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Shalom. Jatkamme opetussarjaamme juutalaisten uskonnosta. Viime oppitunnit ovat
keskittyneet juutalaisen uskonnon käytännölliseen puoleen. Olemme puhuneet
shabatista, Herran juhlista ja kosher-ruokavaliosta. Kolmas tärkeä alue juutalaisessa
traditiossa, mistä haluan tänään puhua, on perhe-elämän puhtaus.
Ensiksi haluan avata, mitä puhtaus tarkoittaa. Tärkeintä on, mitä tarkoittaa rituaalinen
puhtaus ja rituaalinen saastaisuus. Näemme myös 3. Mooseksenkirjassa luvuissa 12 15 rituaalista puhtautta koskevan Tooran käskyt, jotka luetaan heti kosheria koskevan
lain jälkeen. Myös luvussa 22 on käskyjä, jotka koskevat kohenien puhtautta.
Näiden käskyjen perusteella juutalaiset viisaat kirjoittavat tarkennuksia ja selityksiä
puhtauden laista. Nämä juutalaisten kirjoittamat selityskirjat pohjautuvat
profeetalliseen sanaan, missä profeetat kirjoittavat, että pappien tehtävä on selittää
kansalle, mikä on pyhä ja mikä on arki tai mikä on puhdas ja mikä saastainen. Näissä
profeetallisissa selityksissä me näemme kaksi tärkeää käsitettä, joilla pystymme
vastaamaan kysymyksiimme.
Me näemme, että jos maailma jaetaan kahteen osaan, hyvään puoleen ja huonoon
puoleen, tämä ei täsmää meidän elämämme todellisuuteen. Mutta juutalainen traditio,
joka pohjautuu profeetalliseen sanaan, jakaa maailmaa eri tavalla. He jakavat
maailman puhtaaseen ja saastaiseen.
Puhtaus jaetaan pyhä- ja arkipäivän elämään. Hyvin vanha juutalainen selitys, joka on
kirjoitettu kauan sitten, antaa meidän ymmärtää, että puhtaus-käsite ei millään tavalla
liity syntiin. Yksi juutalainen kirjoittaja on kirjoittanut näin: Juutalaisten kirjoittama
puhtauslaki ei millään tavalla liity synnin tekemiseen. Ihmisen puhtaudella tai
epäpuhtaudella ei ole merkitystä verrattuna ihmisen syntiin.
No, mihin alueeseen me sitten voimme liittää puhtaus- ja saastaisuuskäsitteitä? Ehkä
jo aikaisemmin olen tätä asiaa jollain tavalla käsitellyt. Rituaalinen epäpuhtaus voi
ainoastaan rajoittaa ihmistä osallistumasta jumalanpalvelukseen. 3. Mooseksenkirjaan
kirjoitetetusta Tooran puhtauden laista me näemme selvästi, että jos ihminen on
saastainen, hän jää temppelin ulkopuolelle. Toisaalta taas rituaalinen puhtaus avaa
ihmiselle oven osallistua ja olla temppelin sisällä. Tämän tähden temppelin aikana
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juutalaisten keskuudessa noudatettiin puhtauslakia todella tarkkaan. Koska tämä laki
määritti sen, milloin ihminen saa tulla temppelin sisälle ja olla jumalanpalveluksessa.
Temppelin hajottamisen jälkeen juutalaisten keskuudessa käytiin keskustelua, millä
tavoin puhtauslain voi ottaa käyttöön. Eniten ongelmia tuotti se, että ihmiset olivat
enemmän ja enemmän kosketuksissa kuolleiden kanssa. Tässä saastaisessa
tilanteessa, kun ihminen on tekemisissä kuolleiden kanssa, hän voi saada puhtauden
ainoastaan punaruskean hiehon tuhkasta tehdyn puhdistusveden kautta, kuten 4.
Moos. 19. on kirjoitettu. Ja koska tämän puhdistusrituaalin saattoi suorittaa
ainoastaan temppelissä, ja temppeliä ei enää ollut, se tarkoitti sitä, että koko kansa oli
saastainen.
3. Mooseksenkirjassa luvussa 13: 12 - 13 on kirjoitettu, että jos spitaalisen ihmisen
koko ruumis on täynnä spitaalia, hänet voi määrätä puhtaaksi. Tämän Tooran
kirjoituksen perusteella juutalaiset rabbit tekivät päätöksen: jos koko Israelin kansa
ilman temppeliä on saastainen kuolleisiin koskemisen johdosta, tämä Tooran tekstin
voi ymmärtää, että kansa on puhdas. Rabbit tekivät sen päätöksen siksi, että koko
kansa pystyisi elämään ja palvelemaan Jumalaa.
