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Jatkamme opetusta perhe-elämästä juutalaisesta näkökulmasta. Haluan puhua 

tänään naisten viisaudesta. Mitä miesten tulee tietää, ja miten nainen erottuu 

miehestä, ja mitä juutalaiset viisaat puhuvat tästä aiheesta.  

 

Talmud puhuu näin: Jos naisen annetaan ymmärtää, että häntä ei rakasteta, se on 

sama kuin vuodattaa hänen vertaan. Naisen päämäärä on tehdä miehen sydän 

lempeäksi häntä kohtaan. Nainen haluaa, että häntä rakastetaan. Että hän on 

rakas ja kaikki ihastelevat häntä. Miehelle avioliitto on tärkeä, mutta naiselle se 

on niin kuin elämän tarkoitus.  

 

Kun tyttö on vielä pieni, hän jo alkaa huolehtimaan ulkomuodostaan. Hän 

katsoo tarkkaan, minkälaiset vaatteet ja hiukset hänellä on. Monelle naiselle 

tämä huoli ulkonäöstä on niin kuin koko elämän tehtävä. Jos nainen yrittää 

laittaa itseään, hän haluaa, että monet huomaavat hänet ja silmäilevät häntä. 

Myös miehelle vaatteet ovat tärkeitä, mutta niiden tarkoitus on erilainen. Mies 

haluaa vaatteiden kautta saada jotain asemaa ympäristössä.  

 

Kun kuningas Salomo Sananlaskujen luvussa 31 puhuu naisesta, tämän 

aviopuoliso on tunnettu kaupungin portilla. Se puhuu siitä, että nainen huolehtii 

myös miehen ulkonäöstä, miltä hänen aviopuolisonsa näyttää. On vähän miehiä, 

jotka osaavat itse huolehtia omista vaatteista ja ulkonäöstä. Koska miehelle se ei 

ole työkalu, jonka kautta hän hoitaa vuorovaikutusta muiden kanssa. Talmud 

puhuu, että miehen vaatetus on miehen sanat, joilla hän puhuu. Mutta naiselle 

vaatteet ja ulkonäkö ovat työkaluja, joilla hän etsii huomiota.  

 

Viisaat antavat miehelle määräyksen lahjoittaa naiselle värikkäitä vaatteita. 

Määräys koskee miestä tulojen mukaisesti, mutta kaksi kertaa vuodessa 

Pesachin ja Sukkotin aikana mies ostaa vaimolle vaatteita. Valkoiset vaatteet 

eivät ilahduta naista. Vaimolla pitää olla värikäs vaatetus, jotta oma mies 

huomioi häntä. Ehkä tätä ei tarvitse ymmärtää kirjaimellisesti. On olemassa 

naisia, jotka pitävät valkoisesta väristä ja vaatteista. Talmudin aikana, jolloin 

tämä määräys tuli, valkoinen vaatetus kuului arkipäivään, ja värikkäistä 

vaatteita käytettiin juhla- aikana. Vaimolle pitää lahjoittaa vaatteita, joista hän 

itse pitää, ja jotka hän itse kokee juhlaviksi.  

 

Missään elämäntilanteessa yhtenäkään hetkenä nainen ei saa kokea, että häntä ei 

rakasteta tai hänestä ei välitetä. Sellainen tunne voi naiselle tulla, vaikka jos 

mies huomauttaa jostain väärällä tavalla. Joskus dialogi miehen ja naisen välillä 
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voi olla ainoastaan sitä, että mies kritisoi, mitä vaimo tekee väärin. Siinä pitää 

muistuttaa miestä, että hän ei mene naimisiin vaimonsa kanssa tehtävänään 

muuttaa vaimoa. On opittava elämään aviopuolison monien virheiden kanssa. 

Naisen pitää aina kokea, että joku huolehtii hänestä ja aviopuoliso rakastaa 

häntä. On hyvin vaarallista antaa naiselle käsitys, että ei rakasta häntä niin 

paljon kuin hän ansaitsisi.  

 

Historiassa on olemassa hasidiopettajan kertomus. Siinä vaimo antoi omalle 

miehelleen ruokaa, joka oli palaneita perunoita. Mies sanoi hänelle, että miten 

hyvää ruokaa oletkaan tänään laittanut. Niin vaimo valmisti monena päivänä 

aina samaa ruokaa, kun mies kerran siitä tykkää. Kun mies ymmärsi, että saa 

joka päivä palaneita perunoita, hän sanoi vaimolle, että voisitko laittaa jotakin 

muuta, koska haluan aina maistaa jotain uutta.  

