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Avioliitto Tooran opetuksessa.  

 
 Lahti 20.04.2012  J.Melamed 

 

 

Meillä on tänään aiheena perhe. Jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala 

puhuu meille Sanan kautta, että ihmisen ei ole hyvä elää yksin. Valitettavasti 

tämän Sanan paikka käännetään väärällä tavalla. Niin kuin ihmiselle olisi pahaksi 

olla yksin. Tooran tarkoitus hepreankielellä on syvempi: koko maailmalle on 

huono, jos ihminen on yksin. On olemassa asioita, joita yksin oleva ihminen ei 

pysty suorittamaan. Juutalainen perinne puhuu meille, että aivan alusta asti 

Jumalan suunnitelmassa oli kaksi ihmistä, mies ja nainen. Jos ihminen on yksin, 

hän on niin kuin puolikas jostain kokonaisuudesta. Vain silloin, kun mies ja 

nainen liittyvät yhteen ja syntyy perhe, silloin heistä tulee kokonainen ihminen.  

 

Mies kantaa vastuun omasta aviopuolisosta. Entisaikaan se oli suurelta osin 

taloudellista vastuuta. On myös toinen tärkeä asia: mies kantaa hengellisen 

vastuun omasta vaimostaan. Mies seisoo Jumalan edessä itsensä ja myös oman 

vaimonsa puolesta. Mies rukoilee oman vaimonsa puolesta. Sanan mukaisesti ja 

myös juutalaisen perinteen mukaan on niin, että jos mies unohtaa oman vaimonsa 

tarpeet, silloin hänen rukouksensa ei pääse Taivaaseen asti vaan tulee esteitä. 

Silloin miehen rukous pääsee Jumalalle asti, kun hän rukoilee sekä itsensä että 

vaimonsa puolesta.   

 

Jos ihminen elää yksin ilman aviopuolisoa, minä suosittelen, että tämä ihminen 

rukoilee, että Jumala valmistaisi hänelle aviopuolison. Kun nainen ja mies 

tapaavat toisensa ja tekevät tärkeän päätöksen mennä avioliittoon, silloin heidän 

pitää tehdä sopimus. Liiton sopimus. Tässä sopimuksessa on molemmilla puolilla 

omia vastuualueita sekä omia oikeuksia. Ja tässä avioliitossa on oma, erityinen 

päämäärä. Jos katsomme tavallisia maailman ihmisiä, heillä voi olla erilaisia 

päämääriä, miksi he haluavat solmia avioliiton. He haluavat rikastua, määrittävät 

itse päämääränsä, haluavat ostaa asunnon tai rakentaa jotain yhdessä. Mutta 

juutalaisuudessa miehen ja naisen välisessä avioliitossa on yksi päämäärä: kun he 

menevät liittoon, he rakentavat seurakuntaa Israelissa. Ei niin kuin maallista 

Israelia, vaan Israelin kansan keskellä.    

 

Ja jos me puhumme Jeshuaan uskovina, silloin voimme sanoa, että perhe on pieni 

seurakunta. Se on ensimmäinen seurakunta kahden ihmisen välillä. Ja lapset, 

jotka tässä avioliitossa syntyvät, ovat tämän pienen seurakunnan jäseniä. Voi 

sanoa, että perheen lapset syntyvät seurakuntaan ja heidät pyhitetään, ja tämä on 

osa avioliiton päämäärää.  Kun mies ja nainen tekevät keskenään sopimuksen 

Herran edessä ja Hänelle, mies kutsuu naista vaimoksi. Jos avioliitto syntyy, sen 
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tarkoitus pitää nähdä vähän laajemmin. Ei ainoastaan niin, että mies ja nainen 

haluavat tehdä tämän liiton, vaan että Jumala tahtoo liiton syntyvän. Kun lapsia 

syntyy, me näemme, että Jumala on siunannut liittoa ja antanut heille lapsia. On 

olemassa erilaisia esimerkkejä juutalaisten historiasta. Jeshuan jälkeen eli eräs 

juutalainen rabbi, jonka nimi oli rabbi Johanan. Hänen perheessään oli yhdeksän 

lasta. Silloin tuli kulkutauti ja kaikki lapset kuolivat. Monta vuotta myöhemmin 

rabbille syntyi vielä yksi poika, ja hän piti tarkoin huolta tästä ainoasta pojasta. 