Vaikka kaikki ymmärtävät sen, että tämä on niin kuin suhteellista puhtautta, rabbit
tekivät sen päätöksen, että koko puhtauslakia ei unohdettaisi sen takia, ettei temppeliä
ollut. Rabbit siirsivät puhtauden säilyttämisen temppelipalveluksesta enemmän
perheen puhtauteen. Mishna puhuu tästä ja nimittää sitä perheen puhtauslaiksi. Jos
ihminen ei ole tietoinen, mitä se tarkoittaa, joskus syntyy vääriä käsityksiä. Jos
ihminen ei ole asiantuntija siinä, mitä perhe-elämän puhtaus tarkoittaa juutalaisten
näkökulmasta, hänelle voi syntyä käsityksiä, että ehkä se tarkoittaa sitä, että
avioliitossa ei saa tehdä huorin tai sitten se liittyy jotenkin siihen, miten avioliitto
säilytetään vakaana.
Tietysti nämäkin alueet ovat hyvin tärkeitä perheen elämässä. Mutta perheen puhtaus
juutalaisten näkökulmasta keskittyy enemmän avioliiton puhtauteen eikä moraali- ja
etiikkalakiin. Puhtauslaki määrittelee avioliiton sisäisen rakenteen, missä me
näemme, että vaikka ihmiset ovat avioparina, niin puhtauden lain perusteella heille on
kuitenkin omia rajoitteita.
3. Mooseksenkirjassa luvuissa 12 - 15 me näemme, että naisen elämässä on aikoja,
jolloin hän ei ole rituaalisesti puhdas. Jos nainen on rituaalisesti epäpuhdas, silloin
mieheltä on kielletty intiimisuhde vaimonsa kanssa. Ja tämä kielto olla koskemasta
omaan vaimoon on hyvin tiukka. 3. Mooseksenkirjassa 20: 18 on kirjoitettu: " Jos
joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa
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hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat
hävitettäköön kansastansa. "
Tämä rangaistus on nimeltään karet. Tämä rangaistus nimeltään karet on kaikkein
vakavin rangaistus, minkä Toora määrää. Juutalaiset selittävät, että tämä on
taivaallinen rangaistus, joka tulee suoraan taivaasta. Koko juutalaisten puhtauden
laissa perhe-elämän rituaalinen puhtaus on hyvin merkittävä juutalaisten elämässä.
Millä tavalla voi puhdistaa itsensä tämän kaltaisesta saastaisuudesta? Tooran
tekstissä me näemme kirjoitetun: Peseytykää vedessä. 3. Mooseksenkirjassa luvussa
15: 13 puhuu näin: " Hän laskekoon puhtaaksi-tulemisestaan seitsemän päivää ja
sitten pesköön vaatteensa ja pesköön ruumiinsa raikkaassa vedessä, niin hän on
puhdas. " Käytännössä juutalaisten keskuudessa mennään rituaalisesti puhtaaseen
veteen ja peseydytään siellä. Tämä vesiallas on nimeltään mikve. Se voi olla joku
luonnollinen joki tai järvi, missä on lähdevettä, tai rakennettu vesiallas, missä mikven
voi suorittaa. Mikveä käytetään myös muissa puhdistusseremonioissa. Myös silloin,
kun ihminen kääntyy juutalaiseksi, tämä puhdistusseremonia käydään läpi. Sitä
käytetään myös silloin, kun ihminen antautuu palvelemaan isäntää tai seuraamaan
jotain opettajaa ja hänen opetusmenetelmiään. Myös astiat voi puhdistaa tämän veden
kautta, jotta ne sitten voi taas ottaa käyttöön.
Nainen on rituaalisesti saastainen kuukautistensa aikana sekä myös synnytyksen
jälkeen. Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta me voimme nähdä, että Jeshuan
perheessä puhtauslakia noudatettiin tarkoin. Tästä raamatunkohdasta me näemme,
että Jeshuan äiti Maria oli suorittanut puhdistautumisen. Me näemme tässä hyvän
esimerkin.
Tänä päivänä meille syntyy kysymys, koskeeko puhtauslaki kaikkia uskovaisia.
Ennen kuin käsittelemme kosher-puhtautta, teemme johtopäätöksen, että monien
mielestä ei-juutalaiset eivät ole niin tiukasti velvoitettuja kosher-ruokavalioon. Myös
apostolit, jotka olivat Jeshuan seuraajia, eivät halunneet laittaa ei-juutalaisten päälle
kaikkia juutalaisen lain velvollisuuksia. Mutta kuitenkin ei-juutalaiselle on
suositeltavaa valvoa omaa perhe-elämää ja intiimielämää Tooran lain rituaalisen
puhtauden mukaisesti.
Kun me näemme, että tämä on perheen sisäistä elämää, ja koska synagogat ja
seurakunnat eivät ole temppeli, niin tämä laki ei voi rajoittaa niissä pidettäviä
jumalanpalveluksia. Sen takia en näe perusteita, jos seurakunnassa ei haluta antaa
naiselle mahdollisuuksia osallistua, kun hän on saastaisessa ajassa. Koska kyseessä ei
ole temppeli, ei hänen osallistumistaan voi rajoittaa.