 

Aina ei tarvitse sanoilla ilmaista tunteita, riittää hymy tai halaus. Kosketus on 

hyvä keino ilmaista omia tunteita vaimoa kohtaan.  

Joskus mies kokee, että hänen tarvitsee huomauttaa vaimolle jostain asiasta. Ei 

ole olemassa tilanteita, ettei olisi mitään sanottavaa. Millä tavalla sen voi sanoa? 

Voi sanoa vaimolle:  ”Olet väsynyt ja ymmärrän, miten vaikea sinun on hoitaa 

tämä, mutta jos me yhdessä teemme, se onnistuu parhaiten.” Voi rakentaa lisää 

hymyä. Voi ostaa astianpesukoneen tai itse osallistua tiskaamiseen. Sen kautta 

mies voi osoittaa omaa kunnioitustaan vaimoa kohtaan, ja poistaa myös 

häiritseviä tekijöitä.  

 

Kerran oli tilanne, että erään rabbin olisi pitänyt työskennellä muutama päivä 

kotona. Hänen vaimonsa oli kotirouva ja puhui koko ajan puhelimessa. Niin 

kuin yleensä, hän juorusi puhelimessa omista ystävistään ja tutuistaan. Rabbin 

ensimmäinen ajatus oli sanoa vaimolle, että miksi teet syntiä ja puhut pahaa 

selän takana. Hän halusi heti sanoa vaimolle, että sinä juoruat. Mutta sen sijaan 

hän sanoi hänelle: ” Jospa aloitamme opiskelemaan lakia, joka koskee kielen 

puhtautta.” Tämä, mitä hän teki, oli parempi valinta ja tie, joka ei loukannut 

naista.  

 

Miehen pitää aina muistaa, että nainen on paljon herkempi hengellisessä 

maailmassa kuin mies itse. Nainen pystyy paremmin erottamaan pyhän 

epäpyhästä. Joskus nainen ei itse pysty selittämään, mutta hänellä on tuntemus, 

että jokin menee asioissa väärin. Juutalaiset viisaat sanovat, että tämä ei ole 

pelkästään naisen halu tehdä jotain, vaan hän ilmaisee sisäisen maailmansa 

tuntemusta. Saara, Aabrahamin vaimo, ennakoi kokiessaan, että Ismaelissa on 

jotain väärää ja epäpuhdasta. 

 

Näin kerrotaan myös Rebekan ja Eesaun elämästä. Myös Abigail pystyi 

puhumaan Daavidille, ettei tämä nostaisi miekkaa väärässä sodassa.  
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Tämä on niin kuin naisen intuitio, joka vie häntä eteenpäin. Sen takia Jumala 

puhui Aabrahamille: ”Kuule vaimosi Saaran ääntä.” Naisen kanssa pitää aina 

kysyä hänen mielipidettään ja neuvoaan myös hengellisistä näkökulmista. 

Nainen myös saa enemmän palkkiota tulevassa maailmassa. Se perustuu siihen, 

että kultaista vasikkaa rakennettaessa naiset kieltäytyivät antamasta omia 

koristuksiaan, koska he kokivat sisäisesti, että tämä on vääryyttä.  

 

Joskus mies voi omalla auktoriteetillaan tappaa tämän naisen tuntemuksen 

hengellisessä maailmassa. Mies voi sanoa vaimolle, että sinä et ole lukenut edes 

Talmudia, et ymmärrä pieniäkään asioita. Silloin, jos mies näin väittää, hän voi 

menettää tärkeän työkalun omassa perhe-elämässä ja itsessään. Sen takia 

perheessä on tärkeää rakentaa ja yhdistää naisen tuntemusta ja miehen 

logiikkaa, ja osoittaa kunnioitusta vaimoa kohtaan, jos hän jakaa omia 

mielipiteitään joistain hengellisistä asioista.  

 

Pitää myös muistaa, että nainen on paljon herkempi loukkaantumaan kuin mies. 

Jotkut asiat, jotka miehelle ovat pikkujuttu, voivat naiselle olla suuri katastrofi. 

Jos miehen pieni huomautus voi loukata naista, on parempi olla lausumatta sitä. 

Sanotaan näin, että jos mies haluaa muuttaa oman vaimon luonnetta, mutta ei 

pysty tekemään sitä loukkaamatta vaimoa, suosittelen hänelle: älä muuta 

vaimoasi.   

 

Midrash puhuu meille, että Jumala opetti Moosekselle, että miesten ja naisten 

kanssa pitää keskustella eri tavoin. Miehelle pitää puhua suoraan ja vakavasti, 

kun taas naiselle pitää puhua pehmeästi. Tämä jokaisen miehen pitää muistaa ja 

tämä voi vahvistaa avioliittoa ja perhe-elämää.  


