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1. Johdanto  

1.1 Aiheen valinta ja tutkimuskysymykset 
Kuukautiskuppini sisältöä katsoessani päällimmäinen ajatus on helppous ja luonnollisuus. 

Elän Suomessa vuonna 2018. Olen hedelmällisessä iässä oleva nainen ja menstruoin. Saan 

itse valita, kuinka paljon tai vähän kerron asiasta muille. Saan valita myös millä tavoin hoidan 

kuukautiseni käytännössä, minkälaisia suojia käytän, tarvittaessa voin jopa lääkinnällisin 

keinoin muuttaa niiden ajankohtaa. Voin liikkua ihmisten joukossa ja harrastaa täysin 

normaaleja elämääni kuuluvia asioita myös kuukautisten aikana. 

Tämän pro gradu -tutkielman aihe nousi havainnosta, että tilanteeni ei ole ollut, eikä ole 

edelleenkään itsestään selvyys kaikille ja kaikkialla. Jo lähipiirissäni kuulen, että aihe herättää 

paljon muitakin tuntemuksia kuin luonnollisuutta. Osa ystävistäni ei halua nähdäkään omaa 

kuukautisvertaan. Harvemmin koen itsekään tarvetta jäädä sitä erikseen tuijottamaan, mutta 

silti mietin, mikä tekee kyseisestä eritteestä jollekin lähes vastenmielisen. Maria Nordin 

kirjoitti blogissaan 26.3.2016 kiinnostuksestaan kuukautisveren käyttöön taiteessa.1 Blogissa 

oli myös Instagram-kuva, jossa Nordin oli maalannut pääsiäismunan omalla 

kuukautisverellään. Blogikirjoitus kirvoitti monia järkyttyneitä tai suorastaan halventavia 

kommentteja: 

 

”LENA 31.3.2016, 23:59 
Käsittämättömän sivistymätöntä huomiohakuisuutta. Tälläisen ajattelemattomuuden takia saa koko 
perhekuntansa hävetä – eikä suotta.” 
” KAIKKEASELEIPÄELÄTTÄÄ 29.3.2016, 15:10 
Lapset pois tuollaiselta sekopäältä.” 
” NIMETÖN 29.3.2016, 10:53 
Modernia liberalismia.. heti kun eteen laitetaan taide tai feminismi, kaikesta paskasta tulee 

 hyväksyttävää..” 
”HEIVAANH EI 30.3.2016, 00:38 
Vaikka istunkin rätti housuissa kerran kuussa, ei se silti tarkoita etteikö kuukautiset ällöttäisi. Kyllä 
muuten ällöttää, joka hemmetin kuukausi. Ja paljon. Ei sillä, että siinä olisi mitään hävettävää tai että 
sen olisi oltava mikään tabu.” 

 

Toisaalta taas oltiin tätä mieltä:  

TIINA 27.3.2016, 23:24 
Hyvä Maria! Kuukautisveri ei ole ällöä, näin kommentoivat joutaisivat miettimään omaa  ällöä 
naiseuttaan. Missä feminismi, kun sitä tarvittais? Naiset kaivaa vaan omaa kuoppaansa syvemmäksi. 

  
  

                                                
 
 
1 Nordin 2016. 
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Tutkimusalani on Vanhan testamentin eksegetiikka. Lähtökohdaksi työlleni valikoitui 

Leviticus 15: 19–31. Kyseinen kohta on osa lakikokoelmaa, joka käsittelee ylipäätään 

puhtauteen ja rituaaleihin liittyviä sääntöjä. Kohdassa kerrotaan seuraavanlaisia 

kuukautistilaan liittyviä sääntöjä: itse kuukautiset aiheuttavat naiselle seitsemän päivän 

epäpuhtauden ja kuukautistilassa olevaan, tai tämän käyttämään tuoliin tai sänkyyn tai niiden 

päällä olevaan esineeseen koskeminen iltaan asti kestävän epäpuhtauden. Kuukautistilassa 

olevan naisen kanssa makaava mies tulee myös seitsemäksi päiväksi epäpuhtaaksi, ja 

saastuttaa tällöin vuoteet joissa makaa, samalla tavalla kuin nainen kuukautisvuodon aikana. 

Epätavallisista vuodoista on omat ohjeensa: niiden loppumisesta on laskettava seitsemän 

päivää, ja kahdeksantena uhrattava kaksi kyyhkystä, jotka pappi uhraa toisen syntiuhriksi ja 

toisen polttouhriksi epäpuhtauden sovittamiseksi. 

Aiheen kannalta keskeisin termi on  ִנָּדה (niddâ), jolla kuukautistilassa olevaan naiseen 

viitataan. Muita katkelmasta löytyviä aiheeseen liittyviä termejä ovat ָטֵמא (ṭāmē’), jolla 

viitataan yleisesti rituaaliseen epäpuhtauteen, sekä זוב (zôb) joka liittyy epänormaaleina 

ajankohtina esiintyvään vaginaaliseen vuotoon. Rajatakseni tutkielman mielekkäästi, keskityn 

lähinnä termiin niddâ ja tuon kaksi muuta esiin lyhyesti esitellen. Termin niddâ tarkastelun 

kautta käyn läpi Lev. 15 lisäksi läpi kaikki Vanhan testamentin kohdat, joissa sana esiintyy 

saadakseni kuvan sen käyttötarkoituksesta. Käytän sekä transkripoitua että heprealaisilla 

aakkosilla kirjoitettua versiota niin, että sanastoa käsittelevissä osioissa on käytössä on 

lähinnä heprea, temaattisissa transkriptio. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millä tavalla kuukautisiin liittyvää sanaa ִנָּדה käytetään Vanhassa testamentissa? 

2. Mikä käytännön merkitys kuukautisia koskevalla lailla on ollut sen syntyaikana ja 

vaikutushistoriassa? Ovatko säännöt ohjailleet jokapäiväistä arkea vai ainoastaan rituaalista ja 

uskonnollista elämää? 

3. Millä tavalla kuukautiset ovat olleet tabu? Onko niitä kunnioitettu, pelätty vai inhottu? 

Aiheen tutkimushistoriassa näkyy erilaisia painotuksia. Osassa kommentaareista 

tyydytään lähinnä mainitsemaan sisällöllisesti, minkälaisia säädöksiä Leviticuksessa on 

kuukautisiin liittyen. Esimerkiksi Jacob Milgrom puolestaan on käsitellyt  ִנָּדה-sanan 

etymologiaa ja käyttöä Vanhassa testamenttia varsin laajasti ympäröivään kulttuuripiiriin 

vertaillen. Erityisesti tähän aihepiiriin paneutuvaa tutkimusta myös vaikutushistoriallisesta 

näkökulmasta edustaa Rachel Biale kirjassaan Women and Jewish Law.The Essential Texts, 

Their History, & Their Relevance for Today, joka edustaa juutalaista feminististä kritiikkiä 
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tavoitteena ymmärtää esimerkiksi kuukautisia, seksuaalisia suhteita tai avioliittoa koskevien 

säädösten merkitys nykynaiselle. Aiheen luonteesta johtuen merkittäviä lähestymistapoja 

eksegeettisen tutkimuksen lisäksi tarjoaa antropologinen kirjallisuus. Mary Douglas on 

kehittänyt teorian tabuajatteluun liittyvistä kategorioista, ja on soveltanut tätä Leviticuksen 

säädöksiin. Eksegetiikkaa, antropologista tutkimusta ja feministististä kritiikkiä yhdistää 

Kristin De Troyerin, Judith A. Herbertin, Judith Ann Johnsonin ja Anne-Marie Korten 

toimittama Studies in Antiquity & Christianity -sarjassa julkaistu Wholly Woman Holy Blood. 

A Feminist Critique of Purity and Impurity vuodelta 2003. Teoksen artikkeleissa perehdytään 

veren pyhyyteen ja epäpuhtauteen erilaisista tutkimuksellisista lähtökohdista, lähteistä ja 

ajankohdista. Teoksessa käsitellään kuukautisiin ja synnytykseen liittyviä säädöksiä 

Raamatussa, kirkkoisien ja antiikin teksteissä ja laajemmin vereen liittyviä rituaaleja 

läntisessä historiassa. Feministinen näkökulma näkyy läpi teoksen: siinä missä moni tutkija on 

ottanut esimerkiksi kuukautisveren epäpuhtauden lähes itsestään selvyytenä, tämän teoksen 

artikkeleissa lähtökohtana on pyrkimys selvittää aihetta ilman saastaisuuden ennakko-

oletuksia. Veren puhtauteen ja epäpuhtauteen liittyvä näkökulma on kiinnostava juonne 

feministisessä raamatuntutkimuksessa siinäkin mielessä, että feminististä tutkimusta 

vaikuttaisi löytyvän hieman enemmän Raamatun naishahmoista toimijoina kuin heidän 

kehollisuudestaan. 

Rakenteellisesti aiheen käsittely etenee seuraavasti: Luvussa 1.2 esittelen 

tutkimusmetodia ja siihen liittyviä käsitteitä työn tarvitsemalla laajuudella. Luvussa 1.3 luon 

lyhyen katsauksen Vanhan testamentin kulttuuripiirin tekstilähteissä esiin tuleviin 

näkemyksiin kuukautisista saadakseni käsityksen, minkälaisessa ilmapiirissä ja ympäristössä 

Leviticuksen säädökset ovat syntyneet. Toisessa luvussa käsittelen alaluvussa 2.1 

tekstikatkelman Lev. 15:19–31 kontekstia eli Pentateukin ja Leviticuksen alkuperää ja 

ajoitusta. Luvussa 2.2 käsittelen puhtautta ja epäpuhtautta Leviticuksessa sekä sukupuolista 

epäpuhtautta saadakseni käsityksen, mikä merkitys puhtaussäädöksillä ylipäätään on. Tämän 

jälkeen on vuorossa lähteenä olevan Leviticuksen tekstin käännös, tekstikriittiset kommentit 

ja keskeisten käsitteiden esittely luvuissa 2.3 ja 2.4. Kolmannessa luvussa keskityn termiin 

niddâ. Käyn luvussa 3.1 läpi sen etymologiaa ja luvuissa 3.2 ja 3.3 esiintymät Vanhassa 

testamentissa nähdäkseni millaisia merkityksiä termillä on. Samalla pohdin, kertovatko 

erilaiset käyttötavat jotain suhtautumisesta kuukautisiin vai onko termillä täysin kuukautisista 

irrallisia merkityksiä. Sen jälkeen käsittelen luvussa 3.4 kysymystä, missä määrin kuukautisia 

koskevat säädökset ovat olleet ihanteita ja missä määrin käytännössä noudatettavia sääntöjä, 
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vai kenties jotain aivan muuta. Luvussa 3.5 lähestyn aihetta myös tabun käsitteen kautta. 

Määrittelen aluksi, mitä ’tabu’ ylipäätään tarkoittaa, ja sen jälkeen mitä se on tarkoittanut ja 

tarkoittaa kuukautisiin liittyen, toisin sanoen, missä mielessä kuukautiset tai kuukautistilassa 

oleminen on tabu. Luvussa 4.1 tarkastelen kuukautislain vaikutushistoriaa juutalaisessa ja 

kristillisessä perinteessä. Käsittelen myös veren tabuluonnetta naisten uskonnoissa ja 

kristillisen ja juutalaisen feminismin näkökulmia suhtautumisessa kuukautisiin luvussa 4.2. 

 

1.2 Tutkimusmetodi 
Tutkielmassani lähteenä on Biblia Hebraican masoreettinen teksti, josta esitän oman 

käännökseni. Tekstikriittisiä havaintoja tuon esiin, mikäli niitä ilmenee. Käsittelen niitä 

tarkemmin vain tapauksissa, joissa niillä on erityistä vaikutusta tutkielman aiheen ja 

käsitteistön kannalta. Kirjallisuuskriittinen lähde-erittely saa myös oman alalukunsa luvussa 

2. Olennaisimmaksi tämän aiheen kannalta muodostuu kuitenkin sisällön ja käsitteiden 

analyysi. Pyrin selvittämään erityisesti kuukautisiin viittaavan käsitteen niddâ erilaisia 

merkityksiä. Esittelen lyhyesti myös muut katkelmassa esiintyvät epäpuhtauteen tai vuotoihin 

viittaava termit ṭāmē’ ja zôb. Temaattisempi sosiaalitieteellinen näkökulma tulee puolestaan 

esille koetettaessa selvittää säädösten käytännön merkityksiä. Analyysissa on Leviticus 15: 

19–31 osalta käytössä oma käännökseni, jos ei toisin ilmoiteta. Käytän näiden kohtien 

vertailussa ja muiden raamatunkohtien lainauksissa ja vertailussa Kirkolliskokouksen vuosina 

33 ja 92 hyväksymiä suomennoksia ja King Jamesin englanninkielistä käännöstä. Tarkastelen 

sanastoa vertaillessa myös Septuagintaa ja Vulgataa. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi 

käyttämäni metodit. 

 Kirjallisuuskritiikki on menetelmä, jolla pyritään selvittämään, kuinka teksti on 

koottu, eli mistä lähteistä se koostuu. Aiemmin kirjallisuuskritiikissä on pyritty ratkaisemaan 

laajemmin lähdekriittisiä kysymyksiä, kuten kuka tekstin on kirjoittanut, missä se on 

kirjoitettu ja mistä lähteistä se on koottu. Myöhemmin sen alue on kaventunut koskemaan 

lähinnä tekstin yhtenäisyyden ja epäyhtenäisyyden tutkimusta. Suppeimmillaan 

kirjallisuuskritiikin voidaan ajatella tutkivan vain ja ainoastaan tätä kysymystä, mutta hieman 

laajennettuna se pyrkii vastaamaan myös kysymykseen mitkä ovat ne lähteet, joista teksti on 

koottu, jos siinä ilmenee epäyhtenäisyyttä. Kirjallisuuskriittisessä työskentelyssä tarkastellaan 

toistoja, jännitteitä, ristiriitoja, tyylillisiä poikkeamia ja erilaisten kirjallisten liitäntäkeinojen 

esiintymistä. Saumakohdat pyritään paikantamaan ja perustelemaan kronologialla, 
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paikannimillä, juonen kululla ja myös teologisilla argumenteilla, vaikka riski kehäpäätelmille 

ja esiymmärryksen vaikutukselle onkin silloin olemassa.2 Tutkielmani luvussa 2.1 käyn läpi 

kirjallisuuskriittisiä kysymyksiä liittyen Pentateukin ja Leviticuksen syntyyn. 

 Termin niddâ määrittelyä, käyttötarkoituksen ja teologisen merkityksen selvittämisen 

metodia kuvaa parhaiten käsiteanalyysi. Käsiteanalyysia voidaan käyttää monilla aloilla ja 

sillä voi olla erilaisia tavoitteita. Tavoitteena voi olla pyrkimys tavoittaa käsitteeseen liitettyjä 

erilaisia merkityksiä, määritelmän luominen käsitteelle, tai olemassa olevan tiedon 

jäsentäminen, täsmentäminen ja täydentäminen.3 Tutkielmani tapauksessa olennaisin tavoite 

on erilaisten merkitysten löytäminen ja tätä kautta myös tiedon täsmentäminen ja 

täydentäminen. Käsiteanalyysissä on erilaisia osin peräkkäisiä osin päällekkäisiä vaiheita. 

Vaiheet voidaan esittää esimerkiksi näin: 1. Käsitteen valinta ja alkuperän tunnistaminen, 2. 

Analyysin tavoitteiden asettaminen, 3. Käsitteen erilaisia tulkintatapoja eli esimerkkejä 

käsitteen käytöstä, 4. Käsitteen ominaispiirteiden tunnistaminen ja kriittisten 

ominaispiirteiden nimeäminen, 5. Malliesimerkin laatiminen, 6. Lähikäsitteiden tarkastelu, 7. 

Ennakkoehtojen ja seurausten kuvaaminen, 8. Empiiristen tarkoitteiden nimeäminen, 9. 

Yhteenveto.4 Tätä mallia mukaillen niddân käsittely etenisi siis näin ja tarvitsee edellä 

mainituista seuraavia vaiheita: 1. Tarkasteltava käsite on niddâ, joka esiintyy Vanhassa 

testamentissa. 2. Analyysin tavoitteena on selvittää sen käyttötapaa Vanhassa testamentissa. 3. 

Esimerkit käsitteen käytöstä nostetaan kaikista Vanhan testamentin kohdista, joissa niddâ 

esiintyy. 4. Ominaispiirteet selviävät, kun niddâ-jakeet analysoidaan. 6. Lähikäsitteitä ovat 

muut vuotoihin tai puhtauteen liittyvät sanat. Loput kohdista ilmenevät epäsuorasti vaiheessa, 

jossa tarkastellaan temaattisesti niddân merkitystä kultillisesti ja arkisessa elämässä ja 

vaikutushistoriassa. 

 Temaattisempien osioiden käsittelyssä näkyy sosiaalitieteellinen näkökulma 

raamatuntutkimukseen. Yleisesti sosiaalitieteellinen raamatuntutkimus tai sosiaalitieteellinen 

eksegetiikka voidaan jakaa kahteen päälinjaan. Toisessa linjassa tutkimuksessa käytetään 

sosiaalitieteiden, kuten sosiologian, antropologian tai sosiaalipsykologian teorioita ja malleja 

tutkimuksellisena lähestymistapana.5 Toinen linja taas painottaa enemmän Raamatun ajan 

                                                
 
 
2 Luomanen, Kirjallisuuskritiikki menetelmänä. 
3 Puusa 2008, 36. 
4 Puusa 2008, 41. 
5 Tunnetuimpia raamatuntutkimuksessa sovellettuja teorioita ovat rakennefunktionalismi, kulttuuriantropologia, 
lahkotutkimus ja tiedonsosiologia. Muita viime vuosikymmeninä nousussa olevia malleja ovat sosiaalisen 
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sosiaalihistorian kuvausta. Sosiaalitieteellisten menetelmien käyttö on lisääntynyt 1970-

luvulta alkaen, jolloin historiallis-kriittistä raamatuntutkimusta alettiin kritisoida liiasta 

keskittymistä teologisiin tai opillisiin kysymyksiin ihmisen kokonaisvaltaisen arjen 

huomioonottamisen sijaan.6 Tämän tutkielman yhtenä tutkimuskysymyksenä on 

kuukautissäädösten näkyminen arjessa Leviticuksen syntyaikana sekä vaikutushistoriassa. 

Tähän kysymykseen vastaamiseksi Raamatun ajan sosiaalihistorian tarkastelu on tarpeellista. 

