeämpi kuin
ihmisen syntymän päivä. Koska syntymäpäivänä maailmaan tulee vain
puolikas, mutta hääpäivänä kaksi puolikasta yhdistyvät ja siitä tulee
kokonainen. Niin kuin on kirjoitettu Toorassa: Hän antoi heille nimeksi
Adam. Vain silloin kun he ovat yhdessä, silloin he ovat nimeltään Adam.
Niin kuin kattila kokonaisuudessaan muodostuu kahdesta osasta, niin myös
juutalaisuuden, judaismin mukaan ihminen muodostuu kahdesta osasta. Ei
voi juutalaisuudessa kutsua Adamiksi miestä tai naista, jotka ovat vielä
avioliiton ulkopuolella. Vain silloin kun he solmivat avioliiton ja tulevat
yhdeksi, silloin heitä voi kutsua Adamiksi, täydelliseksi.
Tässä on nimenomaan kytkettynä kaiken salaisuuden avain. Millä tavoin
Jumala on luonut kahta erilaista ihmistä, joiden päätehtävä on johtaa yhtä
kotia? Kaksi presidenttiä ei voi johtaa yhtä valtiota. Mutta jos me otamme
valtion esimerkiksi ja annamme siinä yhdelle ihmiselle sisäministerin viran
ja toiselle ulkoministerin viran, miten he pystyvät johtamaan valtiota?
Tämä valtio pystyy varmasti menestymään, koska heillä on kaksi
ministeriä, jotka hoitavat tehtävänsä. Ja jos me haluamme valtion
menestyvän, nämä kaksi virkaa on pakollista perustaa. Ketä me voimme
määrätä ulkoministerin tehtävään? Nimenomaan kaikkein sopivin ihminen,
mitä pystyy löytämään. Sen pitää olla ihminen, joka ei aja omia intressejään
vaan huolehtii nimenomaan valtion edusta. Nimenomaan ulkoministerin
virkaan pitää valita ihminen, joka osaa monia kieliä, on diplomaattinen ja
rauhallinen ja osaa hoitaa asiallisesti tehtäviä. Nimenomaan valtion
presidentti valitsee ulkoministeriksi sen henkilön, jolta löytyy tällaista
osaamista. Sitten presidentti etsii sisäministerin virkaan henkilön, jonka
katsoo sopivaksi. Tämän ihmisen pitää ymmärtää kuntien ja kaupunkien
järjestelmää, kaupunkien ja asukkaiden etua ja hyvinvointia.
Nimenomaan meidän Luojamme Jumala on luonut perhe-elämän niin, että
jokaisella aviopuolisolla olisi omat tehtävänsä, jotka koskevat niin perheen
ulkopuolisen kuin myös perheen sisäpuolisen elämän hoitamista. Koska
jokainen perhe on niin kuin pieni valtio. Perheessä tarvitaan myös
opetusministerin virkaa, koska on yhteisiä lapsia, jotka tarvitsevat
opetusta. Myös tarvitaan finanssiministeriä, joka osaa hoitaa perheen
taloudelliset asiat. Mutta kaikkein tärkein perheessä on nimenomaan
ulkoministerin ja sisäministerin tehtävä. Tarvitaan kykyä hoitaa
ulkoministerin tehtäviä, kun perhe saa ulkopuolista hyökkäystä ja sitä pitää
puolustaa. Perheessä voi tulla myös taloudellisia vaikeuksia, jotka täytyy
osata hoitaa. Tarvitaan osaamista myös perheen sisäisten asioiden
hoitamiseen; hoitaa niitä, että perheessä on rauhaa, iloa ja onnea. Ja hoitaa
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myös lasten kasvatukseen liittyviä asioita. Kaikkia niitä asioita, jotka
liittyvät perheen sisäiseen, täydelliseen elämään
Perheen elämän ulkopuoliseen hoitamiseen tarvitaan hyvin vahva ja
määrätietoinen ihminen, joka pystyy suorittamaan sen tehtävän. Perheen
elämän sisäiseen hoitamiseen tarvitaan vähän pehmeämmän luontoinen
ihminen.
Mitä Luojamme Jumala on tehnyt? Hän on luonut ihmisen, jossa näemme
kaksi erilaista luonnetta. Ihmisen, jossa on kaksi osaa: miehen ja naisen
alkuperä. Toorassa me näemme, että alussa kun ihminen luotiin, sekä
miehen että naisen alkuperä oli yhdessä, yksi ruumis. Sen jälkeen Luoja
nukutti ihmisen ja otti hänen kylkiluustaan naisen. Heprean kielellä sana
kylkiluu on zela. Heprean sanan zela voi tulkita myös: sivu tai puoli. Jos
otetaan sana zela, silloin tarkoitetaan, ettei otettu kylkiluuta, vaan otettiin
yksi puoli täydellisestä ihmisestä ja erotettiin se. Niin kuin voi sanoa: yksi
puoli talosta.
Kaiken alussa Jumala on luonut täydellisen ihmisen, joka sisälsi sekä
miehen että naisen alkua, jotka on niin kuin kasvatettu selässä ja liitetty
yhteen. Niin kuin siamilaiset kaksoset. Niin kuin sanan Adam mukaisesti:
sinä olet luonut minulle muotit edessä sekä takana. Sen jälkeen yksi puoli
tästä ihmisestä erotettiin. Toorassa sanotaan, ettei ole hyvä ihmisen olla
yksin.
Talmudin opetuksen mukaan se tarkoittaa sitä, että ei ole hyvä, jos yksi
ruumis suorittaa kahta tehtävää. Miesten ja naisten tehtävää. Sekä perheen
ulkopuolista tehtävää että perheen sisäistä tehtävää. Jumala teki päätöksen
erottaa kaksi puolta erilleen. ” Minä teen hänelle avuksi toisen puolen, joka
on hänelle vastakkainen. ” Näemme tässä kaksi asiaa. Että Jumala loi
toisen puolen avuksi ihmiselle, ja toisaalta taas vastakkaiseksi hänelle.
Tämä erilaisuus voi kuitenkin tuoda heidät molemmat täydellisyyteen,
koska he tukevat toisiaan.
Näemme, että mies on luotu naista vahvemmaksi. Hän on määrätietoinen,
fyysisesti vahvempi ja asiallinen. Hän puhuu kovemmalla äänellä ja puhuu
tarkasti. Hänellä on viisautta. Hänelle on annettu niitä luonnollisia piirteitä,
että hän pystyy hoitamaan perheen ulkopuolisia asioita.
Toinen puoli ihmisestä on nainen. Hänelle Jumala on antanut pehmeyttä,
rakkautta ja hänellä on lempeä ääni. Hän puhuu paljon enemmän kuin mies
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ja hänen äänensä on lempeä ja mukava. Sen takia naisen tehtävä on kantaa
vastuu perheen sisäisestä elämästä.
Jokaisen valtion elämässä me näemme, että ulkoministeri tarvitsee tukea ja
sisäministerin neuvoja; että he molemmat voivat tukea toisiaan kaikissa
vaikeissa tilanteissa. Tänä päivänä me tiedämme perhe-elämästä, että
taloudellinen hyvinvointi on kasvanut ja vaatimukset sen suhteen, että
tarvitsemme enemmän rahaa pystyäksemme pyörittämään perhe-elämää.
Ennen ei ollut sähkölaskuja, eikä auton vakuutuksia. Tai bensa- tai
puhelinmaksuja. Ennen ei ollut myöskään vesimaksuja, vaan ihmiset
hakivat sitä kaivosta. Perheen elämän kustannukset ja ylläpito eivät olleet
kovin suuret. Entisaikaan mies teki töitä ja toi rahaa kotiin, mutta tänä
päivänä vaatimukset ovat kasvaneet. Ja kun sisäministeri tuli
ymmärrykseen, että hänen ulkoministerinsä tarvitsee tukea, niin tänä
päivänä monet naiset - eli sisäministerin tehtäviä hoitavat aviopuolisot tekevät ansiotyötä. Vaikka tämä ei ole heidän velvollisuuksiaan.
Juutalaisten avioliittosopimuksessa tubassa on kirjoitettu, että mies on
velvollinen ylläpitämään naista perheessä. Siitä huolimatta tänä päivänä
monet naiset haluavat tukea omaa miestä ja tekevät ansiotyötä. Ei sen
takia, että sisäministeri kokisi sen velvoitteekseen, vaan sen takia, että hän
näkee ulkoministerin eli miehen tarvitsevan tukea, ja siksi hän menee
vapaaehtoisesti ansiotyöhön. Toisaalta, jos taas aviomies näkee että vaimo
tarvitsee hänen tukeaan lasten kasvatuksessa, lasten kylvettämisessä,
ruokkimisessa, hän on valmis tukemaan vaimoaan. Siitä huolimatta, vaikka
alkuperäinen miesten tarkoitus oli nimenomaan hoitaa vain perheen
ulkopuolisia asioita. Sen tähden hänelle on alkuperäisesti annettu taidot
hoitaa niitä. Ja naiselle on annettu piirteitä, joilla hän hoitaa perheen
sisäistä menestystä. Koska nainen on koko päivän omien lastensa kanssa ja
kasvattaa lapsia, sen tähden hänelle on annettu hyvä, lempeä ääni ja
luontaisesti hän pystyy puhumaan hyvin paljon.
Nimenomaan naisen tehtävä on luoda sisäisen lämmin ilmapiiri perheessä.
Sen takia naiselle on annettu esteettinen kyky hoitaa perhe-elämää. Sen
tähden nainen huomaa, mitkä vaatteet aviopuoliso laittaa päälleen
lähtiessään ulos. Ja jos vaatteet eivät ole soveliaat tai keskenään
sopusoinnussa, nainen yleensä puuttuu miehen pukeutumiseen. Koska hän
ymmärtää, ettei vihreää ja oranssia voi pukea päälleen yhtä aikaa. Luoja on
antanut naiselle kyvyn ja tarkkuutta pienissä asioissa nähdä, mikä on
sopivaa ja mikä ei. Miehellä ei ole tällaista kykyä ollenkaan Luoja on
antanut naiselle sen kyvyn sen tähden, että hän pystyy hoitamaan perheen
sisäistä elämää.
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Myös luonnossa me näemme, että Jumala on luonut eläimet nimenomaan
niiden tarpeiden mukaan, ja on antanut niille ominaisuudet ja kyvyt. Ja sitä
enemmän Jumala on luodessaan ottanut huomioon, kun hän on antanut
miehille ja naisille omia piirteitä.
Kun me katsomme peto-eläimiä, niillä on silmät asetettu eteen. Mutta niille
eläimille, jotka eivät ole petoja, silmät on asetettu sivulle, vasemmalle ja
oikealle puolelle. Miksi? Sen tähden, että ne vaikkapa ruohoa syödessään
näkevät vihollisen, joka voi hyökätä niiden päälle. Jos niiden silmät olisi
asetettu eteen, silloin nämä eläimet näkisivät vain heinän jota syövät.
Petoeläimille on asetettu silmät eteen, koska ne itse hyökkäävät kimppuun
ja niiden päämäärä on nähdä uhri. Niiden ei tarvitse pelätä, että niiden
päälle hyökätään.