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Myös halachaan, joka koskee kidush-asiaa, on kirjoitettu, että vaikka nainen on
kuukautistilassa, hänellä on mahdollisuus osallistua kidush-seremoniaan. Sen takia en
näe perusteita kieltää naista kuukautisaikanaan osallistumasta esimerkiksi
ehtoolliseen. Sillä epäpuhdas ei tarkoita syntistä. Se missä tilassa nainen on, koskee
vain häntä itseään ja hänen aviopuolisoaan; heidän perheensä sisäistä elämää. Jos me
julkisesti ilmoitamme, että hän ei osallistu, koska hänellä on kuukautiset, me
nöyryytämme häntä muiden edessä.
Tästä Tooran tekstistä, missä käsitellään naisen puhtautta, me näemme, että myös
mies voi tulla saastaiseksi tekemällä joitain asioita. Sen tähden, että hän saastuttaa
itsensä, häntä myös koskevat rajoitukset ja laki niin kuin naistakin.
Nyt olen puhunut suurimman osan puhtauslaista, mitä voi yleisesti opettaa. Vielä
tarkempia ja syvempiä opetuksia voi antaa silloin, kun puhuu ainoastaan naiselle tai
miehelle, eri ryhmille erikseen tai niille pareille, jotka haluavat solmia avioliiton.
Ainoa, minkä haluan vielä tuoda esille: mitä tehdä niille ihmisille, jotka eivät voi
suorittaa mikvea? Otetaan huomioon, että suurimmassa osassa Euroopan maista on
hyvin kylmät olosuhteet, ja luonnonvesissä voi peseytyä hyvin lyhyenä aikana.
Ainoastaan etelässä on mahdollisuus peseytyä luonnossa ympärivuotisesti. Sen
tähden enemmän käytetään uima-altaita suljetuissa tiloissa.
Koska mikve ei ole ihan tavallinen uima-allas vaan rituaalisesti rakennettu, mistä
ihminen sitten voi löytää sellaisen puhdistautumispaikan? Käytännössä tämä mikveallas on ainoastaan synagogan tiloissa ja sinne päästetään vain omaa henkilökuntaa.
Ja messiaaniselle uskovalle on käytännössä hyvin vaikeaa olla synagogan jäsen. Tai
synagoga voi sijaita hyvin kaukana ihmisen asuinpaikasta. Valitettavasti kukaan ei
tänä päivänä pysty vastaamaan, mitä ihmisen pitäisi tehdä.
Mutta Talmudista me voimme rabbien keskustelun perusteella löytää yhden
ratkaisevan vastauksen. Siinä on annettu mahdollisuus suihkuttaa itseään noin 20
litran vesimäärällä. Myös tänä päivänä juutalaiset viisaat käsittelevät mahdollisuutta
suorittaa mikve suihkun kautta. Ei ammeessa vaan suihkun kautta. He selittävät niin,
että suihkun vesi ei tule ihmisten käsistä vaan luonnollisella painollaan ja puhdistaa
ihmistä. Eli vapaasti suihkuavan veden voi rinnastaa luonnon järven tai joen veteen.
Tätä toista vaihtoehtoa voi käyttää ainoastaan silloin, kun ei ole mahdollisuutta
suorittaa rituaalista puhdistautumista laillisen mikven kautta.
Lopuksi voi sanoa, miten juutalaiset viisaat korostavat puhtaudenlakia, joka koskee
rituaalista puhtautta naisten elämässä. Juutalaiset viisaat, jotka ovat tutkineet midrasin
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kautta juutalaisen äidin elämää, tekevät johtopäätöksen kolmesta tärkeästä asiasta,
jotka voivat olla tärkeitä naisten elämässä.
Ensimmäiseksi naiselle on tärkeää, että hän noudattaa puhtauslakia perhe-elämässä.
Toinen on shabatti kynttilöiden sytyttäminen. Juutalainen traditio teki
johtopäätöksen, että rituaalisen puhtauslain noudattaminen on hyvin tärkeää naisten
perhe-elämässä. Suosittelen kaikille messiaanisille uskoville tutustua tähän perheelämän puhtauslakiin ja elää sen mukaisesti.
Näillä oppitunneilla minä suoritan kaikki opetukset, jotka koskevat juutalaista
elämää; Tooran käytännöllistä puolta juutalaisten elämässä. Olemme käsitelleet
myös juutalaisen elämän etiikan aluetta sekä lain käytännöllistä toteuttamista
juutalaisten elämässä. Muissa laissa on yleensä rituaalisia lähteitä ja ne käsittelevät
yleensä Israelin ja Jumalan välistä liittoa. Seuraavilla oppitunneilla käsittelemme
nimenomaan tätä aluetta: Israelin ja Jumalan välistä liittosuhdetta.

