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Tämä viikon Tooran luku koskee hyvin paljon naisten asioita ja nimenomaan 

kuukautisia. Tässä puhutaan naiselle kuuluvasta puhdistusajasta. Silloin kun me 

kosketamme näitä vaikeita asioita ja kysymyksiä, meidän pitää ensin käsitellä, 

mitä epäpuhtaus kokonaisuudessa tarkoittaa, ja mitä elämänalueita se koskee. Ja 

minkä takia meidän pitää puhdistua epäpuhtaudesta. Tämän käsityksen mukana 

meidän on helpompi katsoa Jeshuan opetukseen ja hänen sanoihinsa.   

 

Silloin kun nainen on raskaana ja hänen vatsassaan on sikiö, hänen sisällään 

kasvaa tuleva lapsi. Tässä tilanteessa nainen on niin kuin palvelustehtävässä. Kun 

hänen ruumiissaan kasvaa lapsi, ja hän kantaa lasta, hän sen kautta täyttää 

Jumalan käskyä. Voi sanoa, että raskaus nostaa naista määrättyyn pyhyyden 

korkeuden tasolle. Koska pyhyys on yksi osa, joka kuuluu Jumalalle. Kun nainen 

on raskaana, siinä tilanteessa hänen koko elämänsä on palvelustehtävä Jumalalle. 

 

Ja kun nainen synnyttää, ja lapsi vapautuu naisen ruumiista, voi sanoa niin, että 

synnytyksen jälkeen nainen niin kuin vapautuu tästä pyhyydestä ja 

palvelustehtävästä. Kun pyhyys synnytyksen jälkeen lähtee naisesta, siinä 

tilanteessa nainen on epäpuhdas, ja hänen tarvitsee suorittaa puhtausseremonia. 

  

Voimme määritellä, että epäpuhtaus, ”tuma” , syntyy silloin kun pyhyys lähtee. 

Niin kuin sanotaan, että varjo peittää valon, voidaan sanoa, että ”tuma” on niin 

kuin pyhyyden varjo. Mitä enemmän pyhyyttä lähtee ihmisestä, sitä enemmän 

tumaa, epäpuhtautta astuu voimaan. Sen tähden tyttöjen synnyttämisen jälkeen 

tarvitaan enemmän puhdistusaikaa. Koska silloin naisesta lähtee enemmän 

pyhyyttä. Voi olla, että syntyy väärä sellainen käsitys, että tyttöjen synnyttämisen 

jälkeen tarvitaan enemmän puhdistusaikaa, koska tyttö on vähemmän arvoinen 

kuin poika. Tämä on ensivaikutelma, mikä meille voi syntyä. Toisaalta 

katsottuna tyttö on enemmän pyhyyden tilassa ja sen tähden nainen hänen 

jälkeensä tarvitsee enemmän puhdistusaikaa.  

  

Tämä asia koskee myös miehiä, kun siemenet on vuodatettu. Myös miesten 

siementen tarkoitus on synnyttää uutta elämää. Kun hän menettää ne, hän 

tarvitsee puhdistusaikaa. Silloin kun pyhyys lähtee, tarvitaan puhdistusaikaa. 

Silloin ruumis on saastainen.  

 

Jos katsomme laajemmin tätä kysymystä, niin voimme sanoa, että sydämen 

pyhyys ja puhdistusaika on myös tämän lain alla. Voi sanoa, että pahan 

puhuminen, viha ja kaikki muut pahanteot, jotka lähtevät sydämestä; niitä voi 
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sanoa sydämestä tuleviksi vuodatuksiksi. Ja tämä kaikki voi todistaa, että ihmisen 

sydämessä ei ole Jumalaa. Sen johdosta sydämessä voi syntyä epäpuhtaus. Jeshua 

on opettanut meille tästä. Se, mikä tulee ihmisen sydämestä, saastuttaa häntä.  

 

Tooran kautta me näemme, että ihmiselle syntyy epäpuhtaustila, kun hän koskee 

jotain sukupuolitautista, siemenvuotoa, naisten kuukautisvuotoa tai muita asioita. 

Nimenomaan Tooran opetuksen mukaan kaikkea, mikä lähtee ihmisestä ulos, 

määritellään epäpuhtaudeksi. Jos ihmisen sydän on epäpuhdas, hänestä tulee ulos 

kaikkia epäpuhtaita asioita. Silloin kun pyhyys jättää ihmisen, silloin synty 

”tuma”- epäpuhdas tila.  

 

Silloin kun Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyn, ja he olivat epäpuhtaassa 

tilanteessa, silloin ”tuma” ensimmäistä kertaa astui maan päälle. Tämä periaate 

toimii aina kun synti astuu elämään. Mutta se ei koske ainoastaan sitä tilannetta, 

kun synti astuu, vaan se voi koskea myös palvelustehtävän loppumista. 

Esimerkiksi jos ihminen oli palvelustehtävässä ja oli antanut nasiirin lupauksen, 

hän uhrasi tehtävän loppuessa epäpuhtauden uhrin. Myös nainen, joka synnyttää 

lapsen, tuo synnytyksen jälkeen Herralle uhrinsa.  

 

Tässä syntyy niin kuin kaksi johtopäätöstä: Epäpuhtaus syntyy, kun synti astuu 

ihmisen elämään, ja silloin kun palvelustehtävä loppuu. Tämä on niin kuin avain, 

jonka kautta me pystymme ymmärtämään tämän epäpuhtausluvut Toorassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