Sen tähden Jumala on luonut näitä eläimiä niiden elämän tarkoituksen
mukaan. Esimerkiksi niillä eläimille, jotka syövät ruohoa, on pitkä turpa.
Koska ruohoa saadakseen ne tarvitsevat pitkiä ja vahvoja etuhampaita. Sen
tähden niiden pää on muodostettu niiden tarpeiden mukaan. Eli niillä on
todella pitkä turpa, missä on paljon hampaita.
Monet tiedemiehet entisaikaan ihmettelivät, minkä tähden kasvinsyöjät
märehtivät heinää ja niillä on kyky oksentaa se. Näillä eläimillä on kaksi
mahalaukkua. Ensimmäinen on se, mihin ruoho tulee, ja toinen, missä se
syöty ruoho sulaa. Ensimmäisestä mahalaukusta se ruoho nousee
oksennettuna taas suuhun, jossa se uudelleen jauhetaan, ja sen jälkeen se
vasta menee toiseen mahalaukkuun, missä se sulaa. Minkä takia? Eikö olisi
helpompi ottaa vain valmis ruoho ja syödä niin, että se heti menisi
mahalaukkuun sulamaan? Minkä takia nämä eläimet tarvitsevat kaksi
mahalaukkua? Tiedemiehet esittävät hyvin merkittäviä väitteitä: Nämä
eläimet tarvitsevat ruohoa hyvin suuria määriä ennen kuin tulevat
kylläisiksi.
Kokeile itse tulla kylläiseksi syömällä koko päivän lehtisalaattia. Pitäisi
syödä todella paljon salaattia saadakseen nälkänsä pois. Mutta niillä
eläimillä, jotka koko päivän ovat niityllä syömässä ruohoa, on vaarana
joutua jonkun pedon hyökkäyksen kohteeksi. Sen tähden Jumala on luonut
näille eläimille erikoisen, toisen mahalaukun. Koska ne ovat avoimessa
paikassa syömässä ruohoa ja vaara uhkaa, niillä on kiire syödä heti niin
paljon kuin pystyy. Niillä ei ole aikaa pureskella ja sulattaa syötyä ruokaa.
Ne ottavat ruohon ja nielevät sen heti. Sitten ne säilyttävät sen syödyn
ruohon ensimmäisessä mahalaukussa. Vasta kun ne menevät lepäämään
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suojaisaan paikkaan, ne palauttavat ruohon tästä mahalaukusta ja
käsittelevät sen, syövät sen uudestaan.
Jokainen eläin on saanut erikoisia piirteitä oman elämisen tarpeisiinsa. Ja
nimenomaan ihmiselle, joka on täydellinen Jumalan luomus maailmalle hänelle Jumala on antanut täydelliset piirteet. Hän on antanut ihmiselle
nimenomaan ne piirteet, mitä ihminen tarvitsee elämistään varten. Mies on
saanut omat piirteensä suorittaakseen omia tehtäviään ja nainen omansa.
Ihmisten pitää ymmärtää, että mies ja nainen ovat erilaisia, mutta he ovat
erilaisia siksi, että yhdessä he täydentävät toisiaan. Näemme, että mies ja
nainen ovat hyvin erilaisia niin fyysisellä kuin hengellisellä tasolla.
Nykyään on määritelty, että mies on samanlainen kuin nainen. Monet
väittävät, että vain ulkonaisesti he ovat erilaisia, mutta että heidän
tarpeensa ja henkinen elämänsä on samanlaista. Mutta Tooran Sana puhuu
meille aivan toista. Että henkiset tarpeet miehen ja naisen elämässä ovat
todella erilaisia. Monet liikkeet, jotka ajavat feminismiä ja ajavat tasa-arvoa,
ovat tänä päivänä monissa vaikeuksissa.
Haluan muutamin sanoin kertoa, mitä tasa-arvo antaa naiselle; onko se
oikein vai väärin, ja onko siinä mitään perää, että nainen tarvitsee
tasa-arvoa. Jos katsomme naisen tasa-arvoa siitä käsin, että naista ei saa
syrjiä työpaikalla sen tähden, että hän on nainen, tai syrjiä häntä
palkkauksessa, niin tämän perusteella voimme kyllä sanoa, että naisille
kuuluu tasa-arvo miesten rinnalla. Mutta monet tasa-arvolain edustajat
menevät vielä pidemmälle. He eivät puhu ainoastaan palkasta tai
tasa-arvosta työpaikalla, vaan he väittävät, että miesten ja naisten
elämäntason tulee olla samanlaista. Näemme, että tässä syntyy heti
virhettä. Jos me väitämme, että nainen on niin kuin mies toisessa ruumiissa,
eli naisen ruumiissa, sen tähden että heidän tasa-arvonsa on samanlainen,
se on väärin.
Toora opettaa meille, että mies ja nainen ovat erilaisia sekä henkisessä,
sisäisessä maailmassa että myös luomistarkoituksessaan. Jos mies
avioliitossa pystyy tuomaan vaimolle niitä tarpeita, joita tämän sisäinen
maailma vaatii, silloin vaimo pystyy olemaan onnellinen perhe-elämässään.
Mutta jos nainen avioliitossa näkee, mitä hänen miehensä tarvitsee ja antaa
hänelle - ei velvollisuudesta vaan omasta tahdosta - ja nimenomaan osaa
tuoda miehelle hänen tarpeensa miehen näkökulmasta eikä omastaan,
koska miehen näkökulma ja henki on erilainen, silloin aviopuolisosta tulee
kaikkein onnellisin heidän perhe-elämässään. Vain täten he pystyvät
saavuttaman kunnioitusta ja rakkautta oman perheen elämässä.
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Rambam antaa meille omia näkemyksiä ja opetuksia perhe-elämästä. Tänä
päivänä pidetään psykologisia keskusteluja perhe-elämästä ja psykologit
antavat suosituksia ja ohjeita, että rakastakaa ja kunnioittakaa toisianne.
Mutta Rambam antaa perhe-elämää koskevassa opetuksessaan hyvin
erilaisia ohjeita ja suosituksia sekä miehille että naisille erikseen heidän
omien tarpeidensa mukaisesti. Rambam opettaa, että ottakaa huomioon
nimenomaan ne pienet asiat, mitä mies vaatii, ja pienet asiat, mitä nainen
vaatii, jotta perhe-elämä olisi täydellistä. Me näemme, että Luoja on luonut
heidät erilaisiksi. Sen takia mies tarvitsee erilaista tukea ja tarpeita kuin
nainen. Koska mies ja nainen myös hengen maailmassa ovat hyvin erilaisia.
Jos pari haluaa mennä naimisiin ja perustaa perheen, ja jos heidän
lähtökohtansa on se, että heidän sisäinen hengen maailmansa on
samanlainen - että heidän tehtävänsä ovat samanlaiset ja tasa-arvoiset niin myöhemmin me voimme nähdä tämän perheen elämässä alkavan
suuret ongelmat.
Mutta jos aviopari ymmärtää sen perustuksen, että jokaisella miehellä ja
naisella on erilaiset tarpeet ja elämänvaatimukset, ja niihin pitää suhtautua
eri tavalla; jos pari ymmärtää, että jokaiselle sekä miehelle että naiselle on
oma tehtävänsä perheessä ja jokainen pystyy suorittamaan sen - mies
omilla kyvyillään ja nainen omillaan - silloin tämä aviopari pystyy
saavuttamaan täydellistä rakkautta ja onnellista avioelämää.
Voimme käsitellä Rambamin esittämän kysymyksen, millä tavalla mies ja
nainen voivat suhtautua toisiinsa avioliitossa. Joskus voimme kuulla
väitteitä, että judaismi alistaa naisten elämää. Mistä nämä väitteet ovat
lähteneet? Toora määrittää muutamia lakeja, missä nainen ei voi osallistua.
Esimerkiksi olla todistajana oikeudenkäynnissä. Lain mukaan nainen ei voi
olla todistaja. Tästä syntyy kapina, että minkä takia naiselle ei ole annettu
oikeutta todistaa. Minkä takia? Eikö naiseen voi luottaa? Vai pystyykö
nainen valehtelemaan oikeudessa? Koska naisella kuten miehelläkin on
omatunto, minkä takia mies olisi parempi kuin nainen? Ja moni, joka ei
tunne tarkkaan Tooran lakia, voi väittää, että judaismissa on naisten
epätasa-arvoa.
Yritän selittää sen. Jos me suhtaudumme naiseen tasa-arvoisesti mieheen
nähden niin kuin 60-luvulta asti on ollut trendikästä, silloin tulee
vaikeuksia. Jos me katsomme judaismin näkökulmasta, me näemme että
laki katsoo naista pehmeämmin ja hienovaraisemmin Jumalan luomana,
jota voi helposti loukata tai haavoittaa. Nainen tarvitsee enemmän
puolustusta. Naiselle on nimenomaan annettu valtuudet luoda lämmin
ilmapiiri omassa perheessä. Koska hänet on henkisesti luotu ja rakennettu
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eri tavalla kuin mies. Nimenomaan Tooran lain päämäärä on puolustaa ja
suojella naista.
Mitä se tarkoittaa, että ihminen menee ja todistaa oikeudessa? Myös
miehestä voi tuntua epämukavalta saada haaste oikeuteen Että pitää
todistaa tuomarin edessä, missä on kaksi osapuolta ja muita ihmisiä läsnä.
Se ei ole mukava tunne eikä tilanne Mutta miehille Luoja on antanut
alkuperäiset luonteenpiirteet, joilla hän hoitaa perheen ulkopuolisia
asioita. Mies pystyy hyvin helposti suorittamaan sen tehtävän, koska
hänelle Luoja on antanut kyvyn hoitaa tämä asia. Naiselle on annettu
sisäministerin virka, joka hoitaa nimenomaan perheen sisäistä elämää ja
lapsia, vaikka hänkin pystyy tukemaan taloudellisesti miestä ja tekemään
ansiotyötä. Jos me haluamme kutsua naista todistajaksi oikeuteen, hänen
pitää erottautua tästä lempeästä, perheen elämän sisäisestä ilmapiiristä ja
tulla epämukavissa olosuhteissa oikeuden eteen. Ja hänen pitää syyttää
siellä jotain ihmistä ja todistaa häntä vastaan. Se ei ole mukava tilanne, eikä
hienovaraisella naiselle luontaista ja sopivaa.
Sen tähden, jos miehellä on jotain todisteita, hän on velvollinen tulemaan
oikeuden eteen. Näin Toora puhuu. Ja Toora opettaa meille, että jos mies ei
mene eikä todista, synti tulee hänen päälleen. Jos toinen väittää, että on
lainannut rahaa velaksi, ja sinä olet todistaja, joka olet sen nähnyt,
velvollisuutesi on tulla oikeuteen todistamaan siitä. Jotta oikeus tapahtuisi.
Mutta naiselta Toora ei vaadi tätä. Koska Tooran tehtävä on suojella naista
eikä laittaa häntä epämukavaan tilanteeseen. Koska hänen luonteelleen
tämä tilanne olisi epämukava. Koska naista ei saa asettaa vakavimpiin
tilanteisiin. Koska häntä ei ole luotu siihen tehtävään.