Käyttämässäni tutkimuskirjallisuudessa on nähtävissä sekä sosiaalihistorialliseen 

näkökulmaan pyrkivää eksegeettistä tutkimusta että kulttuuriantropologian alan kirjallisuutta.7 

 Kuten edellisessä alaluvussa toin esiin, osa tutkimuskirjallisuudesta edustaa 

feminististä raamatuntutkimusta. Feministisen tutkimuksen tai raamatunluennan tausta-

ajatuksena on, että Raamatun tekstit ovat miesten kirjoittamia, ja jo sen takia ideologisesti 

värittyneitä. Feministisen raamatunluennan tavoitteena on edellä mainitun värittyneisyyden 

tiedostaminen. Tämä johtaa osan mielestä johtopäätökseen, että Raamattu on niin 

patriarkaalisuuden värittämä, ettei sillä ole nykypäivän naiselle enää tarjottavaa. Osa 

tutkijoista puolestaan saa tästä lähtökohdasta kimmokkeen etsiä naisnäkökulmia teksteistä 

erilaisten kriittisten lukutapojen ja hermeneuttisten strategioiden kautta.8 En käytä 

tutkielmassani feminististä kritiikkiä varsinaisena sovellettavana metodina. Nostan 

määritelmän metodiluvussa esille kuitenkin kahdesta syystä. Ensinäkin ero perinteisempien 

tulkintatapojen ja feministisen tulkinnan välillä tulee paikoin esille kirjallisuudessa. Toiseksi 

kyseessä on aihe, johon kajoaminen naisena tuntuu jo itsessään feministiseltä lukemiselta – 

onhan kyseessä aihe, joka koskettaa lähes jokaista naista, ja vain naisen kautta miestä, mutta 

josta silti miehet ovat vuosisatojen saatossa kirjoittaneet ohjeita ja tutkimusta. 

 

1.3 Kuukautiset muinaisen Välimeren alueen ja Lähi-idän 
kulttuuripiirissä 

Vanhan testamentin eli heprealaisen Raamatun teksti ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan on hyvin 

mahdollista, että ympäröivien kansojen ja kulttuurien näkemykset ovat vaikuttaneet 

                                                                                                                                                   
 
 
identiteetin malli, kognitiotieteen ja rituaalitutkimuksen lähestymistavat ja sosiaalisen muistin käsite. (Luomanen 
2013, 17–26.)  
6 Luomanen 2013, 14. 
7 Esimerkiksi Ner-Davidilla ja van Setersillä tämä on mainittu tutkimusotteena erikseen. Suurimmassa osassa 
kirjallisuutta kuitenkin on aiheen luonteesta johtuen nähtävillä pyrkimys ymmärtää sosiaalihistoriallista taustaa. 
Antropologista tutkimusta edustavat Douglas ja Korte. 
8 Marjanen, Feministinen raamatunluenta. 
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Leviticuksen tekstiin myös tässä aiheessa. Sen takia luon nyt lyhyen katsauksen ympäröivän 

maailman kuukautisnäkemyksiin tekstien syntyaikana ja juutalaisen ja kristillisen 

vaikutushistorian alkuajoilta. 

Antiikin (500-luvun eKr.) lääketieteessä määriteltiin, että mies koostuu tulesta ja 

ilmasta ja nainen maasta ja vedestä. Nainen oli siksi kylmä ja märkä ”putki”, joka ei ime 

itseensä kunnolla ravinteita, vaan sen sijaan vuotaa kunnolla pari–kolme päivää kuussa. 

Kuukautiset olivat lisääntymisen kannalta välttämätön, mutta silti jotenkin epäterve ilmiö. 

Varsinainen saastaisuuden ajatus tuli mukaan hellenistisellä ajalla. Esimerkiksi kreikkalainen 

Dioscorides näki kuukautisveren kahdesta näkökulmasta: toisaalta se aiheutti 

hedelmättömyyttä (!) toisaalta helpotti sairauksia kuten kihtiä. Kreikkalaisen maailman 

myöhemmät näkemykset eivät juuri lähentyneet nykylääketieteellistä tietoa. 100-luvulla 

efesolainen lääkäri Soranus näki kuukautiset puhdistavana asiana, mikäli nainen vuotamisen 

jälkeen näytti terveeltä, vaikka periaatteessa vuotaminen oli epäterveellistä. Verta pidettiin 

jopa jollain tapaa vaarallisena ja selityksenä naisen huonommuudelle, mutta silti jälkeläisten 

aineksena ja sikiön ravintona, josta myöhemmin tulee rintamaitoa. Uskonnolliset ja kultilliset 

näkemykset samoina aikoina ovat aika samankaltaisia: pääosin naiset haluttiin pitää erossa 

kultista kuukautisten aikana.9 

Aristoteles (384–322 eKr.) puolestaan yhdisti kuukautisveren abortoituun tai 

keskenmenneeseen sikiöön ajattelemalla, että kuukautisverestä tulee lapsen ruumis, ja miehen 

siemen on fyysisen ja psyykkisen muodon antava tekijä. O'Gradyn mukaan itse asiassa 

länsimaiset käsitykset kuukautisista peilaavat edelleen aristoteelista mallia.10 Aristoteleen 

teksteistä löytyy myös kohta, jonka mukaan menstruoiva himmentää peilin jota katsoo.11 Jopa 

Aristoteleen asemassa oleva arvostettu filosofi on siis nähnyt kuukautisissa suorastaan 

maagisia piirteitä.  

 Puhdistautuminen temppeliin menoa varten löytyy Milgromin mukaan mainittuna 

vasta myöhemmistä kreikkalaisista teksteistä. Tarkemmin hän ei mainitse, mihin teksteihin 

viittaa. Varhaisemmissa teksteissä, esimerkiksi Kyreneläisissä puhtaussäädöksissä (n. 325–

300 eKr.) puhutaan kyllä synnytyksestä, mutta kuukautisista rituaalisen puhtauden suhteen ei 

                                                
 
 
9 Schultz 2003, 100–103. 
10 O’Grady 2003, 7–9. 
11 Milgrom 1991, 952. 
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juurikaan. Syynä tähän voi olla, että kreikkalaisessa uskonnollisuus ei ollut niin 

patriarkaalista, sillä myös papittaria oli paljon.12  

Zarathustralaisissa teksteissä kuukautistabu on mennyt niin pitkälle, että 

kuukautistilassa oleva saastuttaa jopa kävelemänsä polun. Tämän välttämiseksi polulle täytyy 

levittää tomua kävelijän jalkojen alle. Tuulenvire, joka puhaltaa menstruoivan suunnasta 

saastuttaa myös.13 

 Mesopotamiassa samalla sanalla musukkatu voidaan viitata sekä synnyttävään että 

kuukautisiin. Musukkatu on adjektiivi, joka tarkoittaa ’epäpuhdasta’, ja heijastelee Stolin 

mukaan substantiivia asakku, joka tarkoittaa ’tabua’. Ohi kulkevan musukkatun 

koskeminenkin saa aikaan kuuden päivän epäpuhtauden. Tapa laskea puhtauspäiviä on siis 

Leviticuksen kanssa samankaltainen, joskin jyrkempi. Marilaisissa lähteissä kerrotaan, että 

kuukautistilassa oleva nainen, esimerkiksi orja, joutui lähtemään palatsin alueelta viideksi tai 

kuudeksi päiväksi, sillä ”jumalat ovat vahvoja palatsissa”.14 Väliaikaisen ekskluusion ajatus 

löytyy myös Assyriasta. Palatsissa olleet naiset eivät ilmeisesti esimerkiksi tulleet kuninkaan 

eteen epäpuhtaina.15 

 Egyptistä ei löydy todisteita täydestä karttamisesta, mutta kuukautisten ja pyhän 

kosketusta vältettiin. Ainakin ajanlaskun alun jälkeen Ptolemaioksen aikaan (k. 170 jKr.) 

käytössä oli rahalaatikoita, jonne eri tavoin epäpuhtaaksi tulleiden tuli maksaa ennen 

temppeliin saapumista. Rahaa vastaan sai mahdollisesti puhdistautumiseen tarkoitettua vettä. 

Tässä ei ollut kyse pelkästään kuukautisista, vaan esimerkiksi yhdyntä, synnytys ja 

keskenmeno vaativat maksunsa myös.16 

 Leviticuksen kulttuuripiirissä näkemykset kuukautisista ovat siis olleet vähintäänkin 

mielenkiintoisia nykynäkökulmasta katsottuna. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan lähemmin 

itse lähdetekstiä. 

 

 

 

 
                                                
 
 
12 Milgrom 1991, 951–952. 
13 Milgrom 1991, 952. 
14 Stol 2016, 439. 
15 “When the offerings arrive, the court-lady ’who may not be approached’ may not come in before the face of 
the king”. (Roth, 1995, 200.) 
16 Milgrom 1991, 951. 
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2. Leviticus 15:19–31 tausta ja konteksti  

2.1 Pentateukin ja Leviticuksen alkuperä ja ajoitus 
Ajatus nelilähdeteoriasta Pentateukin eli Genesiksen, Exoduksen, Leviticuksen, Numerin ja 

Deuteronomiumin synnyn selittäjänä juontuu 1700-luvulla tehdystä havainnosta, että 

Genesiksessä käytetään Jumalasta kahta eri nimitystä: ’Jahve’ ja ’Elohim’, joista jälkimmäistä 

käytetään hepreassa myös yleisnimityksenä jumalasta. Erilaisten nimitysten syyksi alettiin 

nähdä tekstin koostuminen eri lähteistä. Genesiksessä on havaittavissa myös erilaisia versioita 

samasta tarinasta. Esimerkiksi luominen kerrotaan kahteen kertaan (Gen. 1:1–2:3 ja Gen. 2:4–

25). Varsinainen teoria muotoutui vasta hiukan myöhemmin ulottuen samalla koskemaan 

koko Pentateukkia. Pääideana oli, että Deuteronomium nähtiin kokonaan erillisenä kirjana ja 

Deuteronomisti (D) -lähteen aineistoa katsottiin löytyvän pääasiassa siitä.17 Pappiskirja eli P-

lähde tunnistettiin asiallisesta ja luetteloivasta tyylistä, joka ilmenee erityisesti Leviticuksessa. 

Genesiksestä erotettiin osat, joissa käytetään Elohim-nimeä Elohisti (E) -lähteestä 

periytyväksi. Jäljelle jäävät kertomukselliset osat jaoteltiin tyylillisten seikkojen mukaan 

kuuluviksi joko Elohistiin tai Jahvistiin (J). E- ja J-lähteen ero ei aina ollut selkeä. Joitain 

erotteluja mainitakseni J:tä pidettiin jumalakuvaltaan antropomorfisempana ja Jumalan 

lupauksia esiin tuovana, kun taas unet ja ilmestykset katsottiin pääosin E-lähteestä 

periytyväksi. Kokonaisen vuosisadan ajan nelilähdeteoriaa pidettiin vallitsevana tapana nähdä 

Pentateukin synty, vaikka sen rinnalla oli muitakin teorioita. Ehdolla olivat esimerkiksi 

fragmenttihypoteesi, jonka mukana Pentateukki koostuisi vielä useammasta lähteestä sekä 

teoria suullisen tradition kulkeutumisesta aina 600-l eKr. asti. Silti nelilähdeteoria oli selkeästi 

yleisin.18 

    Nelilähdeteoriaa alettiin arvioida uudelleen 1990-luvun loppupuolella. Sekä lähteiden 

ajoitusta että olemassaoloa (E-lähde) on epäilty, ja nykyään sitä enää harvemmin mainitaan 

erillisenä lähteenä. Nelilähdeteorian perusideasta ollaan edelleen melko yksimielisiä: 

Jahvistin eli ei-P:n kertova aines ja P-lähteen käskyt ja määräykset ovat eri lähteestä ja 

Deuteronomiun puolestaan samaa alkuperää deuteronomistisen historian kanssa.19 

                                                
 
 
17 Nykyään osa tutkijoista edustaa linjaa, jonka mukaan deuteronomistisia piirteitä on nähtävissä myös 
Genesiksessä ja Exoduksessa. (Collins 2004, 57.) 
18Collins 2004, 49; 57–58. 
19 Nissinen 2008, 40. 
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Vielä 1800-luvun alkupuolella P-lähdettä pidettiin vanhimpana lähteenä. Kuitenkin 

1860-luvulla järjestys alettiin mieltää toisenlaiseksi. P-lähde nähtiin myöhäisimpänä tai 

toiseksi myöhäisimpänä. Kokonaisuudessaan lähteiden järjestykseksi saatiin näin J, E, D, P 

tai J, E, P, D.20 Esimerkiksi Davies perustelee järjestystä sillä, että Samuelin ja Kuninkaiden 

kirjoissa ei juurikaan viitata sellaisiin kultillisiin tapoihin, joita P-lähteessä esitellään, kuten 

lehtimajajuhlaan tai sovituspäivään, vaikka muuten erilaisista rituaaleista puhutaan kyllä.21 

Vanhimman J-lähteen materiaali sisältää siinä määrin mesopotamialaisia vaikutteita, että on 

oletettavampaa, että se on peräisin eksiilin aikaiselta tai jälkeiseltä ajalta kuin monarkian 

alkuajoilta, kuten nelilähdeteorian syntyaikoina oletettiin. Kokonaisuudessaan Pentateukin 

lähteiden katsotaan perinteisimmän teorian mukaan syntyneen 900–luvulta eKr. alkaen 600–

luvulle eKr. asti. Myöhemmin myös vanhimpana pidetyn J-lähteen kertomuksia on ajoitettu 

yhä enemmän eksiilin aikaiselle ja jälkeiselle ajalle, joten loppujen lopuksi eri lähteet 

menevät ajoituksellisesti myös päällekkäin.22 Nykyään kovin varhaiset ajoitukset eivät saa 

kovin laajaa kannatusta. P-lähteen tai muiden tradition kautta kulkeutuneiden lähteiden 

ajoituksen kohdalla on epävarmaa, onko niitä ollut vielä ennen eksiiliä olemassakaan.23 

Todennäköisintä on, että Leviticuksen taustalla oleva Pappiskirja on syntynyt osittain jo 

ensimmäisen temppelin aikana, eli ennen vuotta 587 eKr., mutta koottu ja täydennelty vasta 

eksiilin jälkeen Tooran kanonisointiin saakka.24 Pappiskirjasta voidaan erottaa vielä 

Liitonkirja (Ex. 20:24–23:19), jonka oletetaan olevan peräisin jo eksiiliä edeltävältä ajalta. 

Liitonkirjaa nuorempi Deuteronomiumista vaikutteita saanut kokonaisuus on nimeltään 

Pyhyyslaki (Lev. 17–26). Se ei ole osa alkuperäistä Pappiskirjaa, vaan on liitetty siihen 

jälkeenpäin.25 

   Leviticus jaotellaan Pappiskirjaan (P) ja Pyhyyslakiin (H) siten, että luvut 1–16 ovat 

Pappiskirjaa ja luvut 17–26 Pyhyyslakia.26 Tutkielmani pääasiallinen lähdeteksti Leviticus 15: 

19–31 on toisin sanoen kokonaisuudessaan Pappiskirjasta lähtöisin. Ajoitus ei ole yhtä tarkka, 

ja tutkimuskysymyksieni näkökulmasta epävarmaksi jäänee siis minkä ajan yhteisön 

elämäntilanteeseen kuukautisia koskevat säädökset ovat syntyneet, ja ovatko ne olleet 

                                                
 
 
20 Collins 2004, 49; Van Seters 1999, 80. 
21 Davies 2001, 18. 
22 Collins 2004, 62; Nissinen 2008, 40–41. 
23 Grabbe 2001, 92. 
24 Nissinen 2008, 40. 
25 Nissinen 2008, 55. 
26 Grabbe 2001, 92. 



12 
 

 
 

käytännössä olemassa jo suullisina vai tulleet käytäntöön vasta kun ne on saatu kirjalliseen 

muotoon. 

Sen sijaan Leviticuksen luvut 18 ja 20, joissa aiheen kannalta keskeinen kuukautisiin 

viittaava sana ִנָּדה myös esiintyy, ovat osa Pyhyyslakia. Kiinnostavaa onkin, millä tavalla 

erilainen tausta ja Pyhyyslain todennäköisesti myöhäisempi ajoitus vaikuttaa. Käyn näitä 

kohtia vertaillen läpi luvussa 3. 

 

2.2 Puhtaus ja epäpuhtaus Leviticuksessa 
Leviticus koostuu erilaisista käskyistä ja säädöksistä. Kirjassa käydään läpi sekä pappeja että 

koko kansaa koskevia ohjeita.27 Käsittelemäni katkelma on osa pidempää jaksoa (Lev. 11–15, 

joka käsittelee rituaalista puhtautta. Luvuissa luokitellaan eläimet puhtaisiin ja epäpuhtaisiin 

(luku 11), ja kerrotaan synnytykseen (luku 12: 1–8), spitaaliin (13:1–14:57) sekä 

sukupuoliseen epäpuhtauteen liittyvistä säädöksistä. Säädökset on jaoteltu epäpuhtausajan 

pituuden mukaan. Eläimistä aiheutuvan epäpuhtauden kesto ilmaistaan tunteina, synnytykseen 

liittyvän päivinä ja spitaaliin vuosina. Sukupuoliseen epäpuhtauteen puolestaan liittyy useita 

aikayksiköitä.28 

Leviticus ei sisällä kertomuksellista ainesta tilanteista, joissa puhtaussäädöksiä olisi 

noudatettu. Muualla Vanhassa testamentissa on kuitenkin esimerkiksi 1. Sam 20:26, jossa 

Daavid ei saapunut Uudenkuun aterialle, ja Saul ajatteli, että ehkä Daavid on epäpuhdas. 

Tämänkään kohdan perusteella ei voida varmuudella sanoa historialliseksi totuudeksi, että 

epäpuhtauden takia olisi oltu pois yhteisistä (uskonnollisista) juhlista, mutta ainakin 

kertomuksellisella tasolla tällainen yksityiskohta on haluttu tuoda esiin. Tässä alaluvussa käyn 

läpi näkemyksiä puhtaudesta ja epäpuhtaudesta sekä säädösten tarkoituksesta. Käsittelen 

teemaa osin yleisemmin Leviticuksen puhtaussäädösten kautta, osin jo kuukautisiin liittyvin 

esimerkein. 

                                                
 
 
27 Alkuluvuissa käsitellään poltto-, ruoka-, yhteys-, ja syntiuhreja koskevia käytäntöjä sekä pappien virkaan 
asettamista ja heitä koskevia säädöksiä. Luvuissa 11–15 käydään läpi puhtaat ja saastaiset eläimet (11), 
lapsensynnyttäjän puhdistautuminen (12), spitaaliin liittyviä asioita (13–14) ja sukupuolista epäpuhtautta 
koskeva laki (15), suuri sovituspäivä (16), teurastaminen ja uhraaminen, verensyöntikielto (17), kielletyt 
sukupuolisuhteet (18), pyhyyttä ja oikeutta koskevia säädöksiä (19), rangaistusmääräyksiä, mm. jae 18: "Jos 
mies makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja yhtyy häneen, he ovat molemmat paljastaneet naisen veren 
lähteen. Heidät on poistettava kansansa keskuudesta.” (20), pappeja koskevia määräyksiä (21), lahjojen ja uhrien 
pyhyys, uhrieläimiä koskevat määräykset (22), juhla-aikoja koskevat säädökset (23), pyhäkön lamput ja leivät, 
lisää rangaistuksia, mm. jumalanpilkka (24), sapattivuosi ja riemuvuosi, köyhät ja orjat (25). 
28 Hartley 1992, 139. 
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Puhtauteen liittyvät aiheet on usein jaoteltu kahteen tyyppiin: rituaaliseen ja 

moraaliseen. Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, kirjallisia lähteitä, joista Pentateukin 

puhtaussäädökset on koottu, on myös kaksi: Pappiskirja (P), jossa käsitellään rituaalista 

puhtautta sekä Pyhyyslaki (H), jossa on moraaliseen puhtauteen liittyviä ohjeita. 