Mutta myöhemmin iski taas joku sairaus ja tämäkin poika kuoli. Silloin pojan äiti 

tuli rabbin, aviomiehensä eteen. Hän esitti kysymyksen omalle miehelleen: ” 

Mitä olisit tehnyt, jos joku olisi antanut sinulle hyvin kalliin ja kauniin lahjan, ja 

olisi sitten ottanut sen sinulta pois?”  Rabbi vastasi vaimolleen: ” Jos joku haluaa 

ottaa, kyllä minä annan sen pois. Ja kiitän Herraa, ettei minun tarvitse enää 

säilyttää sitä kallista lahjaa.”  Silloin vaimo sanoi miehelle: ” Niin, isäntä tuli ja 

otti meiltä sen kallisarvoisen lahjan, joka meillä oli. ” Rabbi vastasi vaimolle 

Jobin sanoin: ” Jumala antaa ja Jumala ottaa. Siunattu Herra Kaikkivaltias 

iankaikkisesti. ”  

 

Tämä on meille kaikille esimerkki, miten me voimme palvella Jumalaa omassa 

perheessä. Juutalaisessa perheessä ei ole mitään omaa. Kaikki kuuluu Jumalalle. 

Tämä on juutalaisen perhe-elämän peruste. Jumalalla on oma tarkoitus, miten 

perhe pitää perustaa ja miten perhe elää. Juutalaisessa Talmudissa on olemassa 

kolme erilaista vaihtoehtoa, miten miehen ja naisen välinen suhde pitää perustaa. 

Ensimmäisessä esimerkissä sanotaan, että perhe on niin kuin joki. Joki on niin 

kuin väline, missä laivat kulkevat; ostetaan, myydään ja siirretään tavaroita 

paikasta toiseen. Jokainen kaupunki joen rannalla pystyy itsenäisesti elämään 

eivätkä ne ole riippuvaisia toisista kaupungeista. Niille on hyväksi olla 

yhteydessä toisien kaupunkien kanssa, mutta jokainen kaupunki pystyy elämään 

itsenäisesti.  

 

Toinen Talmudin mainitsema perhetyyppi on nimeltään kattila. Kattila ja tuli 

ovat riippuvaisia toisistaan. Kattilassa ei voi keittää mitään, jos ei ole tulta. Mutta 

toisaalta kattila ja tuli eivät ole yhtenäinen esine.  

 

Kolmas perhetyyppi on nimeltään lintu. Lintu pystyy elämään sekä maan päällä 

että taivaassa. Siinä yhdistyvät molemmat ominaisuudet. Ja perheessä on kaksi  

puolta, mies ja nainen, ja toinen on esikuvana Taivaasta ja toinen kuvana 

maailman elämästä. Mies ja vaimo ovat niin kuin kaksi siipeä yhdellä linnulla. 

Yhdellä siivellä lintu ei pysty lentämään. Vain yhdessä he pystyvät luomaan 

kokonaisuuden, jossa on maallinen ja taivaallinen täydellisyys.  