Monet epäilevät naisten rehellisyyttä He väittävät, että naista ei saa
oikeuteen todistamaan edes yhden pennin takia. Mutta niissä
elämäntilanteissa naiselle on annettu oikeus todistaa oikeudessa, jos
kysymys on vakavimmista asioista.
Tooran laki kieltää naisia todistamasta oikeudessa, koska nainen on hyvin
heikko ja Toora suojelee häntä. Mutta naisille on annettu etu-oikeus
todistamaan, jos joku rikkoo lakeja, jotka koskevat kosherruokaa tai jotain
vakavampia asioita, jotka voivat aiheuttaa toiselle osapuolelle vaikka
Israelin kansasta erottamisen. Siinä tilanteessa Toora antaa naiselle
oikeuden todistaa. Ja siinä riittää yksi todistaja, yhden todistajan ääni on
pätevä, eikä kahta todistajaa tarvita paikalla. Lain mukaan riittää, että yksi
ihminen todistaa, että ruoka on kosher. Silloin on pätevä todistus, että sitä
voi syödä. Siihen ei tarvita toisen todistajan vahvistusta.
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Talmudista saamme vahvistuksen siihen, että naisen yhden äänen todistus
riittää, jos kysymys koskee Tooran kielteisiä lakeja. Koska kaikki alueet,
jotka koskevat kosherruokaa ja rituaalista puhdistusta, ovat perheen
sisäistä elämää. Silloin nainen pystyy todistamaan, eikä kukaan epäile
häntä epäpätevyydestä.
Jos naista ei kutsuta todistamaan oikeuteen, se ei puhu siitä, että me
epäilemme hänen pätevyyttään mieheen nähden. Tai että hän olisi
heikommassa asemassa miesten rinnalla. Vaan me näemme, että laki
suojelee häntä epämukavalta todistustilanteelta oikeudessa. Jos valtion
päämies lähtee jonnekin vaaralliselle maa-alueelle eikä halua ottaa
huomioon puolustusvoimien neuvoja, silloin presidentin tai päämiehen
vartijat voivat kieltäytyä lähtemästä. Koska vartijan tehtävä on
nimenomaan suojella presidenttiä lähtemästä vaarallisille alueille. Ja lain
mukaan nainen ei voi todistaa oikeudessa, vaikka hän itse haluaisi mennä
sinne. Koska laki suojelee häntä osallistumasta siihen.
Tämä on vain yksi esimerkki juutalaisesta laista, joka koskee naisia. Ja tällä
alueella me saamme hyvin paljon arvostelua ulkopuolisilta judaismin lain
heikkoudesta, että nainen on huonommassa asemassa miesten rinnalla.
Mutta jos me syvemmälle tutkimme tämän lain pykälää, me näemme, että
lain perustus on asetettu suojelemaan naista heikkoudelta. Nimenomaan
tässä ei puhuta naisten alistamisesta vaan hänen puolustuksestaan.
Suosittelen aina ensin tutkimaan asiat ennen kuin arvostelemme.
Nyt haluan, että keskitymme Rambamin opetuksiin ja otamme huomioon
juutalaisten viisaiden mielipiteitä, midrasin käsityksiä tästä aiheesta.
Jos nyt katsomme miesten asemaa, voin kuvitella, että monet miesliikkeet
voisivat arvostella, miten rankasti juutalaisuus käsittelee miesten asemaa.
Että Toora alistaa myös miesten asemaa. Mutta me tiedämme, että Toora
on Totuus. Ja Jumalan lait ovat ihania.
KoskaTooran laki nimenomaan määrittelee naiselle, minkälaisia
vaatimuksia me voimme asettaa miehelle. Jos nainen ottaa sen huomioon,
hän tekee sekä miehen että itsensä onnelliseksi perhe-elämässä. Ja jos sinä
olet mies ja tiedät vaimosi tarvitsevan jotain asiaa enemmän kuin sinä,
sinun on otettava itsestäsi ja annettava hänelle enemmän sitä, mitä hän
tarvitsee. Vaikka itse kärsisitkin tästä. Silloin sekä sinulle että myös sinun
vaimollesi tulee hyvä olo.
Perhe-elämän lain 15. luvusta ( Mishne Tora, naisten osio. )
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Me luemme: ”Kunnioittakoon ihminen omaa vaimoaan enemmän kuin
itseään ja rakastakoon niin kuin itseään. Ja jos hänellä on omaisuutta,
kuluttakoon hän omaisuuttaan tulojensa mukaan. Älköön mies olko
pelottava vaimon edessä, ettei pelota häntä, ja puhukoon vaimonsa kanssa
rauhallisesti. Älköön mies olko surullinen eikä hermostunut. ”
Kuinka paljon viisautta me näemme tässä sanassa, kun luemme suosituksia
miehelle. Jokaisesta sanasta voi perustaa ison opetuksen. Käsittelemme sitä
lyhyesti, ja sen jälkeen katsomme, minkälaisia vaatimuksia on vaimolle
miestä kohtaan. Haluan ottaa huomioon, että helpompi on pitää perheen
opetuksia silloin, kun miehet ja naiset ovat erikseen. Silloin on helpompi
esittää vaatimuksia, minkälaisia ne ovat miehille ja minkälaisia naisille.
Mutta jos kuulijakunnassa on sekä miehiä että naisia, silloin on aina omat
riskinsä, että jokainen ottaa vain niitä Tooran vaatimuksia, jotka koskevat
toista osapuolta, eikä omia.
Mutta jos minun opetukseni jälkeen joku lähtee ja hänen mieleensä on
jäänyt vain sitä, mitä tarvitaan toisen osapuolen kohdalla eikä sitä, mitä
tarvitaan omalla kohdalla - ja kotiin tullessaan hän alkaa vaatia
aviopuolisoltaan eikä itseltään - silloin perheen elämään voi tulla enemmän
ristiriitoja. Minun periaatteeni opetuksessa on, että jokainen teistä ottaa
huomioon nimenomaan omia vaatimuksia ja velvoitteita perhe-elämässä,
sitä mitä Toora vaatii meiltä jokaiselta.
Otamme ensimmäinen suosituksen, pykälän, mitä perhe-elämässä on
otettava huomioon: miten me esimerkiksi kasvatamme lapsia. Voin sanoa,
että emme voi antaa yksimielistä neuvoa, millä tavalla tulee toimia
nimenomaan tämän perheen kohdalla, koska kaikki perheet ovat hyvin
erilaisia. Mikä sopii tälle perheelle, ei välttämättä sovi toiselle. Ja toisaalta:
ei aina se, mikä sopii yhdelle lapselle, sovi hyvin toisille. Jokaisen perheen
pitää tehdä omia päätöksiä, mikä on heille soveliasta ja mitä voi ottaa
käytäntöön tästä opetuksesta. Mutta on olemassa jokin yleinen suunta,
päämäärä oman perheen kehityksessä, mistä katsoen jokainen voi rakentaa
oman perheen elämää.
Aloitetaan alusta. Kun me luimme tekstin, siinä sanottiin, `` kunnioittakoon
ihminen omaa vaimoaan enemmän kuin itseään´Toora opettaa meille, että
mieheltä vaaditaan nimenomaan enemmän kunnioitusta vaimoa kohtaan
kuin itseään kohtaan. Miksi? Sen tähden, että vaimo tarvitsee kunnioitusta
enemmän kuin mies. Miksi? Kaikki perustuu siihen asiaan, mitä me
aiemmin käsittelimme. Koska Jumala on antanut vaimolle tehtäväksi
rakentaa perheen sisäistä elämää ja kantaa vastuuta tästä alueesta, hänellä
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on lempeä ääni ja lempeä sydän, jotka ovat hyvin herkkiä ja sydämestä
lähtöisin. Naisilla on syvä tunne-elämä. Sen tähden suosittelen, että miehet
antavat enemmän kunnioitusta vaimolle.
Haluan antaa teille yhden esimerkin. Talmud puhuu meille, että yksi
kunnioituksen alue on ihmisen ulkonäkö ja hänen pukeutumisensa. Eräs
viisas juutalainen on puhunut, että minun vaatteeni ovat minun kunniani.
Katsomme esimerkiksi työläistä, joka korjaa autoa. Minkälainen asu hänellä
on? Kun hän tulee kotiin, hän riisuu likaisen ja haisevan työpuvun, käy
suihkussa ja laittaa hyvän, asiallisen puvun päällensä mennäkseen johonkin
tilaisuuteen. Näemme, miten tämä ihminen muuttuu, kun hänellä on hyvä
puku. Hänen olemuksensa ja kävelymuotonsakin muuttuu. Mutta mitä hän
on tehnyt? Hän on vain vaihtanut vaatteet. Näemme, että pukeutuminen on
hyvin vaikuttava tekijä ihmisten elämässä.
Niin kuin venäläisessä sananlaskussa sanotaan, että me otamme vastaan
pukeutumisen perusteella. Mutta meidän pyhät kirjoituksemme sanovat,
että meidän ei pidä katsoa, minkälainen on astia, vaan meidän pitää katsoa,
mitä astian sisällä on. Niin kuin Sana puhuu, että ihminen katsoo toista
ihmistä silmillä, mutta Jumala katsoo ihmisten sydämiin. Teemme
kuitenkin johtopäätöksen, että ihmisten silmissä vaatetus on alue, missä
me lähdemme tutustumaan ihmiseen ja kunnioittamaan häntä.
Otamme nyt Tooran lain ja käsittelemme sen kautta. Oli yksi perhe, missä
oli vaimo ja mies, ja mies ainoastaan teki ansiotyötä perheessä. Heidät
kutsuttiin johonkin juhlatilaisuuteen. Tuli ilmi, että heidän taloudellinen
tilanteensa vaatii parannusta. Siitä huolimatta molemmat aviopuolisot
ymmärsivät, että heidän piti ostaa uusia vaatteita ja mennä tilaisuuteen.
Otetaan huomioon, että molempien edelliset vaateostokset oli tehty viisi
vuotta sitten. Vaimo puhui miehelle, että minä tarvitsen nyt uuden
vaatetuksen. En voi lähteä vanhoilla tuohon juhlatilaisuuteen. Mutta mies
vastasi hänelle kunnioituksella, että minä teen ansiotyötä ja hankin rahaa
perheeseen. Tällä kertaa minun pitää ostaa puku, millä lähteä
juhlatilaisuuteen. Heille tulee ristiriitainen tilanne ja he lähtevät rabbin
luokse selvittämään, mitä pitää tehdä. Mitä Toora puhuu tässä tilanteessa?
Mitä Toora, Jumalan laki ja itse Jumala puhuu? Kenen pitää käyttää
etuoikeutta tässä elämäntilanteessa? Mitä rabbi vastasi tälle perheelle? Hän
vastasi, että naiselle pitää antaa etuoikeus tässä elämäntilanteessa. Koska
laki määrää, että tässä elämäntilanteessa naiselle kuuluvat etuoikeudet.