Leviticuksessa luvut 1–16 katsotaan siis Pappiskirjasta peräisin oleviksi eli rituaaliseen 

puhtauteen liittyviksi ja luvut 17–27 eli Pyhyyslaki moraaliseen puhtauteen liittyviksi.29 

Rituaalinen epäpuhtaus ei Collinsin mukaan itsessään ole syntinen tila, mutta aiheuttaa 

henkilölle esteen lähestyä alttaria. Puhtaus on olennaista erityisesti papeille, mutta myös 

kansalle kokonaisuudessaan. Luvuissa Lev. 11–15 kuvatut epäpuhtaustilat eivät ole 

vältettävissä, mutta osa niistä voidaan poistaa erinäisillä rituaaleilla. Tällainen käytäntö oli 

erityisesti joillain toisen temppelin ajan ryhmittymillä (farisealaiset) sekä Qumranin 

yhteisöllä.30 

Puhtaussäädöksille on haettu erilaisia perusteluja. Monet juutalaiset tutkijat ovat 

pitäneet riittävänä selityksenä, että niiden noudattaminen on Jumalan tahdon mukaista, mutta 

säädöksille on pyritty löytämään myös arkipäiväisiä selityksiä. Esimerkiksi epäpuhtaiden 

eläinten on mahdollisesti ajateltu olevan taudinkantajia, mutta tätä näkökulmaa ei voida 

ulottaa kaikkiin epäpuhtaisiin eläimiin, eikä myöskään ole järkevää syytä, miksi muut kuin 

israelilaiset ovat voineet niitä syödä. Säädöksille on etsitty myös symbolisia ja eettisiä 

selityksiä. Esimerkiksi Aristeaan kirjeessä (100–l. eKr.) ehdotetaan, että linnut olisivat 

kiellettyjen listalla, koska ansassa olevat linnut ovat epäoikeudenmukaisuuden symboli. 

Eettisenä perusteena kielloille voidaan nähdä myös yksinkertaisesti tarve suojella joitain 

eläimiä. Edellä mainitut selitysmallit jäävät kuitenkin enemmän arvailuksi kuin perustelluiksi 

väitteiksi, joten niitä ei voi ottaa kovin vakavasti. Ylipäätään eettiset näkökulmat vaikuttavat 

ennemminkin puuttuvan Leviticuksesta.31 

Leviticuksessa itsessään kehotetaan varomaan epäpuhtautta ja olemaan pyhä, sillä 

Jumala on pyhä (Lev. 11:44–45).32 Jakob Neusner yhdistää puhtauden vahvasti temppeliin.33 

                                                
 
 
29 Haber 2008, 9. 
30 Collins 2004, 145. 
31 Collins 2004, 145–146.  
32  44: ”Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä. Älkää 
siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen.” [3. Moos. 19:2, 3. 
Moos. 20:7; 1. Piet. 1:16] 
45: ”Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, 
koska minä olen pyhä.” (KR 92) 
33 Haber 2008, 12–15. 
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Jakeessa Leviticus 21:16 puhutaan ”epätäydellisten” pappien kelpaamattomuudesta, joten 

erityisesti pappien pyhyys vaikuttaisi olevan tärkeää.34 Myös Hartleyn näkemyksen mukaan 

puhtaussäädökset on kirjoitettu paitsi papillisissa piireissä myös pappeja varten. Pappien 

tehtävänä puolestaan on ollut ohjata kansaa elämään niiden mukaan, jotta ihmiset eivät 

epäpuhtaudellaan saastuttaisi alttaria ja täten vaarantaisi Jumalan pysymistä kansansa 

keskellä.35 

Pyhän vastakohta tässä kohdassa voisi olla myös profaani. Ihminen voi olla pyhä 

ainoastaan noudattamalla Jumalan antamia säädöksiä ja täten erottautumalla paitsi asioista, 

joita säädöksissä kehotetaan välttämään, myös sellaisista ihmisistä, jotka eivät noudata 

säädöksiä. Toisin sanoen laki tuo israelilaiset lähemmäs Jumalaa, mutta kauemmas muista 

kansoista. Silti tämä ei selitä, minkä takia juuri tiettyjen eläinten syöminen, kuolleeseen 

koskeminen, spitaali tai vuodot uhkaavat pyhyyttä. Erään selitysmallin tähän tarjoaa Mary 

Douglasin teoria kategorioista. Hänen näkemyksensä mukaan tabuajattelu ja epäpuhtaus 

liittyvät epätavallisiin eläimiin, ihmisiin ja esineisiin hyvin samalla tavalla riippumatta 

kulttuurista tai uskonnosta. Saastuneisuus on tavallaan organisoituneen rakenteen sivutuote, 

jotain, joka ei mahdu systeemiin. Voidaanko olettaa, että esimerkiksi eläinten sorkkien malliin 

tai märehtimiseen olisi liittynyt niin selkeästi ajatus normaalista ja normaalista poikkeavasta, 

että tietynlaiset eläimet olisivat olleet uhka kategorioihin mahtuvalle todellisuudelle? 

Douglasin mukaan eläimiin liittyvät säädökset toimivat juuri näin. Eläimen täytyy kuulua 

selkeästi luokkaansa. Genesiksen luomiskertomuksessa jaotellaan maa, vesi ja taivaankansi, ja 

näissä elää tietynlaisia eläimiä. Esimerkiksi vedessä elää kaloja, joilla on evät ja suomut. Siksi 

evättömät ja suomuttomat vedessä elävät ovat epäpuhtaita (Lev. 11:10–12).36 

Selityksenä säädöksille on tarjottu myös epäpuhtauksien liittymistä symbolisesti 

kuoleman voimiin. Kuolleen kanssa tekemisissä olemiseen tai ihosairauksiin liittyen selitys 

kuulostaa järkevältä, mutta monessa muussa kohdassa se ontuu, esimerkiksi epäpuhtaiden 

eläinten ollessa kyseessä. Synnytyksen jälkeisten vuotojen kohdalla olisi periaatteessa 

mahdollista ajatella veren liittyvän kuolemaan samalla tavalla kuin joidenkin teorioiden 

mukaan kuukautisveren ajatellaan liittyvän, sillä synnytyksenjälkeisien vuotojen aiheuttamaa 

                                                
 
 
34 Collins 2004, 146. 
35 Hartley 1992, 140. 
36 Douglas 2000, 108–111. 
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tilaa verrataan Leviticuksessa kuukautistilaan.37 Jotkut tutkijat ovat katsoneet säädöksien 

liittyvän enemmänkin ruumiinkontrollin menetyksen pelkoon tai elämän ja kuoleman 

rajapintojen epävarmuuteen kuin suoraan kuoleman voimiin. Esimerkiksi kuukautisvuotoon 

liittyy jotain hallitsematonta ja sen takia pelottavaakin.38 

Whitekettle kyseenalaistaa kuitenkin näkemyksen kuukautisten tai synnytyksen 

jälkeisen vaginaalisen vuodon liittymisestä kuoleman voimiin. Hänen mukaansa 

onnettomuuksiin liittyvät tai yllätykselliset vuodot mistä tahansa ruumiinosasta ovat voineet 

liittyä kuolemanpelkoon, sillä ne ovat voineet olla oikeasti vaarallisia ja kuolemaan johtavia. 

Sen sijaan vuodot, joista Leviticuksessa ollaan huolissaan liittyvät lisääntymisjärjestelmään, 

myös miesten kohdalla.39 Whitekettlen mukaan jumalallisessa keskuksessa on täysi elämä, ja 

mitä kauemmaksi siitä mennään, sitä kauempana täydestä elämästä ollaan. Tällöin ihmisen 

elämä on liikkumista villin, täydestä elämästä kaukana olevan periferian ja täyden elämän 

keskuksen välillä. Henkilö, joka on raskaana tai kykenevä lisääntymään, on lähempänä 

jumalallista keskusta, ja täten puhdas. Sen sijaan henkilö, joka ei pysty lisääntymään, on 

kaukana siitä, eli epäpuhdas. Nainen, jolla on kuukautiset, tai nainen, joka on juuri 

synnyttänyt, ei pysty lisääntymään sillä hetkellä, ja siksi hän ei ole kelvollinen lähestymään 

jumalallista keskusta. Sama lisääntymiskyvyttömyys on toiminnallisesti ajatellen miehellä, 

joka vuotaa patologisesti tai saa siemensyöksyn yhdynnän ulkopuolella. 40  

David Z. Hoffmann on jaotellut saastaisuuden kahteen osaan: ruumiilliseen, joka on 

puhtautta vastaan ja synnillisestä käytöksestä, kuten epäjumalanpalveluksesta, vääränlaisesta 

seksuaalisuuden toteuttamisesta tai kiellettyjen ruokien syömisestä nousevaan, joka on 

pyhyyttä vastaan. Ruumiillisen epäpuhtauden hän edelleen jakaa kolmeen osaan: 1) kuolleen 

kanssa kosketuksissa oleminen, 2) erilaiset säännölliset ja epäsäännölliset sukupuolielimiin 

liittyvät vuodot, synnyttäminen ja spitaalisuus, 3) kontakti rituaalisiin objekteihin kuten 

syntivuoheen, poltto- tai syntiuhreihin tai puhdistusvettä varten olevaan tuhkaan. Nämä kaikki 

ovat ohimenevää epäpuhtautta, jonka voi siirtää myös toiseen ihmiseen tai esineeseen. 

Käytöksellinen epäpuhtaus liittyy puolestaan enemmän ihmisen sieluun tai sisimpään ja voi 

johtaa koko maan saastumiseen. Hoffmannin jaottelua on sittemmin kritisoitu muun muassa 

                                                
 
 
37 Collins 2004, 146–147. 
38 Collins 2004, 147. 
39 Whitekettle 1996, 377. 
40 Whitekettle 1996, 379–380. 
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tekstien syntyajalle vieraasta ruumis- ja sielujaottelusta. Myös Büchler on tehnyt 

samantyyppistä, joskin epätarkempaa jaottelua.41 

Jacob Milgrom kääntäisi syntiuhriin viittaavan sanan ennemmin puhdistusuhriksi ja 

käsittää uhrin viittaavan ennemmin pyhäkön puhdistamiseen kuin henkilön sovitukseen. Hän 

jaottelee epäpuhtauden tavallaan konkreettiseen ja metaforiseen. Tikva Frymer-Kensky 

puolestaan jaottelee epäpuhtauden saastuttavaan ja vaaralliseen. Esimerkiksi haavasta tulevaa 

verta ei nähdä saastaisena, vaikka se voi olla pahimmillaan vaaraksi, ja toisaalta saastuttavina 

pidetyt asiat eivät välttämättä ole vaarallisia. Erinäiset teot, kuten aviorikokset ja murhat, 

puolestaan eivät tuo mukanaan epäpuhtautta, mutta voivat aiheuttaa katastrofin koko 

yhteisölle. Näitä rikkomuksia ei voi sovittaa millään uhrilla. David B. Wright on tuonut 

keskusteluun mukaan käsitteet sallituista ja kielletyistä epäpuhtauksista. Jonathan Klawans 

liittyy jaotteluun rituaalinen ja moraalinen, mutta pitää itsekin käsitteitä ongelmallisina, koska 

niitä ei suoraan missään kirjallisuudessa esiinny.42 

Leviticuksen jaottelun lukuihin 1–16 ja 17–26 Hartley hahmottelee seuraavasti: 

alkuluvuissa tehdään selväksi epäpuhtaan ja puhtaan erot ja jälkimmäisessä pyhän ja arkisen. 

Jaottelu ei vaikuta täysin loogiselta ottaen huomioon, että vielä luvussa 18 ja 20 puhutaan 

samasta asiasta kuin luvussa 15 eli kuukautistilassa olevan naisen epäpuhtaudesta, mutta 

paljon jyrkempään sävyyn. Hartley pitää lukuja 11–15 ja lukuja 17–26 yhtenäisenä 

kokonaisuutena, papillisena materiaalina, joten hänen jaottelunsa lähtee luultavasti tarpeesta 

selittää osien eroa jollain muulla kuin eri lähteillä. Luku 16 rikkoo tämän kokonaisuuden jo 

kerronnan tavallakin (sen alussa puhutaan Nadabin ja Abihun kuolemasta), mutta toisaalta 

rituaaliseen puhtauteen liittyvät asiat liittyvät myös suureen sovituspäivään, josta luvussa 16 

kerrotaan.43 

Aiemmin tässä luvussa esittelin Whitekettlen näkemystä sukupuolista epäpuhtautta 

koskevien säädösten liittymisestä toiminnalliseen lisääntymiskykyyn. Hänen mukaansa luku 

Leviticus 15 on myös rakenteellisesti järjestetty tämän periaatteen mukaan. Rakenne on 

kiastinen. Luku jakautuu osiin A B C B’ A’ keskiössään jae 18: ”Kun mies on ollut naisen 

kanssa sukupuoliyhteydessä, molemmat peseytykööt, ja he ovat epäpuhtaat iltaan saakka”. 

Whitekettlen mukaan luku on järjestetty ajatellen temppelin ja muun maailman suhdetta: 

                                                
 
 
41 Haber 2008, 10–12. 
42 Haber 2008, 17–27.  
43 Hartley 1992, 139–140. 
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Temppeli on keskiössä, ja epäpuhtaus sen ulkopuolella. Samalla tavalla Leviticuksen luvussa 

15 olisi lisääntymisen keskiö, sukupuoliyhteys keskellä, ja vuodot reunamilla. Analogia ei ole 

täysin yhtenevä siinä mielessä, että sukupuoliyhteys ei kuitenkaan ole puhdas keskiö 

verrattuna epäpuhtaisiin reuna-alueisiin. Whitekettlen mukaan tämä johtuisi esimerkiksi 

peniksen lisääntymistä laajemmasta funktiosta, samasta ruumiinosasta tulee sekä virtsa että 

ejakulaatio.44 Selitys ontuu siinä mielessä, että virtsaamisen epäpuhtaudesta ei erikseen 

puhuta, vaan nimenomaan itsessään lisääntymiseen tarvittava siemenneste on jo aihe iltaan 

asti kestävään epäpuhtauteen. Myös Milgrom päätyy pitämään samanlaista rakenteellista 

jaottelua ja yhdynnän keskiössä olemisen ajatusta toimivimpana jaotteluna, vaikka esittelee 

myös toisenlaisen, jossa keskiöön jäävät sekä miesten että naisten lyhytaikaiset, eli niin 

sanotusti tavalliset vuodot sekä yhdyntä.45 Mahdollista poikkeusta jaetta 31 ja 33 lukuun 

ottamatta Lev. 15:1–33 teksti saattaa olla yhdeltä kirjoittajalta. Se on rakenteellisesti 

yhtenäinen ja luvun alkupuoli on kielellisesti riippuvainen jälkipuolesta.46 

Leviticuksen säädöksien taustasyitä on siis pyritty selittämään eri tavoin. Selvää on, että 

säädökset säätelevät ainakin Jumalan ja ihmisten välistä suhdetta: epäpuhtaus täytyy pitää 

pois temppelistä tai Jumalan läheltä. Jos ihminen on syystä tai toisesta epäpuhdas, hän ei voi 

lähestyä Jumalaa. Säädösten arkisempi tarkoitus puolestaan liittyy vähintäänkin erottumiseen 

muista kansoista. Rituaalisen ja arkisen puhtauden näkökulmia kuukautisten osalta käyn läpi 

luvussa 3. 

 

  

                                                
 
 
44 Whitekettle 1991, 45. 
45 Milgrom 1991, 904–905. 
46 Milgrom 1991, 905. 
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2.3 Leviticus 15:19–31 teksti ja käännös 
 

ּה ְוָכל־ַהֹּנגֵ֥  19 ּה ִׁשְבַע֤ת ָיִמי֙ם ִּתְהֶי֣ה ְבִנָּדָת֔ ּה ִּבְבָׂשָר֑ ם ִיְהֶי֥ה ֹזָב֖ ה ָּד֛ י־ִתְהֶי֣ה ָזָב֔ ֶרב׃ עַ ְוִאָּׁש֙ה ִּכֽ א ַעד־ָהָעֽ ּה ִיְטָמ֥ ָּב֖  
א׃ 20  יו ִיְטָמֽ ב ָעָל֖ ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁש֥ א ְוֹכ֛ ּה ִיְטָמ֑ יו ְּבִנָּדָת֖ ר ִּתְׁשַּכ֥ב ָעָל֛  ְוֹכל֩ ֲאֶׁש֙

ֶרב׃ 21  א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ ּה ְיַכֵּב֧ ַע ְּבִמְׁשָּכָב֑  ְוָכל־ַהֹּנֵג֖
עַ  22  ֶרב׃ ְוָכל־ַהֹּנֵג֔ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ יו ְיַכֵּב֧ ב ָעָל֑ י ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁש֣ ְּבָכל־ְּכִל֖  

ֶרב׃ 23  א ַעד־ָהָעֽ יו ְּבָנְגעֹו־֑בֹו ִיְטָמ֖ ֶבת־ָעָל֖ וא ֹיֶׁשֽ י ֲאֶׁשר־ִה֥ ל־ַהְּכִל֛ ב ֗הּוא ֧אֹו ַעֽ ל־ַהִּמְׁשָּכ֜ ם ַעֽ  ְוִא֙
ם ָׁשֹכ֩ב ִיְׁשּכַ֙  24  יו ִיְטָמֽ ְוִא֡ ים ְוָכל־ַהִּמְׁשָּכ֛ב ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכ֥ב ָעָל֖ א ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֑ יו ְוָטֵמ֖ י ִנָּדָתּ֙ה ָעָל֔ ּה ּוְתִה֤ יׁש ֹאָת֗ א׃ פב ִא֜  

ּה ָּכל־יְ  25  י־ָת֖זּוב ַעל־ִנָּדָת֑ ּה ֥אֹו ִכֽ ים ְּבלֹ֙א ֶעת־ִנָּדָת֔ ים ַרִּב֗ ּה ָיִמ֣ י־ָיזּו֩ב ֙זֹוב ָּדָמ֜ ה ִּכֽ ּה ְוִאָּׁש֡ י ִנָּדָת֛ ּה ִּכיֵמ֧ י ֣זֹוב ֻטְמָאָת֗ ֵמ֞

וא׃ ה ִהֽ  ִּתְהֶי֖ה ְטֵמָא֥
ל־ַהְּכִל֙י  26  ּה ְוָכֽ ְהֶיה־ָּל֑ ּה ִיֽ ּה ְּכִמְׁשַּכ֥ב ִנָּדָת֖ י זֹוָב֔ ב ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַּכ֤ב ָעָלי֙ו ָּכל־ְיֵמ֣ ה ָּכל־ַהִּמְׁשָּכ֞ א ִיְהֶי֔ יו ָטֵמ֣ ב ָעָל֔ ר ֵּתֵׁש֣ ֲאֶׁש֣

ת ִנּדָ  ּה׃ְּכֻטְמַא֖ ָתֽ  
ֶרב׃ 27  א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ א ְוִכֶּב֧ ם ִיְטָמ֑ ַע ָּב֖  ְוָכל־ַהּנֹוֵג֥

ר׃ 28  ר ִּתְטָהֽ ים ְוַאַח֥ ת ָיִמ֖ ּה ִׁשְבַע֥ ְפָרה ָּל֛ ּה ְוָס֥ ה ִמּזֹוָב֑ ם־ָטֲהָר֖  ְוִאֽ
י 29  י ֹתִר֔ ח־ָלּ֙ה ְׁשֵּת֣ ַּקֽ י ִּתֽ ד׃ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֗ ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא֥ ן ֶאל־ֶּפ֖ ה אֹוָת֙ם ֶאל־ַהֹּכֵה֔ ם ֥אֹו ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י יֹוָנ֑ה ְוֵהִביָא֤  

ה ִמּ֖זֹוב ֻטְמאָ  30  יָה ַהֹּכֵה֙ן ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔ ר ָעֶל֤ ד ֹעָל֑ה ְוִכֶּפ֙ את ְוֶאת־ָהֶאָח֖ ד ַחָּט֔ ה ַהֹּכֵה֙ן ֶאת־ָהֶאָח֣ ּה׃ְוָעָׂש֤ ָתֽ  
ם ֶאת־ְּבנֵ  31  ם׃ְוִהַּזְרֶּת֥ ר ְּבתֹוָכֽ י ֲאֶׁש֥ ם ֶאת־ִמְׁשָּכִנ֖ ם ְּבַטְּמָא֥ תּ֙ו ְּבֻטְמָאָת֔ א ָיֻמ֙ ֹ֤ ם ְול ל ִמֻּטְמָאָת֑ י־ִיְׂשָרֵא֖  

 

(Lev 15:19–31 WTT) 

 

 

19. Ja nainen, joka vuotaa verta, joka on vuotoa (zavah) hänen lihastaan, on seitsemän 

päivää epäpuhtaudessaan47 (niddâ) ja jokainen häneen koskeva on (kultillisesti) epäpuhdas 

(ṭāmē’) iltaan saakka. 

