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Pinhas

4. Moos. 25: 10 - 30: 1

rabbi J.Melamed,

Israel

Tämä viikon Toora puhuu meille hyvin paljon juutalaisten Kirjoituksista,
juutalaisten juhlista ja uhrauksista. Keskeinen henkilö tässä viikon Toorassa on
nimeltään Pinhas ( Piinehas ). Pinchas sai suuren aseman olla ikuinen pappi. Sen
takia, että hän surmasi Sittimissä Simrin ja meedialaisen tytön. Vaikka hän
surmasi heidät ja olisi ansainnut siitä rangaistuksen, hän sai kuitenkin palkinnon.
Yritämme nyt ymmärtää, miksi tämä tapahtui.
Silloin kun Jumala loi ihmisen, Hän loi miehen ja naisen. Kun nainen tai mies
etsii Jumalan kasvoja, niin yhdistyessään heillä on paremmat voimavarat löytää.
Tässä tilanteessa on mahdollisuus mennä harhaan. Kaikkivaltias Jumala on Yksi
Jumala. Kun parista tulee yhtä, he pystyvät ymmärtämään Häntä paremmin.
Hyvin kauan aikaa on pakanuudessa jo esiintynyt, että he keksivät itselleen
epäjumalia, joissa on parit. Todellisuudessa miesten ja naisten yhdistäminen on
yksi tärkeä etappi Jumalan kasvojen etsimisessä ja Jumalan ymmärtämisessä.
Silloin voi tulla hyvin virheellinen päätös: ihmiset aloittavat jakaa tätä maailmaa
pareiksi. Voi olla hyvä Jumala sekä paha Jumala, miesten kuningasvaltakunta ja
naisten, aurinko ja kuu. Ihmiset yrittävät käsitellä Jumalaa niin kuin kahden
voiman yhdistelmänä. Ja tämä oli ensimmäinen suuri virhe pakanuudessa.
Ja me näemme, että kun Israelin kansa astui Kanaanin maan alueelle, siellä
asuvien kansojen tapana oli palvella epäjumalaa, joka oli huorien jumala. Tämän
jumalattaren nimi oli Astarte tai Istar. Kreikkalaisessa kulttuurissa on sama
epäjumala nimeltään Afrodite. Periaate oli, että tämä epäjumala antoi ruumistaan
toisille epäjumalille, jotta he saivat jälkeläisiä. Ja tällä epäjumalattarella oli
temppelissään palvelijattaria palvelemassa samassa tehtävässä. Heitä nimitettiin
pyhitetyiksi, hepreaksi kadesha. Tällä sanalla määritellään myös huorintekoa
epäjumalan temppelissä.
Ennen kuin Israelin kansa oli laskenut Egyptin maahan tämä epäjumalanpalvelus
oli ollut hyvin yleinen käytäntö. Myös Juudan sukulainen Tamar pukeutui huoran
vaatteisiin halutessaan kostaa apelleen. Juuda meni hyvin helposti yhtymään
häneen. Ei sen takia, että Juuda olisi ollut altis olemaan huoran kanssa. Vaan hän
näki tässäkin kanssakäymisessä jonkunlaisen jumalanpalvelustehtävän,
uhrauksen. Mutta Toora kieltää tällaisen teon. 5. Mooseksenkirjassa 23: 18 on
kirjoitettu, että tämän kaltainen teko on Israelissa kielletty. Tämä oli todellinen
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tilanne silloin, kun Israelin kansa tuli Kanaanin maahan. Eli paikallisilla
pakanakansoilla oli tapana yhdistyä porttonaisten kanssa ja sen kautta he
palvelivat paikallista epäjumalaa, Baalia.
Tänä päivänä Tooran lukijalle on varmasti selvää, että Jumalan temppeli ja ilotalo
on ihan eri asia. Mutta siihen aikaan nämä kaksi asiaa oli yhdistetty.
Ja mitä teki vanhemmiston Simri, simeonilaisen perheen päämies? Tämä ei ollut
merkki mistään rakkaudesta. Se oli vain rituaali, liiton merkki Baalin kanssa.
Silloin kun Israelin kansa asui Egyptin maassa, he puhuivat eri kieltä. Ja vaikka
he astuivat Egyptin temppeliin tekemään jotain korjaustöitä, ei heillä ehkä ollut
mahdollisuuksia osallistua egyptiläisten jumalanpalvelusyhteyteen. Mutta kun
israelilaiset tulivat Kanaanin maahan, jossa paikalliset asukkaat puhuivat samaa
kieltä, silloin tuli suuri vaara. Vain pieni hetki, jotta Israelin kansa olisi
langennut.
Pinchas astui esiin koko kansan puolustukseksi. Hän otti riskin menettää
pappisvirkansa, koska pappi ei voi tappaa ketään. Siitä huolimatta hän ryhtyi
tehtävään. Ja sen takia hän sai suuren palkinnon: ikuisen pappeustehtävän hänelle
ja hänen jälkeläisilleen.
Tässä viikon Toorassa on myös hyvin tärkeä opetus, joka koskee miesten ja
naisten välisiä suhteita: Selofhadin tyttäret pyysivät omaa osuuttaan Luvatusta
maasta. Midrash esittää kysymyksen: mistä me tiedämme, että naiset ovat
voimakkaampia kuin miehet? Kaikki miehet sanoivat, että kerätkäämme tavarat
ja palatkaamme takaisin Egyptin maahan. Naiset pyysivät, että antakaa meille
oma osuutemme veljiemme keskellä. Miehiin verrattuna naiset olivat
uskollisempia ja pysyvämpiä uskossaan, kun he lähtivät Luvattuun maahan.
Heprean kielellä miesten sukupuoli on zahar. Se tarkoittaa sekä verbiä että nimeä.
Eli että miehen kuuluu muistaa. Naissukupuoli on nekeva. Hepreasta käännettynä
se tarkoittaa aukkoa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, joka antaa nimen, antaa
päämäärän ja suunnan. Jos me kuvittelemme perheen laivaksi, naisten tehtävä on
antaa laivalle suunta, kurssi. Miesten tehtävä on ohjata laivaa. Kapteeni- Jumala
seisoo kaiken yläpuolella. Yhdessä mies ja nainen ovat täydellinen perhe.
Tätä ei pidä tulkita niin, että nainen olisi perheessä tärkeämpi kuin mies. Mutta
nainen voi määrätä perheen hengelliset tarpeet. Ja miehen pitää ymmärtää, millä
tavalla tämän päämäärän voi saavuttaa. Mies täyttää naisen hengellisiä tarpeita,
antaa hengellistä kasvua naiselle, sekä myös itselleen, sillä he ovat yhtä ruumista.
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Väärässä asetelmassa mies voi tyydyttää taloudellisia, lihallisia tarpeita. Hän voi
ostaa kalliita tuotteita, ja kuitenkin he ovat perhe, josta hänen tulisi huolehtia. Ja
nainen tuo perheeseen tarpeita, joita perhe tarvitsee. Ja mies täydentää perheen
tarvitsemia tarpeita. Mutta se on täydellinen perhe, missä molemmat tyydyttävät
toisiaan.
Tässä Tooran paikassa me näemme tyttäret. He esittävät veljille pyynnön saada
perintöosansa ja näin antaa kurssi koko Israelin kansalle. Naisella on kyky nähdä
päämääriä, mitä mies voi saavuttaa.