Koska laki puhuu, että miehen pitää kunnioittaa omaa vaimoaan enemmän
kuin itseään. Näettekö itse tästä elämäntilanteesta, että miesten asema olisi
alistettu naisten kohdalla? Mutta me näemme, että ei, koska Toora on
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totuus. Ja Tooran mukainen päätös ajoi naisten etua. Ja Toora tarkkaan
määrää, kuka tässä elämäntilanteessa todella tarvitsee, mies vai nainen.
Emme näe tässä minkäänlaista alistamista kenenkään kohdalla. Emmekä
näe toisen hyväksikäyttöä. Koska me otamme tässä tilanteessa huomioon
naisen luonteen. Hän on herkkä ja tunnollinen ja hän tässä tilanteessa
tarvitsee enemmän tukea kuin mies. Jos mies lähtee vanhalla puvulla
tilaisuuteen, hän menee ravintolaan, lukee menuun, lukee Tooraa ja
keskustelee muiden kanssa. Mutta jos nainen tulee tilaisuuteen vanhalla
mekolla, hän koko ajan miettii sisällään, että kaikki tuijottavat häntä
ajatellen, että taas hänellä on päällä se vanha mekko. Vaikka kukaan
yleisössä ei muista, mitä hänen päällään oli viisi vuotta sitten. Mutta nainen
sisimmässään tuntee ne katseet ja ajatukset pyörivät, että kaikki häntä
tuijottavat ja puhuvat hänen selkänsä takana. Sen takia nainen kokee
olonsa epämukavaksi juhlatilaisuudessa.
Nainen on hyvin herkkä sisäiseltä tunne-elämältään. Hän reagoi herkästi
toisten mielipiteisiin. Sen takia Kaikkivaltias asettaa vaatimuksia miehelle,
koska nainen tarvitsee enemmän tukea tunne-elämän kohdalla. Vaikka
mieskin kärsii antaessaan etuja omalle vaimolle, mutta se on Jumalan
suunnitelmaa. Sen takia sanotaan, että rakasta vaimoa niin kuin itseäsi.
Jumala on asettanut miehelle vaatimukseksi, että hänen pitää rakastaa
vaimoaan samoin kuin itseään. Jumala ei vaadi miestä rakastamaan vaimoa
enemmän kuin itseään, vaan samalla tasolla rakkautta.
Miten minä voin rakastaa toista niin kuin itseäni? Miten me voimme
käsitellä, että voi rakastaa jotain samoin kuin itseään. Jos me katsomme
Jumalan suunnitelmaa, me näemme, että vaimo on miehen toinen puoli. Jos
katsomme juutalaisten lakia, juutalaiset viisaat sanovat, että ei voi pitää
vihannesta kädessään leikatessaan sitä. Sen takia, että et haavoita kättäsi,
kun et pitele vihannesta siinä. Mutta jos otamme huomioon, että ihminen
on välttänyt suositukset ja rikkonut lain ja haavoittanut veitsellä oikeaa
kättään. Miten me voimme käsitellä? Voiko silloin oikea käsi ottaa veitsen
ja haavoittaa vasenta kättä kostoksi? Näin ei kuitenkaan voi tehdä. Koska
tässä on yksi ruumis. Sen takia miehen pitää suhtautua vaimoonsa sillä
tavoin, että tämä on toinen puoli hänen ruumiistaan. Koska Sana puhuu,
että Jumala on miesten alusta ja naisten alkuperästä tehnyt yhden, ja
antanut heille nimen Adam.
Juutalaiset viisaat puhuvat, että tämä oli Jumalan suuri suunnitelma, että
Hän ei luonut erikseen miestä eikä naista, vaan loi yhteisen, alkuperäisen
ihmisen. Voi syntyä kysymys, että eikö Jumala tiennyt alustavasti, että
ihmisen ei ole hyvä olla yksin? Miksi Jumala loi yhden ja sen jälkeen jakoi
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heidät kahtia? Eikö Jumalalle olisi ollut helpompi luoda erikseen mies ja
nainen? Eikö Jumala ajatellut, että on vaikea elää niin kuin siamilaiset
kaksoset, koska toinen menee töihin ja toisen pitää tehdä ruokaa ja
kasvattaa lapsia? Miksi Jumala loi alussa yhden ihmisen, jossa oli sekä
miehen että naisen alkua?
Sen tähden, että me muistaisimme aina, että alustavasti me olemme aina
yhtä ruumista. Ja sen takia Jumala jakoi alkuperäisen ihmisen kahteen, että
kumpikin puoli tekee sen tehtävän, mikä hänelle sisäisesti, luonteen
mukaisesti on asetettu.
Perhe-elämässä ja kodissa me yhdistymme ja meistä tulee se alkuperäinen
Adam-muoto. Jumala on antanut seksuaalista riippuvuutta miehen ja
naisen välille. Hän on antanut sen siksi, että me yhdistymme
kokonaisuudessa ja lisäännymme, ja pysymme tänä päivänä sukupolvesta
sukupolveen; ihmiskunta ei kuole. Sen tähden, että meidän tulee tietää, että
mies ja vaimo kokonaisuudessaan ovat yhtä. Ja kirja Soar puhuu meille, että
jokainen meistä on pieni palikka, niin kuin mies ja nainen, ja silloin kun
nämä kaksi palikkaa yhdistetään, tulee kokonaisuus. Ja täydellisyys.
Ennen ihmisten syntymää Jumala leikkaa sielun kahteen osaan. Ja Jumala
laittaa yhden puolen sielusta miehen ruumiiseen ja toisen puolen naisen
ruumiiseen. Ja tulee päivä, missä kaksi sielunpuolikasta tapaavat toisensa.
Ja he liittyvät yhteen ja perustavat perheen. Ja Soar-kirjassa on vielä hyvin
paljon käsitteitä avioerosta tämän opetuksen perusteella. Mutta mitä on
kirjoitettu Soar-kirjassa, me näemme opetuksesta yhteenvedon siinä, että
meidän sielumme juuret ovat ihan alustavasti yhtä. Koska jos kutsut
vaimoa rakkaaksi, sinun pitää ymmärtää, että hän on henkesi toinen
osapuoli, jonka Jumala alustavasti on määrännyt sinulle. Jos jokainen
avioliiton osapuoli ymmärtää sen, että tämä mies tai vaimo on hänen toinen
puolensa, silloin voimme suhtautua kunnioituksella perhe-elämässä;
voimme saada perhe-elämästä täydellistä. Silloin tulee ymmärrys, mitä
tarkoittaa rakastaa toista niin kuin itseään.
Rabbi Ariel Lavin kirjassa- Meidän sukupolvi kerrotaan, miten yksi rabbi
tuli lääkäriin, ja hänen vaimonsa jalka oli kipeä. Vaimon oli hyvin vaikea
kävellä ja sen takia rabbi lähti vaimonsa kanssa lääkärin luokse. Lääkäri
näki kaksi vanhempaa ihmistä ja hän ei tiennyt, kummasta aloittaa, kenellä
vaiva oli. Rabbi vastasi lääkärille, että meillä on kipeänä minun vaimoni
jalka. Ja joka on tuntenut tämän rabbin, hän ymmärtää, että rabbi ei yhtään
vitsaillut, koska tämä oli hänen elämäntapansa. Koska rabbi ei pystynyt
sanomaan, että minun vaimoni jalka on kipeä. Koska rabbille itselleen oli
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kipeää, että hänen vaimollaan oli kipeä jalka. Haluan ottaa huomioon, millä
tavoin rabbi määritteli sen asian, että meillä on kipeä minun vaimoni jalka.
Ja lääkäri tuli hyvin kosketetuksi tästä asiasta ja hän kertoi siitä muille, ja
sen takia tämä historiallinen tapahtuma jäi meidän sukupolville
luettavaksi.
Tämä pieni lause antaa meille esimerkin meidän perhe-elämäämme, millä
tavoin meidän pitää suhtautua toisiamme kohtaan. Valitettavasti tänä
päivänä tässä maailmassa nuoret sukupolvet suhtautuvat väärällä tavalla
aviopuolisoonsa. He saavat paljon opetusta tämän päivän maailmasta,
elokuvista ja kirjallisuudesta.
Miten voi käsitellä, mikä on nainen tänä päivänä. Se on joku lelu, mitä voi
kohdella, miten haluaa. Olen esimerkiksi itse hyvin hämmästynyt, miten
puhutaan Playboyn-kani. Miten he määrittelevät naista. He määrittelevät
näin, että kani on pehmeä, lempeä eläin, jolla ei ole omaa mielipidettä.
Ottakaa hänet itsellenne ja tehkää sille, mitä itse haluatte. Nauttikaa. Tällä
tavalla tänä päivänä miehet suhtautuvat naisiin. Tällä periaatteella uusi
sukupolvi kasvaa. Niin kuin pieni poika saa kasvatuksen koulusta sillä
tavalla maailman perusteilla ja käsitteillä, kasvaa isoksi ja perustaa
perheen. Hän suhtautuu omaan vaimoonsa sillä tavoin kuin maailma häntä
opettaa. Ei mikään ihme, että jos hänen vaimonsa on nelikymppinen ja
miehellä on joku toinen kaksikymppinen rakastaja siinä rinnalla. Silloin
perhe-elämään tulee suuria vaikeuksia. Kaikki riippuu siitä, miten ihminen
itse rakentaa itseään ja käsityksiään aviopuolisoa kohtaan. Onko mies
ymmärtänyt ennen avioliittoa, että vaimo on hänen ruumiinsa ja sielunsa
toinen osapuoli? Koska silloin perheessä ei voi enää lähteä sille tielle, että
tänään haluan sitä ja huomenna tätä, ja jatkaa huvituksia ja villityksiä.
On hyvin tärkeää, että mies varjelee itseään ja omiaan silmiään eikä katso
toisia naisia, varjelee omaa elämää muista seksuaalisuhteista. Koska
juutalainen laki vaatii tämän mieheltä. Juutalaisen lain mukaan mies ja
nainen eivät voi olla kahdestaan suljetussa huoneessa siitä huolimatta,
vaikka kyse olisi pomosta tai sihteeristä. Tai kenraalista ja sotilaasta. Koska
laki määrää, että mies ja nainen eivät voi olla suljetussa huoneessa
keskenään. Ovi pitää olla raollaan tai auki, että joka hetki jokainen
ulkopuolinen pystyy tulemaan siihen huoneeseen. Ja naisen olo miesten
keskellä samassa huoneessa on Tooran laissa kielletty välittömästi. Kuinka
montaa ongelmaa yhteiskunta olisi välttänyt noudattamalla tätä Tooran
lakia? Kuinka paljon rikkinäisiä perheitä olisi säilynyt ja rikkinäisten kotien
lasten kyyneleitä ei olisi tullut maailmalle.
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Mutta jos ihmiset elävät tässä yhteiskunnassa ja välttävät Tooran lakia,
Jumalan määräämää lakia - silloin voimme nähdä tilanteen näin, että minä
elän niin kuin minä haluan, ja tämä on minulle pieni stressipurkaus.