20. Ja jokainen esine, jonka päällä hän makaa kuukautistensa48 (niddâ) aikana, tulee 

epäpuhtaaksi, ja jokainen esine, jonka päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’). 

21. Ja jokainen, joka koskettaa hänen vuodettaan, pesköön vaatteensa, ja kylpeköön 

vedessä, ja olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

22. Ja jokainen, joka koskettaa jotain sellaista, jonka päällä hän on istunut, pesköön 

vaatteensa, ja kylpeköön vedessä, ja olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

                                                
 
 
47 Tai ’erotettuna’. 
48 Tai ’epäpuhtautensa’ tai ’erillään olonsa’. 
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23. Ja jos joku koskee johonkin, joka on ollut hänen vuoteellaan tai istuimellaan, jonka 

päällä hän on istunut, olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

24. Ja jos mies todella makaa hänen kanssaan, ja hänen kuukautisvertaan (niddâ) tulee 

hänen päälleen, hän on (kultillisesti) epäpuhdas (ṭāmē’) seitsemän päivää. Ja jokainen vuode, 

jolla hän makaa, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’). 

25. Ja nainen, joka vuotaa verta (zûb) useita päiviä, vaikka ei ole hänen 

kuukautisaikansa, tai jos se jatkuu hänen kuukautisaikansa ohi, hän on epäpuhdas (ṭāmē’) 

kaikki päivät, kuten kuukautistensa aikana. Hän on epäpuhdas (ṭāmē’). 

26. Ja jokainen vuode, jolla hän makaa vuotonsa (zôb) aikana, on kuin vuode hänen 

kuukautistilansa aikana ja jokainen istuin, jonka päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’) 

kuin hänen kuukautistensa (niddâ) epäpuhtaudessa (ṭāmē’). 

27. Ja jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’). Hän pesköön vaatteensa, 

ja kylpeköön vedessä, ja olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

28. Kun hän tulee puhtaaksi vuodostaan, laskekoon seitsemän päivää. Sen jälkeen hän 

on puhdas. 

29. Ja kahdeksantena päivänä ottakoon kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi 

kyyhkysenpoikasta, ja tuokoon ne papille ilmestysmajan ovelle. 

30. Ja pappi tehköön toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi sovittaa 

hänet Jahven edessä hänen epäpuhtaasta (ṭāmē’) vuodostaan. 

31. Näin teidän on pidettävä israelilaiset erossa epäpuhtaudestaan, etteivät he 

epäpuhtaudessaan kuolisi saastuttamalla asumuksen, jossa minä olen heidän keskellään. 

 

2.4 Tekstin keskeiset termit: ṭāmē’, zôb ja niddâ 
Sana ָטֵמא, ṭāmē’, viittaa epäpuhtaana olemiseen tai epäpuhtaaksi tulemiseen. Sana löytyy 

Vanhan testamentin kirjoista jopa 161 kertaa, joista 71 on Leviticuksessa. Käsittelyssä 

olevassa katkelmassa Lev.15: 19–31 sana toistuu lähes jokaisessa jakeessa. Ṭāmē’ viittaa 

seksuaaliseen, uskonnolliseen ja seremonialliseen eli rituaaliseen epäpuhtauteen.49 

Septuagintassa käytetään näissä kohdissa sanaa ἀκάθαρτος, akathartos, joka kattaa hyvin 

samanlaisia merkityksiä kuin ṭāmē’.50 

                                                
 
 
49 Brown, Driver, Briggs & Gesenius. The NAS Old Testament Hebrew Lexicon. 
50 Lust et al. 2003, 19. 
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Pääasiassa vuotoon, joka naisella on useampana päivänä normaalin kuukautisajan 

ulkopuolella viitataan sanalla זוב (substantiivina zôb, käytetään myös verbimuodoissa 

käsittelyssä olevissa jakeissa). Tämän tyyppisestä vuodosta tai vuotamisesta on kyse myös 

silloin, kun kuukautiset jatkuvat pidempään kuin tavallisesti. Ohjeet näissä tilanteessa ovat 

osin hyvin samanlaiset kuin niddân kanssa: vuoteesta ja istuimesta tulee epäpuhdas ja 

jokaisen, joka koskee niihin, on peseydyttävä ja pestävä vaatteensa, ja hän on iltaan asti 

epäpuhdas (ṭāmē’). Seitsemäntenä päivänä vuodon loppumisesta nainen on puhdas, aivan kuin 

kuukautistenkin jälkeen. Erona on kuitenkin kahdeksantena päivänä vaadittavat uhrit. 

Tavallisen kuukautisvuodon jälkeen naisesta tulee puhdas seitsemän päivän jälkeen ilman 

mitään lisäehtoja, mutta זוב-vuodon jälkeen vaaditaan kahden kyyhkysen uhraamista, toinen 

synti- ja toinen polttouhriksi. Tällainen epäsäännöllinen vuoto on Leviticuksen mukaan täten 

vakavampi tila kuin niddâ, tavallinen kuukautisvuoto.51 Sana esiintyy epäsäännöllistä vuotoa 

kuvaavana myös miesten kohdalla (esim. jae Lev. 15:3). 

Sana ִנָּדה , niddâ, esiintyy Vanhassa testamentissa yhteensä 29 kertaa. Niistä 13 on 

Leviticuksessa. Muut kohdat sijaitsevat Numerissa, toisessa Aikakirjassa, Esran kirjassa, 

Valitusvirsissä, Hesekielillä ja Sakarjalla.52 Termi niddâ on yleisimmin käännetty sanoilla tai 

ilmaisuilla ’epäpuhtaus’, ’moraalittomuus’, ’inho’, ’vastenmielinen asia’, ’saasta’, ’erite’, 

’jotain jota pitää välttää’, ’erityisesti kuukautisiin liittyvä’, ’erotettu’.53 Joissain kohdin (esim. 

Num. 8:7) sana viittaa myös puhdistautumiseen tai veteen jota on käytetty peseytymiseen.  

 Kuten johdantoluvussa totesin, keskityn tässä tutkielmassa nimenomaan termiin niddâ. 

Seuraavassa luvussa selvitän sen käyttöä eri konteksteissaan ja merkityksissään ja analysoin 

tarkemmin jakeita, joissa sana esiintyy. 

 

 

 

 
 

 

                                                
 
 
51 Stewart 2008, 72. 
52 Wigram 1980, 796. 
53 O’Grady 2003, 15. 
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3. Niddâ 

3.1 Sanan niddâ etymologia ja merkitykset Vanhassa testamentissa 
Sanaa ִנָּדה  eli niddâ käytetään Vanhassa testamentissa erilaisissa käyttöyhteyksissä ja 

merkityksissä. Tässä luvussa käyn läpi ensin sanan etymologiaa, taustaa ja sanakirjojen 

tarjoamia käännöksiä. Sen jälkeen tarkastelen esiintymät ja asiayhteydet Leviticuksessa ja 

muualla Vanhassa testamentissa ja tutkin, antaako sanan käyttötapa tietoa suhtautumisesta 

kuukautisiin. Vertailen kohtia myös Septuagintan ja Vulgatan sekä KR92, KR33 ja King 

Jamesin käännöksiin. 

Kieliopillisesti ִנָּדה  on feminiinisukuinen substantiivi. Liljeqvist esittelee sanakirjassaan 

seuraavat käännösvaihtoehdot: 1. kuukautisvuoto (Lev.12:2), 2. saastainen, inhottava teko tai 

asia (Lev.20:21), sanaparina ֶרץ ִנָּדה  :saastainen maa’ (Esra 9:11) ja muuttaa saastaiseksi’ ֶא֤

’muutan sen heille saastaiseksi’  ְהנ ם ְלִנָּדֽ יו ָלֶה֖ ַתִּת֥  (Hes. 7:20).54 

Koehler-Baumgartnerin uusi englanninkielinen sanakirja antaa substantiiville  ִנָּדה  

seuraavat päämerkitykset: 1. bleeding, menstruation (of a woman), eli ’vuoto tai vuotaminen’, 

’kuukautiset’, 2. Separation, abomination, defilement, eli ’separaatio, erossa olo’, ’iljetys, 

kauhistus’, ’saastuttaminen, häpäisy’. Qumranin kääröissä sana on metaforisessa käytössä, 

syyriassa sana kääntyisi ’filth’, ’something detestable’ eli ’saasta’, ’jotain inhottavaa’.55 

Verbinä sana toimii seuraavasti: pielissä Koehler-Baumgartnerin sanakirja antaa 

käyttöesimerkeissä käännösehdotukseksi ’to eject’, ’ban from the group’, ’excommunicate’. 

Hitpael-muodossa se esiintyy Siirakin kirjassa passiivisena ja tarkoittaa ’to dissociate from’, 

’keep away from’. Hypoteettiset juurikonsonantit sanalle ovat 56.נדד 

 Juurikonsonanteilla נדח on samankaltaisia merkityksiä kuin juurella נדד, eli ’laittaa 

syrjään’, ’sulkea ulos’.57 Kuukautisiin liittyen tämä voisi tarkoittaa kuukautisveren olevan 

jotain, joka tulee ulos. O’Grady ehdottaa tähän myös toisenlaista liittymäkohtaa. Hänen 

mukaansa sana voisi viitata konkreettiseen kuukautisiin liittyvään separaatioon yhteisöstä. 

Esimerkiksi Talmudissa niddâ määritellään juuri separaatioksi. Tämän takia rabbiinisissa 

                                                
 
 
54Liljeqvist 2010, 327–328. 
55Koehler & Baumgartner 1997, 672–673. 
56Koehler & Baumgartner 1997, 672–673.  
57 Brown et al. 2006, 622. 
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kommentaareissa termiä käytetään myös naisesta, jolla on kuukautiset, ei pelkästään 

vuodosta. Tämän separaation ja niddâ-termin käytön tuo esiin myös Milgrom.58 

 Kysymys onko  ִנָּדה erotettu vai saastainen on varsin merkittävä. O’Grady nostaa esiin 

verbin נזר hifil-muodon, joka viittaa ’sivuun laittamiseen, omistautumiseen uskonnollisessa ja 

seremoniallisessa mielessä’, ja josta substantiivi ’nasiiri’, ָנִזיר on peräisin. Verbin harvinainen 

hifil-muoto esiintyy jakeessa Lev.15:31 ja käännetään esimerkiksi Brown-Driver-Briggsin 

sanakirjassa ’sacredly separated’, eli pyhästi erotetut, eli jakeessa joka tiivistää koko 

sukupuolista epäpuhtautta koskevan lain, käsketään pyhästi erottaa israelilaiset 

epäpuhtaudestaan. Itse נזר  esiintyy vain kymmenen kertaa Vanhassa testamentissa. O’Grady 

katsoo sillä olevan erityistä merkitystä, että jotain pyhästi erotetaan verrattuna siihen, että 

jotain vain erotetaan. Ei ole myöskään sattumaa, että juuri tässä kohdassa käytetään tätä 

harvinaista muotoa. Tämä lingvistinen yhtäläisyys nasiirien (Num. 6) ja niddân välillä on 

siinä mielessä merkittävä, että sen perusteella molemmat voisivat olla osa samankaltaista 

pyhää erotettua.59 Väite on kiinnostava senkin takia, että Lev. 15 ja Num. 6 usein ajoitetaan 

melko samoin. Epäsäännöllisen vuodon epäpuhtausaika on myös sama kuin saastuneella 

nasiirilla.60 Sinänsä epäsäännöllisten vuotojen epäpuhtausajan pituuden vertaaminen nasiirin 

epäpuhtausaikaan ei kuitenkaan ole kovin toimiva perustelu sanojen ִנָּדה ja נזר samalle 

alkuperälle, sillä epäsäännöllisiin vuotoihin viitataan sanalla זוב, ei ִנָּדה. Oma kysymyksensä 

on myös, voidaanko sukupuolista epäpuhtautta koskevan lain tiivistävän jakeen yhden 

sanavalinnan olettaa kertovan edellä olevan pyhyydestä mitään. 

Levinen mukaan  ִנָּדה on nifal-pohjainen konstruktio juuresta נדה, joka saattaa olla 

sukua akkadilaiselle sanalle nadu, joka tarkoittaa ’hurl, cast off’, eli suomeksi ’heittää, 

hylätä’.61 Tästä näkemyksestä ja sen seurauksista keskustelen lisää Numerin niddâ-sanan 

sisältävien jakeiden käsittelyn yhteydessä. 

Tutkijoilla siis näyttäisi olevan erilaisia näkemyksiä sanan ִנָּדה etymologiasta, mutta 

jonkinlaiseen erottamiseen, pois sulkemiseen tai pois heittämiseen liittyvät tulkinnat lähes 

jokainen nostaa esiin, vaikka näkemykset etymologisesta taustasta eroaisivatkin. Seuraavaksi 

käyn läpi sanan esiintymät Leviticuksessa ja muualla Vanhassa testamentissa sekä 

merkityksistä nousevat teemat. 

                                                
 
 
58 O’Grady 2003, 16; Milgrom 1991, 745. 
59 O’Grady 2003, 20. 
60 O’Grady 2003, 15. 
61 Levine 1993, 463–464. 
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3.2 Niddâ Leviticuksessa 
Leviticuksessa ִנָּדה  esiintyy 13 kertaa, luvuissa 12, 15, 18 ja 20. 

 

3.2.1 Leviticus 12: Synnytyksen jälkeiset vuodot 

Sanaa ִנָּדה  käytetään jakeissa 2 ja 5 merkityksessä ’kuukautisvuoto’ tai ’kuukautisvuodon 

aikana’.62 Jakeissa synnytyksen jälkeistä epäpuhtautta verrataan kuukautisten aikaiseen. 

Tarkalleen ottaen masoreettisessa tekstissä käytetään ilmaisua ּה ת ְּדֹוָת֖  jossa siis esiintyy sekä ,ִנַּד֥

  että qalin infinitiivus constructus -muodossa feminiinisen suffiksin kanssa oleva verbi  ִנָּדה

 joka tarkoittaa tuossa muodossaan ’menstruoida’, mutta perusmerkityksiin ilman suffiksia ,דוה

kuuluu myös ’olla sairas, heikko’. Sanaparin käännös olisi siis hänen ’kuukautisvuotonsa 

epäpuhtauden’ tai ’hänen kuukautisvuotonsa separaation’. Milgrom pohtii, miksi tätä 

sanaparia käytetään tässä jakeessa yksinkertaisemman ilmaisun ִנָּדה sijaan, ja tulee siihen 

johtopäätökseen, että kuukautisten aiheuttama heikkous haluttiin tässä erityisesti tuoda esiin 

omana heikkoutenaan erotuksena esimerkiksi synnytyksenjälkeisistä sekä זוה-tyyppisistä 

epänormaaleista vuodoista.63 Tässä kohdassa on siis mahdollista, että masoreettisessa 

tekstissä on haluttu liittää kuukautisiin sairaus ja heikkous. Yhtä mahdollista on, että sanalla 

vain on erilaisia perusmerkityksiä. 

Septuagintassa tästä käytetään jakeessa 2 ilmaisua τοῦ χωρισμοῦ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς, 

joka käännetään Lustin sanakirjassa ’separation; of the menstrual discharge’. Maskuliininen 

sana χωρισμὁς, khoorismos tarkoittaa yksinään ’separaatiota’, ’erillään oloa’, ja feminiininen 

ἄφεδρος, afedros, ’kuukautisia’. Sama kuukautisiin viittaava sana esiintyy myös jakeessa 5.64 

ἄφεδρος esiintyy sanan דוה vastineena vain kohdissa Lev. 12:2 ja 5. Muut esiintymät ovat 

                                                
 
 
62 KR92: Lev. 12:2 :Sano israelilaisille: Kun nainen on synnyttänyt pojan, hän on sen jälkeen seitsemän päivää 
epäpuhdas, samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana. 5: Kun nainen on synnyttänyt tytön, hän on kaksi 
viikkoa epäpuhdas samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana. Sen lisäksi hänen on odotettava 
verenvuodostaan epäpuhtaana vielä kuusikymmentäkuusi päivää, ja vasta sitten hän on puhdas. 
KR33: 2: Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen, olkoon hän 
saastainen seitsemän päivää; yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon saastainen. 
5: Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen kaksi viikkoa, samoin kuin kuukautisissaan, ja 
pysyköön kotona kuusikymmentä kuusi päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana. 
King James: 2: Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: 
then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be 
unclean. 
5: But if she bear a maid child, then she shall be unclean two weeks, as in her separation: and she shall continue 
in the blood of her purifying threescore and six days. 
63 Milgrom 1991, 745–746. 
64 Lust et al. 2003, 96; 671. 



24 
 

 
 

luvussa Lev. 15 jakeissa 19, 20, 25 (kolme kertaa), 26 (kaksi kertaa) ja 33, ja Hesekielin 

kirjassa kohdissa 18:6 ja 36:17. Näissä kohdissa se vastaa heprean termiä niddâ.65 

Vulgatan käännös tästä on separationis menstruae, eli kuukautisvuodolle ja separaatiolle on 

oma sanansa, ja separaation ajatus on haluttu tuoda selkeästi esiin. Englanninkielinen King 

James -käännös käyttää tässä käännöstä ’separated’ eli ’erotettu’. King Jamesin käännös luo 

jo itsessään tulkinnan, että kuukautisista seuraa separaatio yhteisöstä. 