 

En puhu taivaasta maailman luomisen tarkoituksessa. Puhun taivaallisesta 

Taivaasta. Koska ihminen on luonteeltaan maallinen, fyysinen. Vain silloin kun 

aviopuolisot ovat yhdessä, he pystyvät olemaan hengellisiä, taivaallisia. Sen takia 
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juutalaisuudessa ei ole munkkeja. Mutta totta kai molemmat, sekä mies että 

nainen, pystyvät opiskelemaan yksin itsenäisesti. Ja molemmat heistä pystyvät 

saavuttamaan korkeita asemia opetuksessa. Mutta silloin kun he ovat yhdessä, he 

pystyvät toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa ja omia parhaita puoliaan. Vain 

yhdessä he pystyvät käytännössä toteuttamaan sitä hengellistä tarkoitusta, minkä 

Jumala heille on tarkoittanut. Tämä perustuu psalmin sanoihin, että Jumala elää 

oman seurakuntansa keskellä. Ja pieni perhe on jo seurakunta. Ei ole 

mahdollisuutta toteuttaa omia hengellisiä lahjoja, jos elää yksin.  

 

Haluan hiukan kertoa juutalaisuuden ja kristillisen seurakunnan eroavaisuuksista 

tässä asiassa. Joskus kuulee kristittyjen sanovan, että meidän täydellinen 

palveluksemme toteutuu sitten, kun olemme Taivaassa. Että silloin kun 

seurakunta on Taivaassa, niin siellä on täydellinen seurakunta ja Jumalan 

läsnäolo. Mutta juutalaisten maailmassa menee aivan toisin päin. Juutalainen 

perhe ja seurakunta rakennetaan sen tähden maan päällä, että Jumala eläisi 

meidän keskellämme maan päällä. Että Jumalan läsnäolo olisi tässä maallisessa 

maailmassa. Että Jumala elää oman kansansa keskellä ja jokaisessa meissä. Ei 

jossain Taivaassa ja joskus, vaan nyt ja tällä hetkellä maan päällä. Tämä on 

päätarkoitus, minkä takia solmitaan avioliitto miehen ja naisen välillä.  

 

Avioliitto solmitaan kirjallisena. Ja tämä kirjallinen sopimus luetaan koko 

seurakunnan edessä. Ja kaksi todistajaa allekirjoittaa tämän sopimuksen. Eli 

aviopari, mies ja nainen, antavat todistajien edessä lupauksen elää Jumalan 

tähden ja Jumalalle. Tämä on hyvin vakava ratkaisu heille molemmille. Meillä on 

tapana, että morsian ja sulhanen paastoavat ennen avioliittosopimusta. Niin kuin 

Jom Kippurin tuomiopäivänä. Koska paaston jälkeen he menevät naimisiin ja 

tämän avioliittoseremonian yhteydessä heistä syntyy uusi ihminen. Sen jälkeen ei 

enää olla yksin miehenä ja tai yksin naisena, vaan avioliiton yhteydessä syntyy 

yksi ruumis. Ja jotta tämä uusi ruumis pystyy elämään ja palvelemaan 

hengellisesti, siinä pitää olla oma järjestys.  

 

Juutalaisuudessa on tapana, että mies on perheen pää. Miehen yläpuolella on 

kuningatar Toora. Ja Tooran kuningas on Kaikkivaltias Jumala. Sen tähden, että 

messiaaniset uskovat tuntevat Tooran niin kuin lihassa, heille on kirjoitettu laki 

sydämeen. Paavali, joka tunsi aika hyvin juutalaisen tradition, kirjoitti Sanassa: 

Naisen pää on mies ja miehen pää on Messias. Ja Messiaan pää on Kaikkivaltias 

Jumala. Tämä ei ole mikään kaunis iskulause. Vaan tämä on elämän perustus. Me 

tiedämme, että jokaiselle perheelle Jumala on varannut oman suunnitelman. 

Tämä suunnitelma on rakennettu sen perheen tarpeista ja myös siitä tehtävästä, 

jonka Jumala tahtoo perheelle antaa. 

 

Myös miehelle on omia vaatimuksia; hänen pitää kuunnella vaimon tarpeita ja 

toteuttaa niitä. Ja miehen tehtävä on rukoilla omien ja vaimon tarpeiden tähden 
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Herran edessä. Miehellä on viisaus ja Jumalan Henki, jotta hän pystyy 

ymmärtämään Jumalan tahtoa. Miehellä on myös viisaus ottaa opetusta Jumalalta 

ja jakaa sitä perheen keskellä. Tämä on perheen rakenne ja toimintakuva.  