Antakaa minun elämälleni rauha uskonnollisten lakienne velvoitteista. Mutta jos ihminen on tarkka ja tutkii Jumalan lakia, hän heti näkee, että
Jumala on asettanut lain ihmisten hyväksi. Mutta jos et halua ottaa Jumalan
lakia, voin vakuuttaa, että sinä joka tapauksessa häviät.
Mitä se tarkoittaa: Rakasta vaimoasi niin kuin itseäsi. Miehen rakkauden
vaimoa kohtaan pitää olla samanlaista kuin rakkauden itseään kohtaan.
Toora puhuu meille myös, että rakasta lähimmäistä kuin itseäsi. Monet
esittävät kysymyksen, onko meillä kykyä noudattaa tätä lakia? Miten voi
vaatia minua rakastamaan jotakin kuin itseäni? Kyllä vaimoa voi rakastaa,
sen jotenkin ymmärtää, koska hän on minun toinen osapuoleni. Mutta
miten minä voin rakastaa lähimmäistä, ihan ulkopuolista ihmistä?
Rambam puhuu meille tästä asiasta. Hän on elänyt noin 700 vuotta sitten ja
on tunnettu Tooran kommentoija.
Rambam selittää: Siinä ei ole perusmuodossa kirjoitettu, että rakasta
lähimmäistä niin kuin itseäsi. Laki määrää, että rakasta Jumalaa, ja siinä on
käytetty perusmuotoa. Ihmisten kohdalla on kirjoitettu: suhtaudu
rakkaudella lähimmäistä kohtaan, mutta Jumalan kohdalla on kirjoitettu:
rakasta Jumalaa. Rambam selittää sen, että lähimmäisen rakastaminen
tarkoittaa sitä, että olkoon sinun lähimmäisellesi samaa mitä sinä itse
rakastat. Älä ole niukka ja pihi Järjestä omalle lähimmäiselle samaa mitä
itsellesi.
Eikä meidän tarvitse tunne-elämässä rakastaa lähimmäistä. Ei Toora vaadi
suorittamaan jotain asioita, mitä ihminen ei pysty tekemään. Vaikka
kabbalistinen käsitys voi ehkä ottaa huomioon, että kaikki henget ovat
yhdessä, ja voi rakastaa lähimmäistä. Mutta tämä on liian syvällä ja voi
tapahtua korkeammalla hengellisessä tasossa. Mutta käytännössä
lähimmäisen rakastaminen on sitä, että kun sinä jostain nautit ja rakastat,
voit järjestää lähimmäiselle samat asiat, ja lähimmäisellä on hyvä olo. Älä
yritä saada enemmän korkeutta ja valtaa lähimmäisten kohdalla. Vaan
sinun pitää järjestää, että jokaisella, joka sinun ympärilläsi on, olisi hyvä
olo. Koska tämän jokainen ihminen pystyy saavuttamaan ja järjestämään.
Mutta laki vaatii, että miehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään.
Tämän ihminen pystyy saavuttamaan.
Miten me voimme määritellä rakkauden tänä päivänä? Sana rakkaus on
menettänyt alkuperäisen tarkoituksensa. Tänä päivänä sana rakkaus on
liitetty epäasiallisiin asioihin. Jos me käsittelemme juutalaisten
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näkökulmasta ja juutalaisen kielen tarkoittamalla tavalla rakkautta, se
tarkoittaa sitä, että me yritämme tehdä hyvää toiselle ihmiselle. Tehdä
hänelle hyvä mieli omalla teolla. Haluan nyt määritellä, mitä sanan rakkaus
sisältö on. Missä tilanteessa voin sanoa, että rakastan toista? Silloin voin
sanoa rakastavani ihmistä, kun haluan tuoda tälle ihmiselle iloa ja hyviä
tunteita hänen elämäänsä. Jos minä puhun, että rakastan omaa lastani, ja
jos minä olen lapsi, jolle vanhemmat sanovat näin, minä tiedän, että
vanhemmat pitävät huolta minusta. He tekevät kaiken parhaansa minun
elämääni. Silloin, jos minä rakastan ihmistä, minulla on tahto tehdä hyvää
rakastamalleni ihmiselle.
Jokainen isä, joka rakastaa lastaan, on valmis uhraamaan omaa aikaansa ja
rakentamaan lapselle teltan kuumana päivänä hiekkarannalla. Vain sen
tähden, että hän haluaa tuoda iloa omalle pojalle, joka tulee kotiin ja näkee
sen. Minkä takia isällä on niin suuri tahto ja voima rakentaa hiessä telttaa
omalle lapselle? Koska isällä on tahto tehdä hyvä mieli omalle pojalle.
Noin 80 vuotta sitten on elänyt rabbi Israel Salander. Hän on kirjoittanut: ”
Silloin kun ihminen puhuu, että minä rakastan kalaa, ja hän tarkoittaa sillä,
että hän rakastaa syödä kalaa, silloin hän oikeastaan valehtelee, kun sanoo
rakastavansa kalaa. ”Jos ravintolassa tulee tarjoilija, joka kysyy, syötkö
lihaa tai kalaa, ja sinä vastaat, että rakastat kalaa. Tämä on väärä vastaus.
Koska jos sinä rakastat jotakuta, sinä et varmasti halua veitsellä avata sen
mahaa, laittaa sitä paistinpannulle ja syödä sitä.
Oikealla tavalla jos tahdot vastata, sinun pitää sanoa, että rakastan syödä
kalaa. Mutta jos me otamme sanan rakkaus oikealla merkityksellä käyttöön,
ja sinä sanot rakastavasi kalaa, silloin sinun pitää ostaa akvaario ja järjestää
kalalle hyvät olosuhteet, että se elää sinun kodissasi ja nauttii. Se on
rakkauden osoitus. Rakkaus on antamista eikä ottamista. Tänä päivänä me
hyvin helposti lausumme sanat: - Minä rakastan sinua. Emme ota
huomioon, että ensin pitää tarkistaa, minkälainen tunne minulla on tätä
ihmistä kohtaan. Haluanko minä antaa vai haluanko minä ottaa häneltä? Ja
jos sinä haluat vain ottaa tästä ihmisestä, se ei ole rakkautta vaan se on
itserakkautta. Ei tarvitse tunnustaa rakkautta toiselle ihmiselle, jos sinulle
itsellesi on päämäärä vain saada häneltä jotain. Todellinen rakkaus sana
hepreaksi on -aava ja se tarkoita antamista.
Katsomme, minkälaiset kirjaimet on tässä sanassa rakkaus. Ensimmäinen
kirjain on alef. Se on hyvin hengellinen kirjain ja viittaa jumalallisuuteen.
Pyhässä kielessä, heprean kielessä jokainen sana, joka alkaa alefkirjaimella, antaa todella syvällisen, hengellisen tarkoituksen koko sanalle.
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Esimerkiksi sana adam, missä on alef, ja sana emet, joka tarkoittaa totuus.
Ja adam, missä on kytketty fyysinen ja henkinen yhdistelmä.
Myös sana aava, rakkaus, alkaa alef- kirjaimella, koska tällä sanalla pitää
olla täydellinen, jumalallinen sisältö. Koko sanalla pitää olla hengellinen
tarkoitus. Eli pyrkimys antaa toiselle jotain hyvää. Ja jos sanaa rakkaus ei
käytetä merkityksessään, tarkoituksessaan antamaan jotain hengellistä
hyvää, silloin sanaa käytetään väärin.
Esimerkiksi jos me otamme sanan adam, ja otamme siitä pois ensimmäisen
kirjaimen alef, jonka sisältö on jumalallisuuden ja hengellisyyden salaisuus,
meille ei tule sana adam vaan dam. Ja mitä sana dam tarkoittaa? Se on niin
kuin veri, missä on fyysistä, materiaalista, mutta ei henkeä mukana. Ja jos
me otamme heprean kielisen amet-sanan, joka tarkoittaa totuus, ja otamme
alef- alkukirjaimen pois, tulee sana met. Ja se tarkoittaa hepreaksi
vainaja, kuollut ruumis. Nimenomaan fyysinen ruumis ilman henkeä.
Todellinen rakkauden merkitys ja rakkaus-sanan sisältö on antamista,
pyrkimys tehdä hyvää toiselle ihmiselle. Aava ilman ensimmäistä kirjainta
alef - ava tarkoittaa: anna minulle.
Jos haluat tarkistaa, rakastatko sinä omaa miestäsi, tai omaa vaimoasi, voit
tarkistaa omaa rakkauden tunteesi. Tarkista, haluatko tehdä hyvää omalle
aviopuolisolle. Onko sinulla tarkoitus, kun vaimo ei ole kotona, siivota ja
tehdä hyvä järjestys. Ja teille syntyy hyvä, sisäinen yhteys, kun vaimo palaa
kotiin, ja hän näkee, miten siistiksi olet siivonnut. Vaimolle tulee hyvä olo.
Hänen ei enää tarvitse tehdä raskasta siivousta, koska sinä aviomiehenä
rakastat häntä. Olet siivonnut huoneiston ja pyrkinyt tekemään hyviä
tekoja vaimon edessä.
Ja jos vaimo haluaa tehdä hyvää ruokaa ja haluaa miellyttää miestä
makeilla jälkiruoilla tai leivonnaisilla, hän haluaa tehdä omalle miehelle
hyvän mielen, kun hän tekee suuren työn valmistaessaan ruokaa.
Rambamin kirjoituksissa me näemme, että hän nimenomaan antaa
enemmän neuvoja miehille. Se ei käytännössä tarkoita, että vaimon pitää
välttää tekemästä miehelle hyviä asioita. Hyvin tärkeää molempien tehdä
asioita, jotka miellyttävät toista. Rambam omassa kirjoituksessa ottaa
huomioon ja antaa neuvoja nimenomaan, että otetaan huomioon
aviopuolison henkilökohtaisia periaatteita ja pyritään tekemään hyviä
asioita jokaiselle osapuolelle. Niin kuin kirjassa on kirjoitettu: Kunnioita
vaimoa enemmän kuin itseäsi. Rakasta häntä niin kuin itseäsi ja kuluta
omaisuuttasi järkevästi tulojesi mukaan. Me näemme, että monet miehet
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ovat rikkaita, mutta eivät halua käyttää rahaa. Rikkaalla miehellä on
mahdollisuus sijoittaa vaimoon, antaa hänelle rahaa ja helpottaa hänen
elämäänsä jossain asioissa. Mutta hän ei halua antaa enemmän rahaa vaan
hänelle on helpompaa seurata, kuinka suuren koron hän säästötileille
sijoittamistaan tuloista saa. Ja hänen vaimonsa tekee paljon työtä ja väsyy
siinä. Rambam korostaa, että tämä ei ole oikea käytäntö hyvässä perheessä.
Hän korostaa kirjoituksessaan, että jos sinulla on taloudellisia
mahdollisuuksia, sinun täytyy auttaa ja antaa rahaa vaimollesi omien
tulojesi mukaan. Vaimo kokee aina alentuvia tunteita, jos hän tietää, että
miehellä on varaa, mutta tämä on nuuka rahoistaan eikä halua antaa
hänelle. Ei ole ihme, jos tämän seurauksena tulee tunteenpurkauksia ja
ristiriitoja perheeseen. Jos vaimo ymmärtää, että miehellä ei ole riittävästi
tuloja, hän ei voi pyytää enempää. Mutta jos hän tietää, että varoja on
tarpeeksi, miehen tehtävä on jakaa niitä myös vaimolle.