 Leviticuksen luvussa 12 kerrotaan naisen olevan epäpuhdas seitsemän päivää poika- ja 

neljätoista päivää tyttölapsen jälkeen. Tämän lisäksi poikalapsen jälkeisen epäpuhtauden 

jälkeen odotetaan 33 päivää ennen puhdistavaa temppeliuhria, tyttölapsen tapauksessa 66 

päivää. Tällöin siis pojan synnyttämisen jälkeinen epäpuhtaus kestää yhteensä 40 päivää ja 

tytön 80 päivää. Synnytyksen jälkivuodot ja muu toipuminen selittää pitkän ajan ennen täyttä 

rituaalista puhtautta, mutta mielenkiintoista sen sijaan on tytön jälkeinen kaksinkertainen 

epäpuhtausaika. Biale nostaa esiin näkemyksen, jonka mukaan pidempi aika liittyisi 

pettymykseen tytön saamisesta, mutta katsoo itse, ettei Leviticuksen puhtaussäädöksillä ole 

tämänkaltaisia rankaisevia intentioita. Hänen näkemyksensä mukaan parempi selitys on 

tyttölapsen näkeminen tulevana menstruoivana ja synnyttävänä naisena ja siksi aikaan on 

laskettu mukaan kahden naisen epäpuhtaus.66 Synnytyksen jälkeinen epäpuhtaus on aiheena 

kiinnostava, mutta en mene tässä tutkielmassa siihen mainintaa syvemmälle. 

 

3.2.2 Leviticus 15: Kuukautislaki 
Luvussa Lev. 15 sana ִנָּדה  esiintyy jopa yhdeksän kertaa, jakeissa 19, 20, 24, 25 (kolme 

kertaa), 26 (kaksi kertaa) ja 33. Luvussa käydään yksityiskohtaisesti läpi sukupuolista 

epäpuhtautta ja täten myös kuukautisia koskeva laki. Käyn luvun jakeet seuraavaksi nämä 

jakeet yksitellen analysoiden läpi. 
ּה ְוָכל־ַהֹּנגֵ֥  19 ּה ִׁשְבַע֤ת ָיִמי֙ם ִּתְהֶי֣ה ְבִנָּדָת֔ ּה ִּבְבָׂשָר֑ ם ִיְהֶי֥ה ֹזָב֖ ה ָּד֛ י־ִתְהֶי֣ה ָזָב֔ ֶרב׃ְוִאָּׁש֙ה ִּכֽ א ַעד־ָהָעֽ ּה ִיְטָמ֥ ַע ָּב֖  

19: Ja nainen, joka vuotaa verta, joka on vuotoa hänen lihastaan, on seitsemän päivää 

epäpuhtaudessaan (niddâ) ja jokainen häneen koskeva on (kultillisesti) epäpuhdas (ṭāmē’) 

iltaan saakka. 

                                                
 
 
65 Hatch et al. 1998, 182. 
66 Biale 1995, 152. 
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Jakeen alussa on käytetty verbin זוב feminiinin partisiippimuotoa sekä siitä johdettua 

substantiivia. Aiemmin rajasin tämän käsittelystä, koska se viittaa yleensä epäsäännöllisiin 

vuotoihin ennemmin kuin kuukautisiin. Verbi zûb tarkoittaa Brownin, Driverin ja Briggsin 

Hebrew Lexiconin mukaan seuraavia asioita: 

 

1) to flow, gush, issue, discharge 
1a) (Qal) 
1a1) to flow, gush 
1a2) to die, pine away (fig.) 
1a3) to flow (of issue from woman), have an issue, flux 
1a4) flowing (participle)67 

 

Sanan merkityskenttä on kiinnostava, ja näillä erilaisilla merkityksillä voikin olla tekemistä 

sen kanssa, miksi jopa kuukautiset on useammassa lähteessä liitetty kuoleman voimiin.  

Kuukautisille eli säännöllisille vuodoille on kuitenkin myös oma sanansa, ja kaiketi siksi tätä 

sanaa on käytetty enemmänkin vuodoista yleensä tai epäsäännöllisistä vuodoista joiden 

alkuperää ei tiedetä. 

Jakeessa esiintyy myös sana ָּדם, dam, ’veri’ täsmentämässä mitä lihasta vuotaa. Sana 

esiintyy monenlaisissa asiayhteyksissä, joissa puhutaan verestä, jopa 361 kertaa 

heprealaisessa Raamatussa. Naisen vuotoihin liittyvänä se esiintyy kohdissa Lev. 12:4, 5 ja 7, 

joissa puhutaan synnytyksenjälkeisistä vuodoista, ja tässä jakeessa 19 ja saman luvun 15 

jakeessa 25 samalla tavalla yhdessä זוב-sanan kanssa. Kuukautisiin liittyvänä se esiintyy 

ainoastaan tässä jakeessa. 

Septuagintan vereen liittyvä sana αἷμα, haima kääntyy Thayer’s Greek Lexiconin68 

mukaan seuraavasti: 

1) blood  
1a) of man or animals 
1b) refers to the seat of life 
1c) of those things that resemble blood, grape juice 
2) blood shed, to be shed by violence, slay, murder69 

 

Käyttötapa on siis samankaltainen heprean damin kanssa. Lustin sanakirjassa on myös 

merkitys ’menstrual flow’.70 King Jamesin käännöksessä käytetään sanaa ’issue’, jolla on 

                                                
 
 
67Brown & Driver & Briggs. Hebrew Lexicon, 1907. 
68 Thayerin sanakirja on varsinaisesti Uuden testamentin sanakirja, Lustin puolestaan nimenomaan Septuagintan. 
Tässä kohdassa nämä merkitykset näyttävät kuitenkin täsmäävän tästä huolimatta. 
69 Thayer 1886. 
70 Lust 2003, 15. 
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monia merkityksiä vuodoista ja verenvuodoista ”juttuihin” tai aiheisiin. Suomeksi saman 

kiertoilmaisusävyn tavoittaisi parhaiten esimerkiksi ’ne’, tai ’se aika kuukaudesta’ -tyylisillä 

ilmaisuilla. 

Jae jatkuu ’joka on vuotoa hänen lihastaan’. Brownin, Driverin ja Briggsin Hebrew 

Lexiconissa tässä mainintaan kiertoilmaisumaisena käännösvaihtoehtona sanalle  miehen , ָּבָׂשר

sukuelin, mutta tässä kohdassa se on selkeästi samanlaisena eufemismina naisen sukuelimelle. 

Joidenkin rabbien teksteissä tätä kohtaa ei niinkään nähdä eufemismina sukupuolielimille, 

vaan konkreettisena preposition  ְב vuoksi, eli toisin sanoen tekstissä sanottaisiin 

kirjaimellisesti, että vuoto on kehon eli lihan sisältä tulevaa vuotoa.71 
יו ּבְ  20 ב ָעָל֛ ר ִּתְׁשַּכ֥ ל אֲ ְוֹכל֩ ֲאֶׁש֙ א ְוֹכ֛ ּה ִיְטָמ֑ א׃ִנָּדָת֖ יו ִיְטָמֽ ב ָעָל֖ ֶׁשר־ֵּתֵׁש֥  

20. Ja jokainen esine, jonka päällä hän makaa kuukautistensa (niddâ) aikana, tulee 

epäpuhtaaksi, ja jokainen esine, jonka päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’). 

Septuagintassa ִנָּדה vastineena on kuukautisiin eksplisiittisesti viittaava ἄφεδρος. King 

Jamesissa ’separation’, mutta Vulgatassa epäpuhtauteen viittaava ’inmundus’. Kuukautisten 

aiheuttama saastuminen rajoittuu tämän jakeen mukaan makaamiseen tai istumiseen, toisin 

sanoen tilanteisiin, joissa itse vuoto voi tehdä epäpuhtaaksi. Tällöin kuukautistilassa olevaa 

itseään tai esimerkiksi hänen käsikostetustaan ei tarvitse välttää. Jakeessa ei erikseen kerrota, 

missä vaiheessa esineet lakkaavat olemasta epäpuhtaita. Ne joko puhdistuvat naisen 

puhdistumisen myötä tai niitä koskee sama sääntö kuin siemennesteen saastuttamia esineitä 

(Lev.15:17): ne täytyy pestä, ja ne ovat epäpuhtaita määrätyn ajan, siemennesteen kohdalla 

iltaan asti, kuukautisten kohdalla ehkä iltaan asti, ehkä saman seitsemän päivää kuin 

nainenkin.72 Käsittelen tämän jakeen käytännön merkitystä tarkemmin myöhemmin luvussa 

3.4. 
ים ְוָכל־ַהִּמְׁשָּכ֛ב ֲאֶׁשר־יִ  24 א ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֑ יו ְוָטֵמ֖ י ִנָּדָתּ֙ה ָעָל֔ ּה ּוְתִה֤ יׁש ֹאָת֗ ב ִא֜ ם ָׁשֹכ֩ב ִיְׁשַּכ֙ א׃ ְׁשַּכ֥ב ָעלָ֖ ְוִא֡ יו ִיְטָמֽ  

24. Ja jos mies todella makaa hänen kanssaan, ja hänen kuukautisvertaan (niddâ) tulee 

hänen päälleen, hän on (kultillisesti) epäpuhdas (ṭāmē’) seitsemän päivää. Ja jokainen vuode, 

jolla hän (mies) makaa, tulee epäpuhtaaksi (ṭāmē’). 

Jakeessa on sekä hepreankielisessä että kreikankielisessä tekstissä kieliopillinen rakenne, joka 

kääntyy suomeksi ’makaamalla makaa’, ’todella makaa’, Septuagintassa sanatarkasti ’Jos 

sänky tulee maatuksi hänen kanssaan.’. King Jamesin käännöksessä lause alkaa ‘if any man 

                                                
 
 
71 Milgrom 1991, 934. 
72 Milgrom 1991, 937. 
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lie with her at all’. Rakenne vaikuttaisi korostavan joko vain sitä, että makaaminen on todella 

tapahtunut tai sitä, että se on ollut todella tarkoituksellinen kuukautistilassa olevan kanssa 

makaaminen. Milgrom pohtii koko jakeen rakenteen vaihtoehtoja niin, että käännösvaihtoehto 

’jos mies makaa hänen kanssaan niin, että kuukautisverta tulee hänen päällensä’ viittaisi 

vahingossa tapahtuneeseen yhdyntään, jolloin teko ei ole rangaistava. Toinen vaihtoehto on 

tarkoituksellinen yhdyntä, jota hän perustelee juuri infinitivus absolutus -rakenteella, mutta 

tässä vielä suhteellisen kevyin seurauksin, eli vain seitsemän päivän epäpuhtaudella. Kolmas 

vaihtoehto on, että seurauksena on luvussa 18 asetettava rangaistus, kansasta erottaminen, 

 Tästä päästään olennaiseen kysymykseen, jonka käsittely jatkuu jakeiden 18:19 ja 73.כרט

19:20 käsittelyn kohdalla. Mistä johtuu yhdynnästä seuraavat erilaiset seuraamukset 

Leviticuksen eri luvuissa? Miksi Pappiskirjassa ylipäätään seuraamukset ovat joko tietyn 

mittaisia epäpuhtauksia tai pienehköjä temppeliuhreja, ja Pyhyyslain puolella seurauksena on 

 ?Ja mitä tämä erottaminen tarkoittaa käytännössä ?כרט

Septuagintassa ִנָּדה -sanan paikalla on tässä ἀκαθαρσία, eli sana, jota käytetään 

yleisemmin viittaamaan epäpuhtauteen. Kuten luvun 12 kohtien käsittelyssä toin esiin, 

kaikkialla muualla Leviticuksessa sanaa ִנָּדה vastaa ἄφεδρος .  Miksi näin? ἀκαθαρσία 

puolestaan vastaa sanaa ִנָּדה ylipäätään vain neljässä kohdassa: Lev. 15:24 ja 20:21, Aik. 29:5 

ja Hes. 7:20. Lustin sanakirjassa ἀκαθαρσία saa seuraavia käännösehdotuksia: ’physical and 

ritual impurity; menstrual impurity; moral impurity; cultic impurity caused by idolatry’. 

Sanalle ἄφεδρος ainoa annettu merkitys on ’menstruation’74  

King Jamesissa käytetään sanaa ’flowers’, Vulgatassa jae kuuluu seuraavasti: ”si coierit 

cum ea vir tempore sanguinis menstrualis inmundus erit septem diebus et omne stratum in 

quo dormierit polluetur”. Eli näissä käännöksissä tässä kohdassa halutaan korostaa 

kuukautisveren liittymistä asiaan, ei pelkästään kuukautistilaa. ִנָּדה kääntyisi tässä jakeessa 

huonosti ’erotetuksi’, toisin kuin esimerkiksi edellisessä jakeessa sanakirjojen antama koko 

merkityskenttä olisi mahdollinen. Tämä jae eroaa myös jakeesta 15:19 siinä, että ’verta 

lihasta’ -tyylisten kiertoilmaisujen sijaan vuodosta puhutaan kuukautisvuotona, ei verestä 

käytettyä yleisempää  .sanaa käyttäen- ָּדם

Jaetta 15:24 on pidetty temaattisesti hyvin keskeisenä juuri siksi, että se liittyy jakeisiin 

18:19 ja 20:21. 

                                                
 
 
73 Milgrom 1991, 940. 
74 Lust 2003, 19. 
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י  25 ּה ָּכל־ְיֵמ֞ י־ָת֖זּוב ַעל־ִנָּדָת֑ ּה ֥אֹו ִכֽ ים ְּבלֹ֙א ֶעת־ִנָּדָת֔ ים ַרִּב֗ ּה ָיִמ֣ י־ָיזּו֩ב ֙זֹוב ָּדָמ֜ ה ִּכֽ ּה ְוִאָּׁש֡ י ִנָּדָת֛ ּה ִּכיֵמ֧ ֣זֹוב ֻטְמָאָת֗

וא׃ ה ִהֽ  ִּתְהֶי֖ה ְטֵמָא֥
י  26  ב ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַּכ֤ב ָעָלי֙ו ָּכל־ְיֵמ֣ א יִ ָּכל־ַהִּמְׁשָּכ֞ יו ָטֵמ֣ ב ָעָל֔ ר ֵּתֵׁש֣ ל־ַהְּכִל֙י ֲאֶׁש֣ ּה ְוָכֽ ְהֶיה־ָּל֑ ּה ִיֽ ּה ְּכִמְׁשַּכ֥ב ִנָּדָת֖ ת זֹוָב֔ ה ְּכֻטְמַא֖ ְהֶי֔

ּה׃  ִנָּדָתֽ

25. Ja nainen, joka vuotaa verta (zôb) useita päiviä, vaikka ei ole hänen 

kuukautisaikansa (niddâ), tai jos se jatkuu hänen kuukautisaikansa (niddâ) ohi, hän on 

epäpuhdas (ṭāmē’) kaikki päivät, kuten kuukautistensa (niddâ) aikana. Hän on epäpuhdas 

(ṭāmē’). 26. Ja jokainen vuode, jolla hän makaa vuotonsa (zôb) aikana, on kuin vuode hänen 

kuukautistilansa (niddâ) aikana ja jokainen istuin, jonka päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi 

(ṭāmē’) kuin hänen kuukautistensa (niddâ) epäpuhtaudessa (ṭāmē’). 

Sanastossa ei ilmene uutta näissä jakeissa. Septuagintassa ִנָּדה -sanaa vastaa ἄφεδρος, ja 

King Jamesissa ’separation’. En aio käsitellä zôb -vuotoja omana kysymyksenään, joten näistä 

totean lähinnä, että ִנָּדה esiintyy näissä selkeästi kuukautisiin viittavana sanana. 

Jakeet 32–33  kiteyttävät edellä olleet säännöt: 32: ”Tähän päättyy laki, joka koskee 

vuotoa sairastavaa tai siemensyöksyn vuoksi epäpuhtaaksi tullutta miestä, 33: kuukautistilassa 

olevaa naista, jokaista miestä tai naista, joka sairastaa vuotoa, sekä miestä, joka makaa 

epäpuhtaassa tilassa olevan naisen kanssa.” Näissä jakeissa epäpuhtauteen viitataan sanalla 

’ṭāmē’’. 

 

3.2.3 Leviticus 18 ja 20: Niddâ ja yhdyntäkielto 
Aiemmin tässä tutkielmassa totesin, että Leviticus jaetaan kahteen lähteeseen, luvut 1–16 

Pappiskirjaan ja 17–26 Pyhyyslakiin. Tämä tarkoittaa, että ִנָּדה -jakeet 18:19 ja 20:21 ovat eri 

lähteen tekstiä kuin Lev. 15. Käyn seuraavaksi läpi hieman niiden kontekstia, ja ִנָּדה -sanan 

käyttöä niiden asiayhteydessä. 

Lev. 18:19  ּה׃ ות ֶעְרָוָתֽ ֖ ב ְלַג א ִתְקַר֔ ֹ֣ ּה ל ת ֻטְמָאָת֑ ה ְּבִנַּד֣ ְוֶאל־ִאָּׁש֖  

Lev. 18:19 käännetään suomenkielisissä käännöksissä seuraavasti: ”Älä yhdy naiseen, joka on 

kuukautistilansa vuoksi epäpuhdas.” (KR92) ja ”Älä ryhdy vaimoon paljastaaksesi hänen 

häpyänsä, kun hän on saastainen kuukautisaikanansa.” (KR33) King Jamesin käännöksessä 

korostuu jälleen separaation ajatus: “Also thou shalt not approach unto a woman to uncover 

her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.” Septuagintassa ִנָּדה -sanan 

vastineena on ἀκαθαρσία, ja Vulgatassa jae kuuluu:  “ad mulierem quae patitur menstrua non 

accedes nec revelabis foeditatem eius.”.  Vulgatan käännös on siis näistä ainoa, jossa 
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käytetään selkeästi kuukautisiin viittaavaa sanaa, muissa epäpuhtaus korostuu. Periaatteessa 

sellainenkin tulkinta olisi mahdollinen, että ִנָּדה ei viittaa tässä ollenkaan kuukautisiin, vaan 

jonkinlaiseen muuhun epäpuhtauteen, mutta tämä olisi varsin epätodennäköistä tässä 

asiayhteydessä. 

 Luvussa 18 käsitellään kiellettyjä sukupuolisuhteita. Luvun alussa käskyjen 

noudattamista perustellaan erottautumisella muista kansoista.75 Kiellettyä on kuukautistilassa 

olevaan yhtymisen lisäksi yhtyminen lähisukulaisiin, joko verisukulaisiin tai avioliiton kautta 

tulleisiin, vieraan miehen vaimoon, toiseen mieheen ja eläimiin. Jakeessa 21 kielletään myös 

lasten uhraaminen kanaanilaiselle jumalalle Molokille. Se, joka tällaisilla teoilla saastuttaa 

maan, ”on poistettava kansansa keskuudesta”. 