 

Päämäärä on etsiä Jumalan tahtoa oman perheen keskellä ja toteuttaa sitä maan 

päällä. Sen tähden Jeshua on puhunut meille Sanassa, että Jumala yhdistää 

perheen. Se ei tarkoita, että Jumala istuu jossain yhdistämässä perheitä. Vaan se 

tarkoittaa, että Jumalan palveleminen yhdistää perheitä, miehiä ja naisia. Jos 

perheessä on joku Jumalan antama palvelustehtävä, mutta mies tai nainen haluaa 

tehdä jotain omia asioita, toteuttaa omaa tahtoaan, silloin tämä ihminen pettää 

Jumalan suunnitelmaa oman tahdon tähden. Ja jos perhe vaihtaa 

jumalanpalvelustehtävän omiin tekemisiinsä ja etuihinsa, ja haluaa palvella 

itseään, se on epäjumalanpalvelusta. Silloin kun syntyy meidän oma tahtomme 

tyydyttää omia tarpeitamme, silloin syntyy epäjumalanpalvelus.  

 

Me saatamme nähdä hiukan ristiriitaa kahden evankeliumin välillä. Toisessa 

paikassa Jeshua opettaa, ettei missään nimessä saa ottaa avioeroa. Mutta toisessa 

paikassa hän sanoo, että on annettu lupa ottaa avioero aviorikoksen tähden. 

Juutalaisen opetuksen mukaan, jos perheessä tapahtuu aviorikos, silloin kuolee se 

yhtenäinen ruumis, mikä ennen oli. Se kuolee sillä hetkellä, kun aviorikos 

tapahtuu. Sen tähden ei missään tapauksessa saa tehdä tätä rikkomusta. Silloin 

kun Jumala on liittänyt yhteen, ruumis elää. Mutta kun ruumis kuolee 

aviorikoksen tähden, silloin koko avioliitto kuolee. Siten pystyy selittämään 

tämän Jeshuan opetuksen.  

 

Nyt voimme tehdä johtopäätöksen kaikesta, mitä tänään olen puhunut. Mitä on 

juutalainen perhe? Se on perhe, jossa on kaksi, ja he tulevat yhteen Messiaan 

tähden. Ja jos otetaan ortodoksijuutalainen perhe, niin heidän päämääränsä on 

perustaa perhe Tooran tähden ja Jumalan tähden. Tämä on niin kuin liima, joka 

yhdistää heitä yhteen, heidän palvelustehtävänsä Jumalalle. Avioliitossa parin 

päällä on aina Jumalan läsnäolo. Ja tämä Jumalan läsnäolo rakentaa perhettä ja 

tekee heistä eläviä. Vain tämä yhtenäinen uusi luomus pystyy kasvattamaan 

lapsia Jumalalle. Ja tämän pienen perheen ja heidän lapsiensa kautta kasvaa 

Jumalan seurakunta maan päällä.   

 

Tämä on juutalaisten näkökulma, miksi perhettä perustetaan. Se koskee myös 

niitä, jotka uskovat Jeshuaan. Meillä ei pitäisi olla minkäänlaista eroa, koska 

tämä hengellinen laki toimii ihmiskunnassa kaikkialla. Perheen perusta on 

Jumala. Ja Jumalan tahto toteutuu Messiaan kautta. Perheen pää on mies. Ja 

perheen keskellä on vaimo ja mies pitää huolta hänestä. Tämä kokonaisuus 

palvelee myös lasten kasvatuksessa. Näin olen lyhyesti pyrkinyt kertomaan, mitä 

perhe tarkoittaa juutalaisten ja Tooran näkökulmasta.   

 