Tässä
elämäntilanteessa
pitää
ottaa
huomioon
myös
lastenkasvatusmenetelmät. Jos perheen tulot ovat korkeat ja perhe pystyy
ostamaan kaikki uudet tavarat, auton ja vaikka laittamaan keittiön uusiksi,
siinäkin pitää ottaa huomioon, ettei turhaan kuluteta varoja. Koska heidän
lapsilleen kukaan ei voi taata, että he saisivat samanlaisen elintason
omassa elämässään. Jos me annamme hyvin korkean taloudellisen
elämäntason omalle lapsellemme, annamme hänelle sellaisen käsityksen
maailmasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lapsen kehitykseen. Jos joku on
ajanut työpaikalle linja-autolla, mutta on sitten vaurastunut ja ostanut
oman auton perheen käyttöön, voimme huomata, että muutaman auton
käyttövuoden jälkeen ihmisen on vaikea käyttää julkista kulkuneuvoa,
koska hän on oppinut auton mukavuuksiin. Silloin aiemmin kulku
linja-autolla työpaikalle ei ollut ongelma, mutta nyt kun hän on käyttänyt
omaa autoa, ongelmat tulevat esille. Voi olla, että hän suorastaan vihaa
julkisen linja-auton käyttöä.
Kun ihminen tottuu johonkin määrättyyn tasoon elämässään, hän voi
suhtautua samoihin asioihin eri tavalla. Tänään on hyvin vaikea kuvitella,
miten ajaa autolla, jos ei ole kännykkää. Mitä tapahtuu, jos joudun autolla
ruuhkaan? Mutta minulla on kännykkä, jolla minä soitan ja ilmoitan. Voitte
kuvitella 10-15 vuotta sitten. Eikö koko yhteiskunta elänyt eikä
kenelläkään ollut kännyköitä?
Kun me totumme johonkin elämän tasoon, meidän on vaikea kuvitella,
miten muut elivät ennen ilman näitä mukavuuksia. Jos me opetamme omat
lapsemme hyvin korkealle elämäntasolle, meidän pitää ymmärtää, että
annamme heidän elämäänsä riskin tulevaisuudessa.
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Jatkamme Rambamin kirjoituksia: ” Älköön mies tehkö olemustaan
pelottavaksi vaimon edessä. ” Luonnollisesti naiselle voi olla jo olemassa
pieni pelko miehen edessä. Vaikka siinä, että nainen ymmärtää miehen
olevan fyysisesti häntä vahvempi. Tässäkin asiassa on Jumalan suuri
salaisuus, miten pystyy rakentamaan terveet perhesuhteet miesten ja
naisten välille. Miehelle on annettu suuri voima, ja se tuo hänelle myös
velvollisuuksia. Kun nainen menee naimisiin miehen kanssa, hänen
sisällään on jonkinlainen jännitys miehen edessä. Sen takia Toora varoittaa
meitä ja puhuu siitä, että mies ei lisäisi tätä jännitystä ja pelkoa vaimolle
käytöksensä kautta. Älköön hän pelottako liikaa vaimoaan. Älä painosta
naista, älä uhkaile häntä. Nainen on hyvin herkkä ja häntä voi hyvin
helposti pelotella. Sinun pitää olla tarkka.
Talmud kirjoittaa tästä asiasta. Jos mies tahallaan pelottaa vaimoaan, hän
tulevaisuudessa syö epäkosher-ruokaa. Mies itse tekee itselleen pahaa.
Juutalaiset viisaat tuovat esimerkkinä, että epäkosher-ruoka tarkoittaa, että
vaimo peloissaan miehen edessä tekee salassa jotain. Esimerkiksi, jos
miehen pitäisi tulla kotiin klo 16, ja vaimo on tehnyt miehelle lihakeittoa. Ja
juuri ennen miehen kotiinpaluuta lasi maitoa kaatuu vahingossa kattilaan.
Ja enemmän kuin 60% prosenttia kattilan sisällöstä menee pilalle. Mutta
vaimo - joka tietää minkälainen riita voi syntyä, kun mies tulee nälkäisenä
kotiin ja kuulee, mitä on tapahtunut, että ruoka on mennyt pilalle - tekee
siinä tilanteessa oman päätöksen: parempi etten kerro miehelle mitään,
mitä keiton kanssa on tapahtunut. Syököön hän tämän kaiken. Minä itse
teen itselleni vaikka kananmunan. Ei minun tarvitse kertoa miehelle yhtään
mitään. Vaimo niin kuin piilottelee pieniä asioita miehen edessä. Ja tämä on
vain pieni esimerkki, mitä vaimo voi salata omalta mieheltään.
Mutta jos teillä on keskenänne avoin ihmissuhde, vaimo voi rehellisesti
itkeä ja tunnustaa vaikeat asiat ja on valmis kertomaan omista
virheistäänkin miehelle tarvitsematta pelätä miehen reaktiota. Jos vaimo
saa kokea, että saa tukea mieheltään, vaikka tekee virheitä, silloin miehen
ja vaimon välille syntyy hyvin luottavainen ilmapiiri. Mutta jos mies yrittää
käytöksellään painostaa ja alistaa vaimoa, silloin vaimo menee lukkoon ja
yrittää vältellä miestä.
Sen takia Rambam kirjoittaa tässä kirjassa, että älköön mies lisätkö
pelkoa vaimolle vaan puhukoon rauhallisella äänellä vaimonsa kanssa. Sen
takia, että vaimo on herkkätuntoinen ihminen. Vaikka vaimo korottaisi
äänensä keskustelussa, miehen ei tarvitse maksaa samalla tavalla. Se ei
tarkoita sitä, että naisen olisi lupa puhua huutamalla tai korkealla äänellä.
Mutta aina pitää muistaa, että vaimon on vaikeampi sulattaa miehen vihan
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tunteita kuin miehen naisen vihan tunteita. Sen takia Rambam
nimenomaan antaa neuvoja miehille tästä asiasta.
” Älköön mies olko surullinen eikä vihamielinen” . Suru ja hermostuminen
rikkoo koko perheen sisäilmapiirin. Nainen ei pysty hyväksymään, jos mies
on surullinen tai vihamielinen, koska hän on herkkätunteinen. Ja naiselle
on hyvin tärkeää nähdä, että hänen aviopuolisonsa on iloinen ja hymyilee
aina. Että mieheltä tulisi vain rauhaa ja iloa ulospäin.
Vaikka sinun työpaikallasi olisi monta päivää hyvin kiireinen ja vaikea
tilanne, ja olet itse työpaikalla surullinen ja vihainen, niin ennen kuin tulet
omaan kotiin, pysähdy kotiovesi edessä ja rauhoita itsesi ja sen jälkeen käy
sisään hymyn kanssa. Vaimon ei pidä kantaa surua siitä, että sinulla on
ongelmia työpaikalla. Kuitenkin miehellä on etuoikeus jakaa työpaikan
ongelmia vaimonsa kanssa. Mutta hän ei saa olla hermostunut tästä asiasta.
Nyt me siirrymme toiselle puolelle, mitä velvoitteita kuuluu naiselle:
” Kunnioittakoon vaimo omaa miestäsi enemmän kuin pitää. Ja pelätköön
häntä. Ja olkoon hänen tekonsa miehen tahdon mukaiset. Olkoon mies
hänen silmissään kuin kuningas. Toteuttakoon hän miehen tahtoa.”
Niin pitäisi olla kaikkien juutalaiset vaimojen ja miesten avioliitto.
Toteuttamalla tätä heidän perhe-elämänsä voi olla onnellinen
Miten tässä on kirjoitettu? Että vaimo kunnioittaa omaa miestään
enemmän kuin pitää. Pitää muista, että miehille oli asetettu, että heidän
pitää kunnioittaa vaimoa enemmän kuin itseä. Näemme, että Rambam
alleviivaa nimenomaan kunnioituksen vaatimuksen molemmille
osapuolille. Näemme, että kaikki juutalaiset viisaatkin alleviivaavat sen.
Täydellinen perhe-elämä voi toteutua silloin kun heillä molemmilla on
kunnioitusta. Molemmilla aviopuolisoilla on velvoite kunnioittaa toisiaan.
Mutta jos katsomme, mitä Mishna puhuu suhteesta lapsiin, siellä on
kirjoitettu: ” Kunnioita opetuslastasi kuin itseäsi. ” Koska nimenomaan
kunnioitus on tunne, joka antaa meille elämän. Joskus olen pitänyt koulussa
oppituntia, miten voimme kunnioittaa omia oppilaitamme. Vähän ajan
kuluttua yksi opettaja soitti minulle ja kertoi minkälainen suuri
vallankumous tapahtui hänen luokassaan, kun hän otti neuvojani käyttöön.
Hän kertoi, että oli aina suhtautunut omiin oppilaisiinsa alentuvasti, että
hän on korkeampi heitä. Mutta nyt kun hän oli alkanut suhtautua heihin
kunnioituksella, koko luokan tilanne oli muuttunut.
Mutta aina pitää muistaa, että opettajalla on oma auktoriteetti luokan
edessä. Koska kunnioitus lapsia kohtaan on perustus, josta voi rakentaa
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terveitä suhteita heidän kanssaan. Toisaalta meidän pitää tehdä rajoituksia
ja osoittaa lapselle, että on olemassa vanhempien tai opettajan
auktoriteetti.
Tänä päivänä monet vanhemmat ja opettajat ovat hämmästyksissä, koska
he ovat menettäneet oman auktoriteettinsa lasten edessä. Myös lapset ovat
sekavassa tilanteessa. On olemassa kasvatusmenetelmät, mitkä meidän
kaikkien pitää ottaa käyttöön.
Niin Rambam opettaa meille, että molemmille aviopuolisoille lähtökohta
terveeseen avioliittoon on kunnioitus toista kohtaan. Mutta siinä on pieni
ero, koska naiselle on kirjoitettu, että naisen tulee kunnioittaa miestä
enemmän kuin pitää, mutta miehelle on asetettu vaatimus kunnioittaa
vaimoa enemmän kuin itseä. Mitä se tarkoittaa - kunnioittaa miestä
enemmän kuin pitää?
Miten sitten nainen voi suhtautua pahoin omaan mieheen? Vaikka miestä
kunnioittaisivat kaikki hänen ympärillään, vaimo voi alistaa häntä. Koska
hän tuntee häntä enemmän ja tietää, minkälainen hän on kotona. Vaikka
miehellä olisi korkea työasema, ja koko työyhteisö ja ystävät
kunnioittaisivat häntä, mutta vaimo joka tuntee hänet sisältöpäin perheen
elämässä, voi sanoa törkeästi ja tuoda esille hänen epäonnistumisiaan ja
epätäydellisyyttään. Vaimo voi sanoa, että kyllä minä tunnen tämän miehen
- ei hän voi olla noin hyvä.