ה  20:18  יא ִּגְּלָת֖ ה ְוִה֕ ֱעָר֔ ּה ֶהֽ ה ְוִגָּל֤ה ֶאת־ֶעְרָוָתּ֙ה ֶאת־ְמֹקָר֣ ה ָּדָו֗ ב ֶאת־ִאָּׁש֜ ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכ֨  ְו֠

יָה ְוִנְכְר֥תּו  ור ָּדֶמ֑ ם׃ֶאת־ְמֹק֣ ֶרב ַעָּמֽ ם ִמֶּק֥ ְׁשֵניֶה֖  

Luvussa 20 puhutaan kyllä myös naisen vuodoista, mutta hieman yllättäen ei jakeessa, jossa 

 esiintyy. Jakeessa 20:18: ”Jos mies makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja yhtyy ִנָּדה

häneen, he ovat molemmat paljastaneet naisen veren lähteen. Heidät on poistettava kansansa 

keskuudesta.”(KR92), käytetään sanaa דוה, jota käytetään myös luvussa Lev. 12 jakeissa 2 ja 

5. Tässä sana on ilman sanaa ִנָּדה, ja esimerkiksi King Jamesissä onkin päädytty käännökseen 

’sickness’, suomenkielisissä käännöksissä puolestaan kuukautisiin, kuten myös Vulgatassa. 

Septuagintassa on kuukautistilassa olevaan naiseen viittaamassa ilmaisu γυναικὸς 

ἀποκαθημένης, Lustin sanakirja antaa sanalle apokatheemai käännösvaihtoehdot ’to sit apart, 

to be removed, to be indisposed (of women in menstruation)’.76 Joka tapauksessa naisen veren 

lähteen paljastaminen on kiellettyä, ja johtaa kansasta poistamiseen. 

ים ִיְהֽיּו׃ 21  יו ִּגָּל֖ה ֲעִריִר֥ וא ֶעְרַו֥ת ָאִח֛ ה ִה֑ יו ִנָּד֣ ח  ָאִח֖ ר ִיַּק֛ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶׁשתְוִא֗ ֶאת־ֵא֥  

Sana ִנָּדה esiintyy siis vasta jakeessa 21: ”Jos joku viettelee veljensä vaimon, hän tekee 

inhottavan teon. Koska hän on häpäissyt veljensä, syylliset on surmattava eikä heille saa jäädä 

lapsia.” (KR92). Tässä suomennoksessa ִנָּדה käännetään ’inhottavaksi teoksi’, vuoden 1933 

                                                
 
 
75 1 Herra sanoi Moosekselle: 
2 "Sano israelilaisille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 
3 Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita 
noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan. 
4 Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän 
Jumalanne. [3. Moos. 25:18] 
5 Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra. [5. 
Moos. 30:16; Neh. 9:29; Hes. 20:11; Room. 10:5; Gal. 3:12] 
76 Lust 2003, 68. 
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käännöksessä ’saastaisuudeksi’. Septuagintassa käytetään sanaa ἀκαθαρσία. Tämä jae on 

Leviticuksessa ainoa ִנָּדה -jae, joka ei liity kuukautisiin, vaan selkeästi moraalittomaan 

sukupuoliseen tekoon. Tämä tuo sanan merkityksen jo lähemmäs myöhemmin käsittelyssä 

olevia metaforisia merkityksiä. 

Kuukautisteeman kannalta kiinnostavia jakeita luvussa 18 ja 20 ovat siis ִנָּדה-jae 18:19 

ja kuukautisista toisin sanoin kertova 20:18, ja sanan ִנָּדה käytön kannalta mielenkiintoinen on 

veljen vaimoon yhtymisen kieltävä jae 20:21. Luvussa 20 muun muassa luvussa 18 

mainituille teoille määritellään rangaistuksia. Rangaistukset vaihtelevat kansan keskuudesta 

erottamisesta surmaamiseen eri tavoin. Jakeen 18 mukaan sekä kuukautistilassa olevaan 

yhtyvä että kuukautistilassa oleva on poistettava kansansa keskuudesta. Muita vastaavan 

rangaistuksen tuottavia rikoksia luvussa ovat silmien ummistaminen siltä, että joku uhraa 

lapsia Molokille, vainajahenkien ja tietäjien puoleen kääntyminen (näissä kahdessa Jahve itse 

poistaa kansan keskuudesta), sisaren tai sisarpuolen vaimoksi ottaminen (julkisesti poistettava 

kansan keskuudesta). Molemmissa luvuissa sääntöjä käsketään noudattamaan, ”ettei se maa, 

johon minä teidät vien, oksentaisi teitä ulos.”77 Luvussa 18 seuraamukseksi rikkomuksille 

kerrotaan kansasta erottaminen, kun taas luvussa 20 rangaistuksia on täsmennetty ja monin 

paikoin jyrkennetty. 

 Luvun 15 jakeista vain 24 liittyy seksuaaliseen kanssakäymiseen. Lukujen 18 ja 20 

kohdat puolestaan viittaavat nimenomaan vääränlaisen seksuaalisen kanssakäymisen 

aiheuttamaan epäpuhtauteen. ִנָּדה ei Leviticuksen luvussa 15 vaikuttaisi viittaavan vääryyteen 

ja syntiin, vaan kuukautisten aiheuttamaan epäpuhtauteen, jota ei haluta lähelle Jumalaa. Sen 

sijaan luvussa 18 samasta asiasta seurauksena on kansasta erottaminen ja 20 laajentaa  ִנָּדה-

sanan vereen liittyvää epäpuhtautta laajemmin tarkoittamaan ’kiellettyä naista’, tässä 

tapauksessa veljen vaimoa.78 Kyseisissä luvuissa puhutaan muistakin seksuaalisista vääristä 

teoista, joiden seuraus on erottaminen kansasta tai surmaaminen, joka tapauksessa vakava 

jumalallinen rangaistus. 

Kuukautistilaan näyttäisi siis liittyvän Leviticuksen eri kohdissa hieman erilaisia 

merkityksiä ja siksi erilaisia seuraamuksia. Jyrkkää eroa Leviticuksen lukujen 15 ja 18 ja 20 

                                                
 
 
77Lev. 20:22: "Pitäkää kaikki minun käskyni ja lakini ja noudattakaa niitä, ettei se maa, johon minä teidät vien, 
oksentaisi teitä ulos.” vrt. Lev. 18:28: ”Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, 
niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa. (KR92) 
78 Lev. 20:21 : Jos joku viettelee veljensä vaimon, hän tekee inhottavan teon. Koska hän on häpäissyt veljensä, 
syylliset on surmattava eikä heille saa jäädä lapsia. 
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välillä suhtautumisessa kuukautistilassa olevaan naiseen yhtymiseen on selitetty eri tavoin. 

Yksi mahdollinen selitys liittyy tahalliseen ja tahattomaan yhdyntään: jos mies ei ennen 

yhtymistä tiedä naisen olevan kuukautistilassa, hänen epäpuhtautensa on vain iltaan asti 

kestävä, itsekseen ohi menevä tilapäinen rituaalinen epäpuhtaus (Leviticus 15). Jos taas mies 

yhtyy kuukautistilassa olevaan naiseen tietoisesti, hän on syyllistynyt tekoon, jonka vuoksi 

sekä hänet että nainen tekstiä kirjaimellisesti tulkiten tulisi poistaa kansansa keskuudesta 

 Leviticus 15 ei myöskään edellytä uhria, ei kuukautisten loppumisen jälkeen eikä .(כרת)

kuukautisten aikana tapahtuvan yhdynnän jälkeen. Tämäkin viittaisi siihen, että tavallisten 

kuukautisten aiheuttama epäpuhtaus ei ole siinä mielessä niin vakavaa, että vaatisi rituaalisia 

toimenpiteitä. Muiden rikkomusten, esimerkiksi tappamisen kohdalla vahingossa tapahtunut 

tappaminenkin vaatii uhrin, eli teon tahallisuudella tai tahattomuudella ei ole väliä tässä 

mielessä. Samoin muiden vuotojen kuin kuukautisten kohdalla uhri vaaditaan.79 Tämä 

selittäisi kuitenkin jollain tapaa, miksi kuukautisiin liittyvä epäpuhtaus tuo miehellekin vain 

seitsemän päivän epäpuhtauden ja tahallinen kajoaminen veljen vaimoon jopa kuoleman, 

vaikka sama ִנָּדה esiintyy molemmissa. Bialen mukaan tahallisuuden ja tahattomuuden selitys 

on ontuva, sillä olisi erikoista, että kohdassa Lev. 15 ei olisi erikseen tuotu esiin tahallista ja 

tahatonta kuukautisten aikana yhtymistä, vaikka muuten Leviticuksen lait on kirjoitettu varsin 

täsmällisesti.80  

Toinen lukujen erilaisuutta selittävä teoria on ajoituksellinen. Olisiko temppelin 

hajoaminen mahdollinen syy ristiriitoihin jakeiden välillä? Kuvaako tässä asiassa luku 15 

aikaa, jolloin temppeli oli olemassa, ja puhtaussäädöksille oli selkeä paikkansa ja syynsä 

nimenomaan rituaalisen puhtauden vaalijana?  Tämän teorian mukaan luvut 18 ja 20 

puolestaan liittyvät aikaan temppelin jälkeen, jolloin puhtauden vaaliminen siirtyi enemmän 

perheen piiriin, ja oman kansan identiteettiä oli tärkeää vaalia, kun varsinaista Jumalan 

alueellista asuinsijaa ei enää ollut. Raamatullisissa teksteissä todistusaineisto tästä on 

heikompi, mutta myöhemmissä, toisen temppelin jälkeisissä lähteissä, Talmudista 

keskiaikaisiin, siirtymä niddâ -tilaa koskevasta rituaalisesta puhtaudesta perhepiirin asioihin, 

aviollisiin ja seksuaalisiin suhteisiin on selkeämpi.81 Tätä pohdintaa käyn tarkemmin läpi 

luvussa 3.2. 

                                                
 
 
79 Biale 1995, 156; Hartley 1992, 212. 
80 Biale 1995, 156–157.  
81 Biale 1995, 158. 
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Kolmantena vaihtoehtona näkisin jo pelkästään kohtien eri lähteen. Luvut 18 ja 20 ovat 

osa Pyhyyslakia, luku 15 ei. Oli syy erilaisille intresseille mikä tahansa, niillä on eri tausta, ja 

siksi erilaiset painotukset. 

 Seuraavassa luvussa vertaan Leviticuksen ִנָּדה -merkityksiä käyttötapaan muualla 

Vanhassa testamentissa ja käsittelen esiintymien esiin nostamia teemoja. 

 

3.3 Niddâ muualla Vanhassa testamentissa 

3.3.1 Numeri: Puhdistusvesi 
Numerissa ִנָּדה esiintyy luvussa 19 jakeissa 9, 13, 20 ja 21 (kaksi kertaa) ja luvussa 31 

jakeessa 23. ִנָּדה on Numerissa aina sanaparissa ה י ִנָּד֖  .’joka on käännetty ’puhdistusvedeksi ,ְלֵמ֥

Sana ’ṭāmē’’ toistuu näissäkin yhteyksissä epäpuhtauteen viittaavana sanana, ָטהֹור puhtauteen. 

 Luvussa 19 kuvataan rituaali, jossa virheetön, punaruskea lehmä teurastetaan, 

poltetaan seetripuun kanssa, ja poltetaan tuhkaksi, joka tulee säilyttää puhdistusvettä varten. 

Puhdistautumista vaativat tässä edellä kuvatun syntiuhrin toimittajat oltuaan kosketuksissa 

lehmän ruumiin kanssa.82 Luvun 31 jakeessa 23 puolestaan puhdistusvedellä käsketään 

puhdistaa midianilaisia vastaan tehdyn kostoretken jälkeen sellaiset tavarat, jotka eivät kestä 

tulta. Miksi sana ִנָּדה esiintyy tällaisissa yhteyksissä? 

 Lukua 19 on pidetty myöhäisempänä ja muusta Numerista irrallisena kokonaisuutena. 

Silti Budd katsoo, että rituaalin kuvaaminen tässä kohdassa on sekä leeviläisten että koko 

yhteisön position kannalta välttämätöntä: luvun 17 kuolema-aiheet vaativat muistutuksen, 

kuinka yhteisön pitää suhtautua kosketukseen kuoleman kanssa ollakseen rituaalisesti 

kelvollisia Jahvelle.83 Levine käsittelee ִנָּדה -ilmaisun ongelmaa juuri siitä lähtökohdasta, että 

muualla se vaikuttaisi liittyvän kuukautisiin tai metaforisella tavalla epäpuhtauteen. Hänen 

mukaansa ִנָּדה on nifal-pohjainen konstruktio juuresta נדה, joka saattaa olla sukua 

akkadilaiselle sanalle nadu, joka tarkoittaa ’hurl, cast off’, eli suomeksi ’heittää, hylätä’. 

Yhteys kuukautisiin saattaa löytyä tästä: nainen ”heitetään pois” jollain tavalla kuukautisten 

aikana, tai veri ”hylkää” naisen kehon. Voikin olla mahdollista, että alun perin niddâ on 

viitannut fysiologisiin tapahtumiin, kuten veden heittämiseen tai pirskottamiseen. Levinen 

mukaan נדה on todennäköisesti variantti verbijuuresta נזה, joka tarkoittaa ’pirskottaa, roiskia, 

                                                
 
 
82 Levine 1993, 457–458. 
83 Budd 1984, 213. 
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ja jota käytetään vereen liittyen ainakin kohdissa Lev. 6:20 ja 2.Kun 9:33. Tällöin sanaan ִנָּדה 

ei itsessään liity hänen mukaansa välttämättä muuta merkitystä edes kuukautisten kohdalla 

kuin että nainen ”pirskottaa” verta, ja Numerin puhdistusvesi viittaisi lähinnä puhdistavaan, 

pirskotettavaan veteen.84 Septuagintan käännös ὕδωρ ῥαντισμοῦ, viittaisi jollain tavalla 

suihkutettavaan veteen myös. Vulgatassa ilmaisu on käännetty ’aquam aspersionis’ (jae 9), 

’aqua lustrationis aspersus’ (jae 20)  ja ’aquas expiationis’ (jae 21) eli käännöksissä korostuu 

eri kohdissa eri asiat, eli pirskoteltava vesi (jae 9), seremoniallinen pirskoteltava 

puhdistusvesi (jae 20), puhdistusvesi (jae 21). 

 

3.3.2 Metaforinen niddâ: Aikakirjat, Valitusvirret ja Profeetat 
Toisen Aikakirjan jae 29:5 käännetään KR33 mukaan näin: Ja hän sanoi heille: "Kuulkaa 

minua, te leeviläiset! Pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran, isienne Jumalan, temppeli ja 

toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä.” Tässä jakeessa Septuagintassa käytetään sanaa 

ἀκαθαρσία, jolla on selkeästi myös epäpuhtauteen viittaava merkitys. Asiayhteys rajaa myös 

sanan ִנָּדה merkityksiä – sanan täytyy tarkoittaa tässä seremoniallista epäpuhtautta yleensä tai 

epäjumalanpalvonnasta aiheutuvaa saastaisuutta. Myös merkitys ’erotettu’ kuulostaa aika 

epätodennäköiseltä tässä kohdassa. Ajatus, että jakeessa tarkoitettaisiin pelkästään 

kuukautistilassa olevan ajamista pois temppelistä, olisi tässä yhteydessä aika absurdi. Myersin 

mukaan jakeessa on kyse kuningas Hesekian yrityksestä palauttaa temppeli loistoonsa ja 

käännyttää Jahvesta poispäin kääntynyt kansa takaisin liittoon, alkaen tietysti leeviläisistä.85 

Syventymättä sen enempää tähän voi todeta, että sanaa ִנָּדה käytetään tässä merkityksessä, 

joka ei viittaa kuukautisiin edes metaforisella tasolla. 

Valitusvirsissä ִנָּדה esiintyy jakeessa 1:17: ”Anoen ojentaa Siion käsiään, mutta kukaan 

ei auta häntä. Herra käski naapurikansat Jaakobin kimppuun. Jerusalem on tullut saastaksi 

niiden silmissä” (KR92). King James kääntää tämän jakeen lopun saastan sijaan suoralla 

kuukautisvertauksella: ”Jerusalem is as a menstruous woman among them.”  

Profeettakirjallisuudessa ִנָּדה löytyy Esran, Hesekielin ja Sakarjan kirjoista. 

Esran kirjassa ִנָּדה esiintyy kohdassa Esra 9:10–11 : "Jumala, mitä me nyt tämän jälkeen 

voimme sanoa? Mehän olemme hylänneet sinun käskysi, 11 jotka olet antanut palvelijoidesi, 

                                                
 
 
84 Levine 1993, 463–464. 
85 Myers 1965, 170. 
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profeettojen, julistaa meille: 'Maa, jota olette menossa ottamaan haltuunne, on saastainen. 

Muut kansat ovat kauhistuttavilla tavoillaan saastuttaneet sen äärestä ääreen.” Esran luvussa 9 

varoitetaan seka-avioliitoista. Valloituksen kohteena olevien maiden sanotaan olevan ִנָּדה 

muiden kansojen saastaisen elämän takia. Heprean sana maa on muodoltaan feminiininen, 

mikä saattaisi selittää yleensä naiseen liittyvän tai naisesta aiheutuvan epäpuhtaus-sanan 

käytön tässä kohdassa. 

 Hesekielin kirja sisältää useita jopa päivämäärälleen ajoitettuja näkyjä vuodesta 593 

vuoteen 573 eKr.. Tapahtumat sijoittuvat Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Kirjassa on 

kolmiosainen eskatologinen kaava. Luvuissa 1–24 puhutaan Israelia kohtaavasta tuomiosta, 

luvuissa 25–32 muita kansoja kohtaavasta tuomiosta ja luvuissa 33–48 Israelin pelastuksesta. 

Kirjan toimittajat ovat samoista papillisista piireistä kuin Pappiskirjan ja Pyhyyslain 

toimittajat.86  

Sanaa ִנָּדה käytetään neljässä eri jakeessa. Israelin kohtalosta kerrotaan jakeissa 7:19 ja 

7:20 näin: 7:19: ”He viskaavat hopeansa kadulle, heidän kullastaan tulee arvotonta rojua. Ei 

heitä pelasta kulta, ei hopea Herran vihan päivänä. Ei niistä ole tyydyttämään heidän 

nälkäänsä, ei täyttämään heidän vatsaansa. Juuri niiden tähden he ovat langenneet.” 7:20: 

”Prameat korut ovat olleet heidän ylpeytensä, kullasta ja hopeasta he ovat tehneet iljettävät 

patsaansa. Sen tähden minä muutan heidän kalleutensa rojuksi.” 

KR92 käännöksessä luvun 7 jakeissa 19 ja 20 ה  .’on käännetty ’rojuksi ְלִנָּד֣

Vanhemmassa KR33 käännöksessä samat kohdat on käännetty ’saastaksi’. King Jamesin 

käännösvalinta näissä kohdissa on ’removed’ ja ’set far’.87 Septuagintassa jakeessa 20 

käytetään sanaa ἀκαθαρσία, mutta jakeessa 19 ὑπεροφθήσεται. Vulgatassa esiintyvät 

sterquilinium (jae 19) ja inmunditiam (jae 20), joiden käännökset ovat ’lantakasa’ ja 

’iljettävä’, ainakin jälkimmäinen voi olla joko konkreettinen tai moraalinen iljettävyys. 

Naisen epäpuhtauteen liittyvänä ִנָּדה esiintyy seuraavissa jakeissa: Hes. 18:6: ”Hän ei 

käy kukkuloilla uhrilihaa syömässä eikä palvo Israelin kansan epäjumalia. Hän ei viettele 

toisen vaimoa, eikä hän makaa naisen kanssa silloin kun tämä on epäpuhdas.” ja Hes.22:10:  

”Miehet makaavat isänsä vaimon kanssa, ja he ottavat väkisin naisen, vaikka tämä olisi 

epäpuhtauden tilassa.” Epäpuhtauden liittymistä kuukautisiin teksti ei suoraan varmenna, 

                                                
 
 
86 Nissinen 2008, 97–98. 
87 Kuitenkin esiin tuodaan myös vaihtoehtoja: [removed: Heb. for a separation, or, uncleanness] [it is...: or, their 
iniquity is their stumblingblock]; [set it far...: or, made it unto them an unclean thing] 
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mutta koska jakeissa puhutaan makaamisesta, kyseessä on luultavasti kuukautisten tai muiden 

genitaalivuotojen aiheuttama epäpuhtaus. Myös Septuagintassa ja Vulgatassa puhutaan näissä 

jakeissa nimenomaan kuukautisista, Septuagintassa tosin on ilmaisu ἐν ἀκαθαρσίαις 

ἀποκαθημένην jakeessa 22:10.  

Jakeiden yhteyttä kuukautisiin todistaa myös se, että jakeessa Hes. 18:6 käytetään jaetta 

Lev. 18:19, samoin jakeessa Hes. 22:10 hieman muunneltuna. Jae 22:10 muistuttaa myös 

jaetta Lev. 15:26.88 Hesekielin kirjan kohdalla kiinnostavaa onkin sen selkeä kirjallinen 

yhteys erityisesti Pyhyyslakiin (Lev. 17–26). Yhteys näkyy sanaston lisäksi sanayhdistelmissä 

ja syntaktisesti.89 Tutkijoiden näkemykset yhteyden suunnasta jakautuvat: osa ajattelee 

Pyhyyslain toimittajien käyttäneen Hesekielin tekstiä, osa Hesekielin käyttäneen Pyhyyslakia, 

osa puolestaan näkee yhteyden johtuvan molempien käyttämistä yhteisistä lähteistä. Lyons 

pitää mahdollisena, että sekä Pyhyyslakia että Hesekielin kirjaa ovat muokanneet samat 

toimittajat, mutta pitää silti todennäköisimpänä, että Pyhyyslaki on Hesekielin taustalla, ei 

toisin päin. Hesekielin kirjassa Pyhyyslaista otettuja lainauksia käytetään retorisena keinona: 

argumentoinnissa tukeudutaan Leviticuksen lain auktoriteettiin.90 

Aiheen kannalta kiinnostava Hesekielin kirjan jae on Hes. 36:17: "Ihminen! Kun 

israelilaiset asuivat omassa maassaan, he saastuttivat sen teoillaan ja toimillaan. Heidän 

elämänsä oli minun silmissäni saastaista kuin kuukautisveri. (ה  Myös Septuagintan (ְּכֻטְמַא֙ת ַהִּנָּד֔

ja Vulgatan käännökset τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ja inmunditiam menstruatae. 

viittaavat nimenomaan sekä kuukautisiin että epäpuhtauteen samassa lauseessa. 

Kuukautisveren saastaisuus tuodaan tässä jakeessa eksplisiittisesti esiin vertaamalla 

israelilaisten toimia kuukautisveren saastaisuuteen. Tätä jaetta on vaikea tulkita mitenkään 

                                                
 
 
88 Lev. 18:19 "Älä yhdy naiseen, joka on kuukautistilansa vuoksi epäpuhdas. (KR92) 
ּה׃ 19 ות ֶעְרָוָתֽ ֖ ב ְלַג א ִתְקַר֔ ֹ֣ ּה ל ת ֻטְמָאָת֑ ה ְּבִנַּד֣  ְוֶאל־ִאָּׁש֖
Hes. 18:6: -- eikä hän makaa naisen kanssa silloin kun tämä on epäpuhdas. (KR92) 
ב׃ --  א ִיְקָרֽ ֹ֥ ה ל ה ִנָּד֖  ְוֶאל־ִאָּׁש֥
Hes. 22:10 Miehet makaavat isänsä vaimon kanssa, ja he ottavat väkisin naisen, vaikka tämä olisi epäpuhtauden 
tilassa. (KR92) 
Hes. 22:10 ׃ ה ִעּנּו־ָבֽ ת ַהִּנָּד֖ ב ִּגָּלה־ָב֑ ְטֵמַא֥  ֶעְרַות־ָא֖
Lev. 15:24. Ja jos mies todella makaa hänen kanssaan, ja hänen kuukautisvertaan (niddâ) tulee hänen päälleen, 
hän on (kultillisesti) epäpuhdas (ṭāmē’) seitsemän päivää. Ja jokainen vuode, jolla hän (mies) makaa, tulee 
epäpuhtaaksi (ṭāmē’). 
Lev. 15:24 א יו ְוָטֵמ֖ י ִנָּדָתּ֙ה ָעָל֔ ּה ּוְתִה֤ יׁש ֹאָת֗ ב ִא֜ ם ָׁשֹכ֩ב ִיְׁשַּכ֙ א׃ ְוִא֡ יו ִיְטָמֽ ב ָעָל֖ ים ְוָכל־ַהִּמְׁשָּכ֛ב ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכ֥ ת ָיִמ֑ ִׁשְבַע֣  
89 Hesekielin kirjan yhteys Pyhyyslakiin näkyy esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Hesekielin kirjassa käännetään 
Pyhyyslain positiivisia ja negatiivisia ohjeita syytöksiksi, konditionaaliset rangaistukset luvusta Lev. 26 
käännetään kuvaamaan Jerusalemin nykyistä tai tulevaa tuomiota ja Pyhyyslain lait käännetään 
käytösstandardeiksi, joita on noudatettava. (Lyons 2010, 13.) 
90 Lyons 2010, 1–13. 
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muuten, kuin että kuukautisveri on jotain epäpuhdasta ja vältettävää. Greenberg katsoo 

(Milgromin näkemyksiin tukeutuen) termin ִנָּדה tarkoittavan lakitekstien ulkopuolella lähinnä 

metaforaa äärimmäiselle saastumiselle ja inholle.91 

Sakarjan kirjan luku 13 alkaa seuraavanlaisella jakeella: ”Sinä päivänä Daavidin suvulle 

ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta.” 

Posteksiilinen Sakarjan kirja sisältää näkyjä ja oraakkeleita israelilaisten kohtalosta.92 Myös 

tässä ִנָּדה esiintyy myös tässä metaforisessa merkityksessä saastaisuudelle. Vulgatan tekstissä 

sanan kuukautismerkitys on myös käännetty esiin, Septuagintassa tämä jae on sen sijaan 

lyhyempi, ja siksi vastinetta sanalle ִנָּדה   ei ole. 

Näyttäisi siltä, että profeetallisessa julistuksessa ִנָּדה viittaa useimmiten epäpuhtauteen, 

ennen kaikkea moraaliseen epäpuhtauteen metaforisessa merkityksessä. Kuukautisiin liittyvä 

vertaus löytyy profeettakirjallisuudesta myös Jesajan kohdasta 30:22: ”Niin sinä julistat 

saastaisiksi hopeoidut jumalankuvasi ja heität menemään kullalla silatut jumalasi kuin nainen 

verisen rievun ja huudat: "Tiehesi, saasta!” Tässä jakeessa ei käytetä veriseen liinaan liittyen 

sanaa ִנָּדה, vaan Leviticuksesta tuttua sanaa דוה, mutta yhteys saastaisuuden ja kuukautisten 

välillä on vahva. 

Tiivistettynä ִנָּדה -sanan käyttö Vanhassa testamentissa menee seuraavasti: Lev. 12 

kontekstissa ִנָּדה viittaa lapsen saamisen jälkeiseen epäpuhtauteen, joka on ajallisesti 

määritelty aika tai tila, jolloin ollaan erillään kultista. Samalla lailla Lev. 15 kontekstissa ִנָּדה 

on määritelty aika, jolloin ollaan kultillisesti epäpuhtaita. Kyseessä on kuitenkin näissä 

tapauksissa normaaliin elämään kuuluva ja välttämätön tila, jota naisen ei ole tarpeen välttää, 

eikä pystyisikään.93 Mies pystyy välttämään naisen aiheuttaman epäpuhtauden tietäessään 

siitä, mutta seuraukset välttelyn epäonnistumisesta eivät ole erityisen merkittävät, sillä 

miehestä itsestäänkin vain tulee epäpuhdas määritellyksi ajaksi. Terminologisesti ja 

teologisesti mielenkiintoista sen sijaan on termin käyttö muissa yhteyksissä. Leviticuksen 

luvuissa 18 ja 20 yhdynnästä niddân kanssa seuraa rangaistus tai teko itsessään on niddâ. 

Numeria lukuun ottamatta muualla Vanhassa testamentissa sanaa käytetään varsin 

negatiivisessa merkityksessä. Erityisesti profeetallisissa teksteissä ִנָּדה on joko 

kuukautismerkityksessä tai yleisemmin saastaisuutena metafora asioille, joita ei sallita 

                                                
 
 
91 Greenberg 1997, 727. 
92 McComiskey 2009, 1004. 
93 Hieke 2015, 59. 
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missään olosuhteissa, kuten vieraiden jumalien palvominen. Näissä kohdissa ִנָּדה yhdistyy 

iljettävyyteen ja kauheuteen tavalla, joka ei tule esiin Leviticuksessa.94 

  

3.4 Niddâ – kultillinen ongelma vai arjestaan erotettu? 
Vanhan testamentin tekstien kohdalla täytyy usein todeta, että näin pitkän ajan kuluttua niiden 

kirjoittamisesta on vaikea sanoa, mitä ne tarkalleen ovat merkinneet aikalaisille. Luvussa 2.2 

käsiteltiin yleisellä tasolla puhtauteen liittyviä säädöksiä ja niiden merkityksiä. Monet 

Leviticuksen säädöksistä ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on mahdollista tulkita sekä 

pelkästään kultilliseen ja rituaaliseen puhtauteen että arkisemman elämän tapoihin liittyviksi.  

Niddâ ei muodosta tässä mielessä poikkeusta. Onko kuukautislakia pyritty noudattamaan 

kirjaimellisesti, ja jos on, mistä syystä? Onko lain rikkominen ollut uhka miehen kultilliselle 

epäpuhtaudelle naisen saastumisen kautta? Vai onko naisen kultillinen puhtaus ollut myös 

tärkeää? Onko epäpuhtaus ollut kultillisen lisäksi myös arkinen ongelma, ja miten tämä on 

näkynyt ihmisten elämässä? 

Kuukautistilaa koskevat käytännön ohjeet liittyvät lähinnä kuukautistilassa olevan 

koskettamisesta tai häneen yhtymisestä seuraaviin käytännön ohjeisiin. Edellisessä alaluvussa 

käsittelin niddâ-jakeita, joissa määriteltiin epäpuhtausajat kyseisessä tilassa olevalle. Niiden 

lisäksi häneen koskeville on seuraavanlaisia ohjeita: 

א ַעד־ָהעָֽ  21 ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ ּה ְיַכֵּב֧ ַע ְּבִמְׁשָּכָב֑ ֶרב׃ְוָכל־ַהֹּנֵג֖  

ֶרב׃ 22  א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ יו ְיַכֵּב֧ ב ָעָל֑ י ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁש֣ ַע ְּבָכל־ְּכִל֖  ְוָכל־ַהֹּנֵג֔

ֶרב׃ 23  א ַעד־ָהָעֽ יו ְּבָנְגעֹו־֑בֹו ִיְטָמ֖ ֶבת־ָעָל֖ וא ֹיֶׁשֽ י ֲאֶׁשר־ִה֥ ל־ַהְּכִל֛ ב ֗הּוא ֧אֹו ַעֽ ל־ַהִּמְׁשָּכ֜ ם ַעֽ  ְוִא֙

21. Ja jokainen, joka koskettaa hänen vuodettaan, pesköön vaatteensa, ja kylpeköön vedessä, 

ja olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

22. Ja jokainen, joka koskettaa jotain sellaista, jonka päällä hän on istunut, pesköön 

vaatteensa, ja kylpeköön vedessä, ja olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

23. Ja jos joku koskee johonkin, joka on ollut hänen vuoteellaan tai istuimellaan, jonka päällä 

hän on istunut, olkoon epäpuhdas (ṭāmē’) iltaan saakka. 

Peseytymiseen tai puhdistautumiseen liittyvät ohjeet vaikuttavat jopa hieman 

epäloogisilta. Kuukautistilassa olevan tai häneen koskevan ei sanota erikseen tarvitsevan 

vaatteiden pesua tai puhdistautumista, vaan siitä seuraa itse niddâlle seitsemän päivän, ja 

                                                
 
 
94 Hieke 2015, 59. 
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häneen koskevalle iltaan kestävä epäpuhtaus. Sen sijaan esineisiin, istuimeen tai vuoteeseen, 

joita niddâ on koskenut, koskemisen kohdalla peseytymisen ja puhdistautumisen tarve 

mainitaan erikseen. 

Milgromin mukaan puhdistautumista tarvitaan joka tapauksessa, vaikka sitä ei erikseen 

mainita. Hän perustelee väitteensä sillä, että samainen seitsemän päivän epäpuhtausaika 

muissa puhtaussäädöskonteksteissa päätyy yleensä aina kehotukseen puhdistautua. 

Kuukautisiin, kroonisiin vuotoihin tai synnytykseen liittyvää puhdistautumista pidetään niin 

itsestään selvyytenä, että sitä ei tarvitse edes mainita, paitsi jos se on narratiivin kannalta 

tarpeellista (2. Sam 11:4).95 Tässä Milgromin mainitsemassa kohdassa Batseban kerrotaan 

puhdistautuneen ennen Daavidin kanssa makaamista. Kohdassa käytetään sanaa 96 טמאה, ei 

 ,Tällä sanalla voidaan viitata käännösten perusteella ainakin seksuaaliseen, rituaaliseen .ִנָּדה

eettiseen ja uskonnolliseen epäpuhtauteen, eli toisin sanoen mihin tahansa muuhunkin kuin 

vuotoihin. Milgrom perustelee väitettään myös sillä, että kuukautisia pienemmät 

epäpuhtaudet, kuten siemensyöksy, vaativat puhdistautumista, joten niin kuukautisetkin. Hän 

ei perustele, miksi hän arvottaa siemensyöksyt pienemmäksi epäpuhtaudeksi, kenties 

epäpuhtausajan perusteella, kenties vain siksi, että hänellä itsellään on siemensyöksyjä, ei 

kuukautisia. Hartley nostaa kysymyksenä esiin, onko puhdistautumisen vaatimus jäänyt vain 

pois tekstejä kopioitaessa, ja tuo myös esiin, että yleisesti tämän tyyppisen epäpuhtauden 

jälkeen puhdistautumista vaaditaan.97 

Näkemykset puhtausajan kestosta vaihtelevat, sillä tekstistä ei täysin tarkkaan ilmene, 

lasketaanko seitsemän päivän epäpuhtausaika kuukautisten loppumisesta, vai onko 

oletuksena, että seitsemässä päivässä kuukautiset ovat ohi.98 Hartleyn mukaan seitsemän 

päivän aika paitsi kattaa normaalin kuukautisvuotoajan aiheutuu myös luvun seitsemän 

merkityksellisyydestä.99 

Jumalan ja temppelin suojeleminen on saattanut olla lakitekstin kirjoittamisen 

pääasiallinen tarkoitus, mutta Lev. 15: 19–31 sisältää sinänsä arkisen kuuloisia ohjeita. 

Kuukautisista puhutaan pääosin kahdessa lakikontekstissa Vanhassa testamentissa: puhtautta 

                                                
 
 
95 Milgrom 1991, 934. 
96 1) uncleanness, 1a) sexual, 1b) of filthy mass, 1c) ethical and religious, 1d) ritual, 1e) local (of nations). 
(http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=2.+Sam+11%3A4&ent=02932). Katsottu 
14.2.18. 
97 Hartley 1992, 211. 
98 Milgrom 1991, 935. 
99 Hartley 1992, 211. 
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ja epäpuhtautta koskevissa laeissa ja seksuaalisissa kielloissa. Puhtauslaki käsittelee 

monenlaista epäpuhtautta, kuten kosketusta ruumiiseen, lepraan, siemensyöksyyn tai tiettyihin 

hyönteisiin. Lain tarkoitus on ollut erottaa saastunut henkilö jumalallisesta paikasta, eli 

temppelistä. Temppeleiden tuhoutumisen myötä 586 eKr. ja 70 konkreettiset paikat näiden 

lakien noudattamiselle katosivat, jolloin kuukautisia koskevat lait muuttuivat mahdollisesti 

enemmän koskemaan seksuaalista kanssakäymistä ja täten myös julkiselta alueelta 

yksityisemmälle, perheen piiriin.100 

Ylipäätään erilaisia vuotoja koskevat puhtaussäädökset jakautuvat sen mukaan, onko 

kyse luonnollisesta vai epänormaalista vuodosta. Luonnollisten vuotojen jälkeen 

puhdistumiseen kuluva aika on lyhyempi, esimerkiksi siemensyöksyn jälkeen mies on 

epäpuhdas iltaan saakka, mutta epänormaalin vuodon jälkeen seitsemän päivää. Epänormaali 

vuoto saa myös toiset ihmiset saastumaan koskettaessa, toisin kuin normaali. 

Puhdistautumisrituaalit poikkeavat myös: normaalin vuodon jälkeen riittää kylpy, 

epänormaalin vuodon jälkeen tarvitaan temppeliuhri. Naisen vuodoista käytetään sanaa ִנָּדה 

puhuttaessa kuukautisista ja זוב epänormaaleista vuodoista. Puhdistautumissäännöt menevät 

samankaltaisesti, mutta pienillä eroilla: Tavallisen kuukautisvuodon vuoksi nainen on 

epäpuhdas seitsemän päivää, mutta epänormaalin vuodon aikana sekä vuotopäivä että 

seitsemän päivää sen jälkeen. Vain epänormaalin vuodon jälkeen vaaditaan uhria. Myös 

yhdynnässä kuukautisvereen kosketuksissa oleva mies on epäpuhdas seitsemän päivää. 

Muiden vuotojen aikana yhdynnässä olosta ei sanota mitään erikseen. Muutoin kuukautis- tai 

vuototilassa olevaan koskeva on epäpuhdas iltaan saakka.101 

 Vuodon määrittäminen normaaliksi tai epänormaaliksi ei liene aina ollut selkeää. 