Rabbi Iskoshga on kertonut, että miehen voi tuntea vain kaksi henkilöä:
Jumala ja miehen vaimo. Mies voi valehdella kaikille, mutta Jumalalle ja
vaimolleen hän ei pysty. Niin vaimolle voi tulla tunne, että kaikki ihmiset
yliarvostavat hänen miestään ja kunnioittavat häntä liikaa. Vaimo voi
sanoa, että riittää se kunnioitus, mitä minä vaimona hänelle osoitan. Mutta
Ramban kirjoittaa nimenomaan vaatimuksena vaimolle, että vaimon tulee
kunnioittaa miestään enemmän kuin pitää. Enemmän kuin mies ansaitsee.
Aina lisätä sen päälle, minkä kunnioituksen kuvittelet riittävän. Aina lisää
päälle.
Ja Rambam on kirjoittanut, että pelätköön vaimo miestään ja olkoon
vaimon teot miehen tahdon mukaisia. Olkoon mies vaimon silmissä niin
kuin ministeri tai kuningas” .
Tässä on muutamia asioita, joita pitää selittää. Mitä tarkoittaa: ” ..olkoot
vaimon teot miehen tahdon mukaisia?” Ja mitä se tarkoittaa, että mies
hänen silmissään olisi niin kuin kuningas? Pitää ymmärtää, ettei miehen
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pidä tuntea itseään ministeriksi tai kuninkaaksi. Nämä vaatimukset
koskevat nimenomaan vaimoa. Mitä tapahtuu vaimolle, jos hän osoittaa
omalle miehelle kunniaa niin kuin ministerille tai kuninkaalle? Mitä
vaimosta tulee? Hänestä tulee - kuningatar.
Vaimolle on asetettu vaatimus, että hänen tekonsa olisivat miehen tahdon
mukaisia. Että mies päättää asioista kotona. Minkä takia? Voiko tämän
käsittää, että vaimolla ei ole omaa mielipidettä asioista. Totta kai miehen
pitää ottaa huomioon vaimon mielipide, ja mies käsittelee vaimonsa kanssa
asioita, joissa on tehtävä päätöksiä.
Rambam kirjoittaa naiselle ja sanoo, että jos nainen haluaa tehdä jotain
päätöksiä, esimerkiksi ostaa huonekaluja, hänen pitää mennä miehen eteen
keskustelemaan tästä asiasta ja antaa miehelle tietoja omasta
suunnitelmasta. Miksi?
Katsotaan nyt miehen sisäistä maailmaa. Koska mies on perheessä niin
kuin ulkoministerin asemassa, hänen luonteenpiirteensä ovat
määrätietoisia. Hän on voimakas ja päättäväinen, että hän pystyy tekemään
ulkopoliittista työtä. Koska hänen tehtävänsä on puolustaa omaa perhettä
ja taloa. Sen takia miehellä tulee esille nimenomaan se vallantunne
perheessä, että hän puolustaa ja kantaa vastuun perheestä. Miehellä on
myös kunnianhimo. Mutta jos vaimo ottaa tässä asiassa häneltä
auktoriteetin pois, silloin mies ei pysty hengittämään. Miehelle on
tarpeellista, että vaimo aina kysyy häneltä neuvoja. Vaimo, joka aina elää
tämän neuvon mukaisesti, aina kysyy neuvoa mieheltä, mitä pitää ostaa ja
mitä ei kannata ostaa, mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja mies voi
vastata vaimolle, että sinä voit tehdä niin kuin itse haluat. Kuka tässä
tilanteessa voittaa? Näemme, että molemmat voittavat. Koska mies kokee,
että vaimo kysyy häneltä neuvoa tehdäkseen jotain.
Miehen luonne kaipaa tuollaista kunnioitusta ja päätösvaltaa omalta
vaimolta. Tämä tunne auttaa vaimoa, kun hän kysyy neuvoa. Hän tulee
miehen eteen ja kysyy, että saanko tehdä näin, ja vaimo voi sanoa, että
minä teen niin kuin sinä miehenä sanot. Silloin mies sanoo, että tee niin
kuin itse koet.
Näin me annamme päätösvaltaa molemmille puolille ja silloin syntyy rauha
perheessä.
Joskus kuulen, että jotkut avioliitossa ovat kuin kyyhkyspari. Heidän
perheessään on kaikki täydellistä. Perheen salaisuus on kytketty siihen,
että meillä on kykyä tiedostaa aviopuolisomme tarpeita ja molemmin
puolin tyydyttää niitä.
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On olemassa hyvin mielenkiintoinen tarina. Kerrotaan kuningas
Salomonista, että joskus hän seisoi omassa linnassaan, katsoi ikkunasta ja
mietti kuninkaallisia asioita. Kuninkaanlinnan ympärillä oli hyvin kaunis
puutarha. Salomon kuuli kahden puun oksalla istuvan kyyhkysen
keskustelun. Niin kuin me muistamme, että kuningas Salomon ymmärsi
eläinten ja lintujen ääntä. Hän kuunteli tarkkaan, mistä kyyhkyset
keskustelivat. Yksi kyyhkynen, mies, oli hirveän ylpeä ja esitteli itseään
naiskyyhkysen edessä. Se sanoi naispuoliselle kyyhkyselle, että minä olen
niin voimakas, että voin lentäen hajottaa hetkessä koko tämän
kuninkaanlinnan. Naiskyyhkynen katsoi mieskyyhkystä ylpeänä, ja sen
jälkeen kuningas Salomon kutsui tämän miespuolisen kyyhkysen luokseen.
Vaikka se oli hämmästynyt, niin se tuli kuninkaan eteen. Kuningas kysyi
siltä, että miksi sinä puhut tyhmiä asioita? Haluatko sinä hajottaa minun
kuninkaanlinnani? Kyyhkynen kuiskasi kuningas Salomonin korvaan: ”
Onko teille sääli, kuningas, että minun vaimoni olisi ylpeä minusta? ”
Kuningas vastasi kyyhkyselle: ” Ei se minua haittaa. Olkoon sinun vaimosi
ylpeä sinusta.” Salomon oli hämmästynyt ja jatkoi heidän keskustelunsa
kuuntelemista. Ja naispuolinen kyyhkynen oli ylpeä, että itse kuningas oli
kutsunut hänen miestään keskustelemaan. Hän kysyi, että mitä kuningas
puhui sinulle. Mieskyyhkynen kertoi: ” Usko tai ei, mutta kuningas pyysi,
että minä en hajota hänen linnaansa. ”
En osaa sanoa, onko tämä tositarina vai ei. Mutta se antaa meille hyvän ja
syvällisen esimerkin miehen henkisistä tarpeista miesten maailmassa.
Miehet ja naiset pystyvät saavuttamaan onnellisen elämän silloin kun
molemmat pyrkivät etsimään niitä tarpeita, joita toinen tarvitsee, ja
tyydyttämään niitä.
Nyt katsomme vielä muutamia asioita hyvin tärkeistä aiheista. Joskus
aviopuolisot elävät hyvin pitkään jossain elämäntilanteessa ja kokevat ettei
heillä ole enää mitään tulevaisuutta. Ja näitä hyviä neuvoja, mitä on
annettu, on hyvä ottaa käyttöön silloin kun pariskunta menee naimisiin.
Hyvin vaikea aloittaa alusta, kun takana on kymmenien vuosien avioliitto.
Valitettavasti monet aviopuolisot, jotka haluavat solmia avioliiton, eivät
löydä tarpeeksi aikaa tutustua tähän opetukseen.
Otamme esimerkin: Jos joku haluaa perustaa oman yrityksen, vaikkapa
kaupan, kuinka paljon aikaa hän kuluttaa siihen, että hän tutkii, pitää
kokouksia ja neuvotteluja, järjestelee ja laskee tuloja ja menoja ennen kuin
hän avaa kaupan. Että mitä sijoitetaan kauppaan, mitä pitää ostaa ja mitä
vuokraa pitää maksaa; minkälainen vero ja minkälainen tulo tulee olemaan.
Hän katselee ympäristöstä, onko siellä hyvää sijoituspaikkaa ja onko siellä
kilpailijoita vieressä. Hän kysyy neuvoa kaikilta ihmisiltä, joilta saa apua.
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Ja mitä hän haluaa aloittaa? Ei mitään muuta kuin vain avata uuden kaupan.
Se on rahallinen sijoitus. Jos sinä epäonnistut, sinä voit avata toisen kaupan.
Mutta avioliitossa kysymys on kahden ihmisen elämästä. Molemmat
aviopuolisot haluavat mennä naimisiin. Eikä kukaan sano nuorille
aviopareille, että avioliittoon pitää valmistautua. Ja jos jollekin ihmiselle voi
antaa neuvoja ja sanoo, että mene rabbin luo kysymään neuvoa, yleensä
kuulee vastauksen: Ai, haluaako rabbi opettaa minua avioliittoon? Kyllä
minä itsekin voin antaa hänelle paljon neuvoja, miten pitää käyttäytyä
naisten seurassa.
Sitten vaikka kuukausi avioliiton solmimisen jälkeen miehelle tulee ilme,
että hänen vaimonsa ei ole enää ystävä vaan jotain muuta. Pitää tehdä
paljon työtä itsessään, keskittyä ja olla rauhallinen perheessä.
Vaikka joku meistä antaa neuvoja tuleville aviopareille, että he menisivät
avioliittoneuvojalle, keskustelisivat ja valmistautuisivat siihen, niin me
tiedämme, että tämä tuleva aviopari ei todellakaan kuluta paljon aikaa
siihen tehtävään. Koska heillä menee enemmän aikaa siihen, minkälainen
ruokapöytä ja minkälainen häämekko ja minkälaiset vieraat pitää kutsua.
Ota huomioon ja kuluta aikaasi selvittääksesi, kuka on sinun tuleva vaimosi.
Kuka hän on, mitä hän tarvitsee ja miten hänen kanssaan pitää elää. Millä
tavalla sinun pitää suhtautua tulevaan vaimoon? Koska tämä vaimo on
sinulle annettu koko elämän ajaksi. Onko hän vain joku työkalu, joka
toteuttaa sinun tyydyttämistäsi? Vai onko tämä vaimo kokonainen,
hengellinen maailma sinun
elämässäsi? Monet juutalaiset viisaat
kertovat, että naisella on jumalallinen läsnäolo, korkealaatuinen
hengellinen taso.
Ja mitä vaimon pitää ymmärtää? Kuka on mies? Ja missä maailmassa mies
elää? Jotkut parit, jotka elävät hyvin pitkään, kokevat jossain
elämänvaiheessa, että he ovat epäonnistuneet. Ei enää ole voimia katsoa
ongelmia silmiin. Joskus he vain menettävät toivonsa ja sanovat, että
olkoon elämä näin jatkossakin, emme voi enää vaikuttaa. Olkoon riidat
meidän elämässä jatkossakin. Mutta minä sanon, ettei koskaan ole
myöhäistä. Aina pystyy vaikuttamaan ja muuttamaan perhe-elämää. Mutta
siinä on yksi ehto: molemmilla aviopuolisoilla pitää olla valmiutta muuttaa
itseään. Koska jos vain yksi puoli haluaa tehdä muutoksia, silloin tilanne
perheessä on vaikea. Mutta toisaalta: vaikka vain yksi osapuoli olisi valmis
tekemään muutoksia, pitkäjänteisellä tahdolla voidaan kuitenkin saavuttaa
hyvää palautetta ja korjauksia perheen elämään.
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Yksi oppilaani kertoi, että hän tuli kotiin ja alkoi käyttäytyä minun
opetukseni mukaisesti. Hänen vaimonsa katsoi häntä ja sanoi, että oletko
tullut hulluksi, mitä sinulle on tapahtunut?
Teidän ei kannata ottaa liian henkilökohtaisesti perheen jäsenien
palautteita. Varmasti puoliso alussa voi reagoida teidän muutoksiinne
erikoisella tavalla. Voi olla, että saat pilkkaa tai naurua. Mutta ajan kuluttua
näet, että toinen puoli myös haluaa osallistua perheen muutoksiin. Kun
normaali, terve ihminen näkee, että toinen puoliso haluaa antaa itseään
uhriksi hänen edessään ja on valmis uhrautumaan - antaa itsensä ja on
valmis tekemään kompromisseja hänen kanssaan - sen jälkeen toinen
puolisokin pystyy muuttumaan. Voi olla, että ei niin radikaalisti, mutta
kuitenkin.
Kun toisen puolison elämä alkaa muuttumaan, aina pitää odottaa, että
perhe-elämään tulee rauha. Joskus tulee elämäntilanne, että haluaa purkaa
omia negatiivia tunteita, huutaa ja riidellä toisen kanssa. Mutta aina niissä
tilanteissa meidän pitää muistaa niitä muutamia asioita, mistä me voimme
kaivaa voimia. Ensi sijaisesti meidän pitää muistaa asioita, miten tärkeää
on kaikkivaltiaalle Jumalalle, että meidän perhe-elämässämme säilyy rauha.
Kuinka paljon Jumala itse on valmis uhraamaan onnellisen avioliittomme
eteen?
Juutalaiset viisaat kertovat, että silloin kun enkelit kertoivat Aabrahamille
ja Saaralle, että heille syntyy poika, Saara nauroi sydämessään uutiselle.
Miksi?
” Miten minä voin synnyttää, kun minun mieheni on vanha? ”
Mies oli vanha. Kun itse Kaikkivaltias kertoo tämän Aabrahamille, hän
antaa Saarasta palautetta eri sanoin. Ja Jumala puhuu Aabrahamille Saaran
sanoneen: ” Miten minä voin synnyttää, kun minä itse olen tullut vanhaksi?
” Mutta todellisuudessa Saara ei puhunut itsestään, että hän on vanha. Vaan
hän sanoi sydämessään, että minun mieheni on vanha. Mutta Kaikkivaltias
Jumala muutti Saaran sanat.
Voisi sanoa näin, että Hän niin kuin valehteli Aabrahamille. Talmud
kannustaa tällaiseen valheeseen, jos tämän valheen kautta syntyy rauha.
Rauha ihmisten keskellä. Että he näkevät, että Jumalan todellinen kuva on
-totuus. Toora velvoittaa meidät välttämään valhetta. Tiedämme, että
valhetta ei yksinkertaisesti hyväksytä. Tässä tilanteessa me näemme, että
itse Jumala on valmis uhraamaan totuuden valheelle, että rauha tulisi
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heidän perheelle. Että voi tehdä näin, ettei puhu koko totuutta sen tähden,
että rauha tulisi.
Jos mies epäilee omaa vaimoaan uskollisuudesta, mitä oli tapana tehdä
temppelin aikana? Mies toi oman vaimonsa temppeliin ja vaimolle annettiin
juotavaksi lähdevettä. Veteen oli sulatettu Tooran paperista sanat. Jos
vaimo todellisuudessa oli pettänyt omaa miestä, hän kuoli heti veden
juotuaan. Toorassa on tarkat ohjeet, millä tavalla tämä suoritetaan. Ja millä
tavalla kuollut nainen viedään temppelistä ulos, että temppeli ei saastu.
Mutta jos vaimo ei ollut syyllistynyt petokseen ja hänen miehensä ihan
turhaan epäili häntä, nainen oli elänyt peloissaan sen tähden, että mies oli
epäillyt häntä. Silloin vaimolle on luvattu suuri siunaus, että hän pystyy
synnyttämään lapsen, vaikka olisi hedelmätön. Siitä huolimatta, että kaikki
lääkärit todistavat, ettei hän voi saada lasta, Toorassa on lupauksia, että
hän synnyttää, jos ei ole syyllinen petokseen. Mutta jos hänellä jo on lapsia,
silloin on annettu lupaus, että hänen seuraavat synnytyksensä tulevat
kivuttomiksi.
Mitä tapahtuu sitten miehelle? Hän käsittelee asiaa itse Jumalan kanssa. Jos
hänen epäilyksensä ovat olleet turhia, silloin hän saa oman
rangaistuksensa. Jos hän loukkaa lähimmäistään, hän kantaa vastuun siitä.
Ja tässä Tooran laissa, missä mies voi epäillä vaimoa petoksesta, miehelle
on Tooran mukaisesti omat vakavat vaatimukset, jos hän epäilee omaa
vaimoaan. Hän kantaa vastuun.
Epäilyyn pitää olla vakavat syyt. Esimerkiksi, että mies näkee vaimon
olleen jonkun miehen kanssa yksityistilassa. Silloin voi sanoa, että miehen
epäily voi olla totuus. Mutta mitä mies voi tietää naisen tehneen siellä
suljetussa tilassa toisen miehen kanssa. Toora puhuu siitä, että jos vaimo
on syyllinen, hän kuolee, mutta jos hän ei ole syyllinen, hän saa korvausta.
Hän saa suuren siunauksen.
Ja juutalaiset viisaat kertovat, että monet hedelmättömät naiset ovat
käyttäneet tätä Tooran lupausta hyväkseen. Hanna, profeetta Samuelin äiti,
oli hedelmätön. Hannalla ei ollut lapsia, mutta toisella vaimolla oli. Peninna
kiusasi Hannaa ja Hanna itki. Muistamme, kuinka hän rukoili ja itki Herran
edessä pyytäen lasta. Hän rukoili, että anna omalle orjattarellesi poika.
Juutalaiset viisaat selittävät, mitä Hannan rukous tarkoittaa. Hän sanoi, että
sinä katsot ja sinä näet. Sinä korkea Jumala, jos sinä näet minun
kärsimykseni, ja annat minulle pojan. Mutta jos ei, niin silloin sinä et
omasta tahdostasi antanut minulle poikaa
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Millä tavalla siinä voi rukoilla Jumalaa? Millä tavalla - ei oman tahdon
mukaisesti - ja Kaikkivaltias Jumala voi antaa pojan. Hannan ajatus oli
hyvin yksinkertainen. Se tarkoittaa, että jos sinä Jumala et anna minulle
lasta, niin minä menen toisen miehen kanssa kahdestaan suljettuun
huoneeseen aviopuolisoni edessä. Silloin aviopuoliso epäilee, ja hän vie
minut temppelin eteen. Ja silloin, kun sinä Jumala itse näet, että minä en ole
syyllinen, sinä lupauksesi kautta annat minulle lapsia. Ja sinä annat minulle
lapsen. Tämä oli yksi keino, millä tavoin voi saavuttaa Jumalalta lapsia.
Mutta tässä Hannan tilanteessa ei olisi pitänyt mennä niin pitkälle. Silloin
kun pappi Eeli jo rukoili hänen puolestaan, silloin Jumala siunasi häntä ja
hänelle syntyi lapsi.
Se oli todellisuutta juutalaisten elämässä: nainen tuotiin temppeliin ja hän
kuoli siellä tai sitten hän vuoden kuluttua synnytti lapsen. Talmud puhuu
meille näin: Sulakoon Minun Pyhä Nimeni vedessä, että rauha syntyy
miehen ja vaimon keskelle. Jos mies epäilee omaa vaimoaan petoksesta
koko ajan, heidän elämästään tulee helvettiä. Kaikkeen mitä vaimo puhuu
itseään puolustaakseen mies esittää aina syytöksiä. Mutta jos vaimo ei ole
syyllinen, miksi hän joutuisi kärsimään tästä turhasta epäilystä? Sen takia
Jumala sanoi näin: Sulakoon Minun Pyhä Nimeni vedessä, että heille syntyy
rauha.
Tooran mukaan Jumalan nimen pyyhkiminen on kaikkein suurin synti.
Ihmistä on kielletty pyyhkimästä
Jumalan pyhää nimeä. Toorassa
sanotaan: Älä tee näin. Me tiedämme, että Toorakääröstä ei saa pyyhkiä
Jumalan nimeä; ei saa korjata sitä. Siihen aina kutsutaan
erikoisasiantuntija, joka paperin kanssa ottaa väärin kirjoitetun ja leikkaa
sen pois. Silloin tyhjälle paikalle voi kirjoittaa uusiksi Jumalan nimen.
Tämä on Toorassa ensimmäinen ja ainoa paikka, jossa paperille
kirjoitetaan Pyhää Nimeä, laitetaan veteen sulamaan ja annetaan naiselle
temppelissä juotavaksi. Ja tämän paperin päälle on kirjoitettu
moninkertaisesti Jumalan Pyhää Nimeä. Miksi? Koska niin Jumala on
sanonut, että pyyhkikää Minun Pyhä Nimeni vedessä. Minä olen valmis
uhraamaan Itseä sen rauhan takia, mikä pystyy syntymään perheessä
miehen ja vaimon välissä.
Mutta katsomme vähän syvemmälle. Jumala on Kaikkivaltias, korkea
Jumala. Hän olisi voinut antaa jotain muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi, että
ottaisimme lähdevettä ja laitamme siihen minttua. Minkä takia Jumala on
asettanut vaatimukseksi, että Hänen Pyhää Nimeään sulatetaan vedessä.
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Sen takia, koska meidän pitää ymmärtää, miten paljon Hän pystyy
uhraamaan meidän edestämme, että meidän perhe-elämässämme olisi aina
rauha. Ja jos te nyt perheessä haluatte purkaa omia tunteita ja aiheuttaa
riitaa - jos vaikka haluatte valittaa vaimolle, että hänen valmistamansa
ruoka ei ollut hyvää - teidän pitää pysähtyä hetkeksi. Ja muistuttaa itseänne
siitä, onko tämä riita sen arvoinen, kun itse Jumala on valmis sulattamaan
omaa Pyhä Nimeä teidän perheen rauhan takia. Jokainen ymmärtää, että ei
todellakaan. Jos itse Jumala on valmis sulattamaan omaa nimeä sen tähden,
että sinä että et aiheuta riitatilannetta oman vaimosi kanssa, silloin sinun
pitää pysähtyä ajattelemaan, että ei kannata riidellä.
Katsotaan, miten Jumala, Kaikkivaltias on luonut tämän maailman ja tehnyt
suuria asioita sen tähden, että me teemme omia uhrauksia, jotta rauha
säilyisi perheessä ja maapallolla.
Toivon kaikkien saavuttavan perheen rauhaa ja onnea omassa elämässä.
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