Periaatteessa tavallista pidemmät tai epäsäännölliset kuukautiset on luultavasti katsottu 

epänormaaliksi. Bialen mukaan erotusdiagnoosin aihe on myös vuodon alkuperä. Esimerkiksi 

rakosta tai vaginan seinämistä tuleva vuoto ei ole niddâ tai zôb, ja täten ei aiheuta 

epäpuhtautta samalla tavalla. Tällainen veren tutkimisen ja erottamisen taito on Talmudin 

mukaan ollut osalla rabbeista, mutta vähitellen asiassa siirryttiin luottamaan naisten omaan 

arviointikykyyn asiassa.102  

                                                
 
 
100 Biale 1995, 148. 
101 Biale 1995, 148. 
102 Biale 1995, 152–153. 
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Itse Leviticuksen tekstistä voisi päätellä, että ainakin jonkinlaisia arkeen liittyviä 

rajoituksia lain noudattaminen on vaatinut. Jos kuukautistilassa olevan sänkyyn, tuoliin, tai 

hänen koskettamiinsa esineisiin koskeminen on aiheuttanut epäpuhtauden, olisi loogista, että 

naisella olisi ollut esimerkiksi oma sänky kuukautisten aikana. Toisaalta oma kysymyksensä 

on, kuinka paljon vain iltaan asti kestävää epäpuhtautta on koettu tarpeelliseksi välttää? Sen 

tason epäpuhtaus on kuitenkin seurannut myös siemensyöksyistä, joita kuitenkin tulee myös 

tahattomasti, joten ylipäätään tällaisten epäpuhtauksien välttäminen on ollut vaikeasti 

kontrolloitavissa. Jakeessa Lev. 20:18 käytetään sanaa כרת. Mitä se tässä yhteydessä 

tarkoittaa? Onko kyse konkreettisesta ja pysyvästä kansasta erottamisesta vai rituaalisen 

epäpuhtauden vuoksi tietyistä toimista sulkemisesta? 

Lakia on Ner-Davidin mukaan mahdollisesti noudatettu varsin kirjaimellisesti 

ensimmäisen ja toisen temppelin aikana sulkemalla kuukautistilassa oleva nainen 

temppelipalveluksesta epäpuhtautensa ajaksi. Myös temppelipalveluksessa käytettäviin 

ruokiin koskeminen on ollut kiellettyä. Ner-Davidin näkemyksen mukaan temppelin 

jälkeisellä ajalla lain tulkinta muuttui. Siinä missä aiemmin kuukautisten aiheuttama 

epäpuhtaus koski koko yhteisöä, myöhemmin epäpuhtaudesta tuli yhä enemmän naisen oma 

asia, joka ei tartu. Temppelin aikana esimerkiksi istumista tuolilla, jolla kuukautistilassa oleva 

on istunut, on mahdollisesti vältelty. Sen sijaan myöhemmin esimerkiksi juutalaiset oppineet 

Alfasi ja Sherira Gaon taipuivat kannalle, jonka mukaan kuukautistilassa olevan välttely, 

kuten istuminen samalla tuolilla, olisi suotavaa lähinnä jotta käskyt pysyvät mielessä, mutta 

käytännön tasolla täysin irrelevanttia, sillä monet muutkaan temppelinaikaiset 

puhtaussäädökset eivät päde temppelinjälkeisenä aikana.103 

Hartley ehdottaa, että sääntöjen noudattamisesta huolehtiminen oli perheen pään ja 

laajemmassa mittakaavassa heimon vanhimpien vastuulla.104. Ajatus johtaisi tulkintaan, että 

kuukautiset eivät ole olleet naisen oma asia, eivätkä laajemmin ajatellen edes perhepiirin, 

vaan jopa heimotason asia. Tähän viittaa myös Stewart esittämällä näkemyksen naisen 

vallasta miesten dominoimassa yhteiskunnassa.  Stewart pohtii vaikutusvaltaa, jonka nainen 

vuotojensa avulla saa. Nainen kykenee tekemään koskettamansa asiat epäpuhtaaksi sekä 

kontrolloimaan myös seksikumppaninsa puhtautta. Tässä mielessä erilaisissa vuototiloissa 

oleva nainen horjuttaa miesten dominoimaa sosiaalista järjestystä. Samoin hän on vapaa 

                                                
 
 
103 Ner-David 2005, 190–192. 
104 Hartley 1992, 140. 
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erilaisista vastuista ja velvollisuuksista, esimerkiksi työstä ja seksistä. Tämä saa Stewartin 

mukaan aikaan vahvan naisten oman alakulttuurin miesten dominoiman kulttuurin sisälle. 

Siksi Stewartin kysymys onkin, johtuvatko vuotoihin liittyvät rituaalit saastaisuudesta vai 

sittenkin voimasta? Esimerkiksi Mishnassa kanonisen kirjan koskemisen kerrotaan 

”saastuttavan” kädet. Tästä puhdistumiseen tarvitaan rituaali, mutta ei saastaisuuden, vaan 

kosketettavan asian pyhyyden ja voiman vuoksi. Yksi mahdollinen näkökulma on, että naisen 

miestä vahvempi rooli syntymän ja kuoleman kiertokulussa on niin pelottava asia, että siihen 

on ollut tarpeen liittää voimakkaita puhtaussäädöksiä.105 

 Tietynlaisesta vallasta kertoo myös Genesiksen luvun 31 tilanne, jossa Jaakob on 

karannut Laabanin luota vieden mukanaan Laabanin tyttäret Lean ja Raakelin. Raakel oli 

varastanut lähtiessään isänsä jumalankuvat satulalaukkuun. Kun Laban tuli etsimään niitä, 

Raakel istui laukun päällä, ja sanoi, ettei voi siirtyä, sillä hänellä on ”se naisten tavallinen 

vaiva”.106 Jakeessa käytetään sanaa ֶר  .’eli sanatarkempi käännös olisi ’naisten tie ,ֶד֥

Leviticus 15 teksti ei anna vaikutelmaa, että kuukautisiin liittyisi muita toimenpiteitä 

kuin epäpuhtausajan loppumisen odottaminen. Uhraaminen liittyy vain kuukautisajan 

ulkopuoliseen vuotoon. Silti jo varhain mukaan on tullut perinne, joka määrää naiset 

puhdistautumaan kuukautisaikansa jälkeen. Tällaiseen rituaaliseen puhdistautumiseen 

liittyvään kylpemiseen viittaa mahdollisesti 2.Sam. 11:2–4, jossa Daavid näkee Batseban 

peseytymässä ja tämän kerrotaan puhdistautuneen ennen kuin Daavid makasi hänen kanssaan. 

Tekstistä ei ilmene, liittyikö puhdistautuminen kuukautisiin. Ylipäätään tosin on oma 

kysymyksensä, milloin erilaiset rituaaliseen puhdistautumiseen liittyvät kylpemiset ovat 

tulleet käyttöön ja minkälaisissa tilanteissa niitä on käytetty. Perinne elää joka tapauksessa 

edelleenkin ainakin ortodoksijuutalaisten keskuudessa. Myös kuukautisiin liittyvän 

epäpuhtausajan laskeminen nykyään vaihtelee jonkin verran juutalaisten ryhmien ja varmasti 

myös yksittäisten ihmisten keskuudessa. 

Käytännössä on hyvin todennäköistä, että kuukautislain syntyaikana lain käytännön 

merkitys on jäänyt vähäisemmäksi naisten erilaisen elämänrytmin takia. Tuohon aikaan 

nainen on tyypillisesti ollut koko ajan raskaana tai imettänyt ikävälillä 14–40, eli kuukautisten 

alkamisajasta menopaussiin. Nykyään kuukautisten alkaminen on ravitsemuksen myötä 

                                                
 
 
105 Stewart 2008, 65–76. 
106 Gen. 31:35: ”Silloin Raakel sanoi isälleen: ’Älä vihastu, herrani, vaikka en voikaan nousta tieltäsi. Minulla on 
se naisten tavallinen vaiva.’ Eikä Laban löytänyt jumalankuvia, vaikka kuinka etsi.” (KR92) 
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aikaistunut, ja päättyminen siirtynyt myöhemmäksi. Lapsia syntyy tehokkaiden 

ehkäisymenetelmien myötä myös vähemmän. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen nainen ehtii 

olla kuukautistilassa huomattavasti enemmän kuin Raamatun ajan nainen. Siksi erilaiset 

käytännöt ovat ehkä koskettaneet yksittäisen naisen elämää ajallisesti vähemmän kuin 

nykynäkökulmasta helposti ajattelisi.107  

 O’Grady arvelee, että nainen todella erotettiin yhteisöstä kuukautisten ajaksi. Tätä 

tukee ajatus, että pelkästään naisen koskettaminen tekee epäpuhtaaksi. (Lev. 15:19). Tämän 

säännön käytäntöönpanosta on todisteita, tosin Leviticuksen tekstiä myöhemmältä ajalta. 

Josefuksen (100-l eKr.) teksteissä, Temppelikäärössä ja Mishnassa puhutaan naisten 

eristämisestä tai erillisistä taloista, jonne naiset menivät kuukautistensa ajaksi.108 Toisen 

temppelin tuhoutumisen jälkeen kirjoitetuissa Mishnassa ja Talmudissa käsiteltiin kuukautisia 

enemmänkin. Halakha vaatii eristäytymistä kuukautisten aikana ainoastaan kotioloissa, mutta 

silti tapa on luultavasti jäänyt käyttöön myös synagogiin.109 Mishnassa ja Talmudissa 

kerrotaan myös rabbeista, jotka erikoistuivat selvittämään, onko vuoto normaali vai 

epänormaali, ja mistä se on lähtöisin, eli onko se epäpuhdasta vai puhdasta. Vähitellen tavasta 

kuitenkin luovuttiin, ja vuodon tarkastelu jäi naisten itsensä vastuulle.110 

 

3.5 Kuukautiset ja tabun käsite 
Monissa muinaisen Lähi-idän kulttuureissa kuukautisiin ja kuukautistilassa olevan naisen 

kanssa tekemisissä olemiseen liittyy tabu-ajattelua, eikä varhainen tai myöhäisempi 

juutalaisuus muodosta tässä poikkeusta. Ylipäätään suhtautuminen verenvuotoon ja 

sukupuolielimistä tuleviin vuotoihin on pelokasta tai vähintäänkin epämukavuutta 

aiheuttavaa. Kuukautisten yhdistyminen lisääntymiseen ja syntymään ja mahdollisesti 

kuolemaan siinä mielessä, että lisääntyminen on niiden ilmetessä epäonnistunut, on omiaan 

aiheuttamaan reaktioita.111 

Tabu on käsite, jota on tarkasteltu monien tieteenalojen näkökulmasta. Käsitteen 

määrittelyt poikkeavat hieman lähteestä riippuen. Otavan Uuden sivistyssanakirjan 

määritelmän mukaan tabu on ’(polyn. tapu), alk. uskontotieteellinen termi, jota suomalaisessa 

                                                
 
 
107 Milgrom 1991, 953. 
108 O’Grady 2003, 1–28. 
109 Biale 1995, 148. 
110 Biale 1995, 152–153. 
111 Biale 1995, 147. 
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kansanuskossa lähinnä vastaa käsite pyhä; tarkoittaa kiellettyä, loukkaamatonta, mitä ei saa 

koskettaa, nauttia, sanoa.’112 Seppo A. Teinosen Teologian sanakirja määrittelee ’tabun’ 

seuraavasti: ’kielletty, luonnonkansojen uskonnossa ihminen, eläin, esine, joka on kielletty, 

jota ei saada koskettaa t mainita’.113 Sanalla on kaksijakoinen merkitys: toisaalta sillä 

viitataan saastaiseen, toisaalta pyhään. Jotain yleisestä ja saatavilla olevasta erotettua se 

kuitenkin on. O’Grady tuntuu pitävän kattavimpana määritelmänä Freudin muotoilemaa 

ilmaisua ”holy dread” eli pyhä pelko.114 

Antropologi Mary Douglasin, jonka näkemyksiä on lainattu tai kritisoitu paljon myös 

Vanhan testamentin puhtaussäädöksiä koskevassa tutkimuksessa, mukaan ihminen näkee 

maailman pitkälti kategorioiden kautta. Luokituksia muodostetaan niin ihmisistä, eläimistä 

kuin ilmiöistäkin. Kategorioiden ulkopuolelle tai välimaastoon jäävät asiat ovat anomalioita, 

epätasaisia, epäjärjestyksessä, epäpuhtaita tai kaoottisia. Anomaliat voidaan asiasta riippuen 

kokea joko uhkaavina tai odotuksenmukaisina, tavallaan säännön vahvistavina poikkeuksina. 

Esimerkiksi taiteessa anomalioita siedetään paremmin kuin arkielämässä. Douglasin 

ajattelussa ’tabu’ ja ’pyhä’ asettuvat saman anomaliailmiön eri puoliksi. ’Tabu’ on jotain 

saastaisuutensa vuoksi kategorian ulkopuolelle jäävää kun taas ’pyhä’ erottuu 

kokonaisuutensa ja puhtautensa vuoksi.115  

Käsityksemme järjestyksestä ja puhtaudesta perustuu Douglasin teorian mukaan pitkälti 

kategorioihin. Kategorian rajojen ylittäminen puolestaan tekee sinänsä neutraaleina pidetyistä 

asioista äkkiä jollain tapaa inhoa herättäviä. Lika ei välttämättä ole itsessään likaa vaan vain 

ainetta väärässä paikassa.116 Kengät ovat luonnollinen asia eteisessä, mutta muuttuvat ’liaksi’ 

keittiönpöydällä. 

 Kritiikkiä Douglasin kategoria-ajattelu on saanut muun muassa staattisuudestaan. 

Teoria ei ota riittävästi huomioon kategorioiden muuttumista, jota kuitenkin tapahtuu, kun 

                                                
 
 
112 Aikio 2000, 598. 
113 Teinonen 1999, 327. 
114 O’Grady 2003, 3. Ensimmäiset Eurooppaan asti kiirineet maininnat käsitteestä ’tabu’ löytyvät 1700-luvulta 
kapteeni James Cookin Polynesian matkapäiväkirjoista. Hän viittaa polynesialaiseen sanaan ’tapu’, jolla 
viitataan mihin tahansa ’kiellettyyn’, ’uskonnollisista syistä erotettuun’, ’pyhään’, ’merkittävään’, 
’omistautuneeseen’ tai ’konsekroituun’. Myöhemmin useammat tutkijat, muun muassa Franz Steiner kirjassaan 
Taboo, ovat määritelleet sanan muodostuvan kahdesta sanasta, ’ta’ ja ’pu’, joista ensimmäinen tarkoittaa 
’merkittyä’ (marked) ja jälkimmäinen on intensiteettiä kuvaava adverbiaali, joka vahvistaa ensimmäistä sanaa. 
Näin ollen polynesialainen ’tapu’ tarkoittaisi kirjaimellisesti ’erittäin merkittyä’ tai ’erotettua’. (O’Grady 2003, 
1.) Etymologisesti katsottuna ’tabu’ ei siis määrity sen enempää pyhäksi kuin saastaiseksikaan. 
115 Douglas 2000, 11–12. 
116 Douglas 2000, 11–14; 47. 
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asioita otetaan kriittisempään tarkasteluun ja todetaan tarve uudelle kategorialle. Esimerkiksi 

monissa länsimaissa homoseksuaalisuus on saanut oman kategoriansa, eikä ole ainakaan 

aikaisemmissa määrin muiden kategorioiden anomalia. Toiseksi teorian mukaan asian 

erityinen symbolinen arvo tai rituaalisen käyttäytymisen kohteeksi joutuminen johtuisi vain 

kategorioiden ulkopuolelle jäämisestä. Pyhänä pidetyt asiat olisivat pyhiä vain koska eivät 

sovi mihinkään luokituksiin.117  Pyhä ja epäpuhdas eivät ole samanlainen tabu, mutta ne ovat 

rakentuneet kulttuurisessa mielessä samalla logiikalla. Sen takia niihin saattaa liittyä 

samankaltaisia sääntöjä ja käytännön ilmiöitä.118 

Olisiko Douglasin tekemistä jaotteluista hyötyä kuukautistabun ymmärtämisen kanssa? 

Mitkä olisivat ne kategoriat, jonka ulkopuolelle kuukautisveri tai menstruoiva nainen jää? 

Kuukautisveri on usein käsitetty epäonnistuneena hedelmöityksenä, keskenmenona tai 

abortoituna elämänä.119 Esimerkiksi Maorien keskuudessa kuukautisveri on tavallaan 

kategorioiden ulkopuolella olemalla ’vainaja joka ei koskaan elänyt’.120 Douglas on myös 

puhunut ruumiin rajoista ja niiden ulkopuolelle joutuneiden asioiden muuttumisesta 

saastaiseksi. Mitään, mikä on kerran tullut ruumiista ulos, ei haluta sinne enää takaisin. 

Tämän Douglas on ulottanut koskemaan myös Leviticuksen puhtaussääntöjä. Ongelmaksi 

tosin muodostuu, että Leviticus tai Vanha testamentti ylipäätään ei määrittele saastaiseksi 

mitä tahansa ruumiin eritteitä. Esimerkiksi rä’ästä ei puhuta mitään, vaikka se on meidän 

yleisen puhtaustajumme mukaan epämiellyttävää ja vältettävää. 

Fabryn mukaan Israelin tabut ovat toisaalta rakentuneet mukaillen muinaisia tabuja, ja 

toisaalta taas erottavat israelilaiset muista kulteista. Hän torjuu näkemyksen, jonka mukaan 

pyhänä ja likaisena pidetyt asiat olisivat yhtä lailla tabuja. Vanhan testamentin teksteissä 

näkyy Fabryn näkemyksen mukaan selkeästi tendenssi erottaa pyhä ja epäpuhdas toisistaan.121 

Douglas nostaa kirjassaan esiin monia tutkijoita, jotka ovat taipuvaisia ajattelemaan, että 

kulttuuri on tavallaan kehittynyt koko ajan ja primitiiviset kulttuurit ja yhteisöt, joko meitä 

vanhemmat tai nykypäivänä elävät, eivät erottelisi pyhää ja epäpuhdasta. Käytännössä siis 

esimerkiksi uskontojen kohdalla tämä ajatus tarkoittaisi, että primitiivisissä uskonnoissa 

pyhää ja epäpuhdasta koskevia säädöksiä ei osata erotella, kun taas kehittyneissä uskonnoissa 
                                                
 
 
117 Douglas 2000, 16. 
118 O’Grady 2003, 27. 
119 Tämän suuntaisia kirjoituksia on olemassa esimerkiksi Aristoteleelta, Pliniukselta ja Akvinolaiselta. (O'Grady 
2003, 8; 11.) 
120 Douglas 2000, 158. 
121 Fabry 2006, 331. 
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puhtaussäädökset ”on karkotettu keittiöön ja kylpyhuoneeseen sekä terveydenhuoltoon” eikä 

niillä ole uskonnollista merkitystä. Douglas itse suhtautuu tähän skeptisesti, joskin myöntää, 

että ero pyhän ja epäpuhtaan välillä voi olla välillä hiuksenhieno.122 

Väite on silti omankin tutkimusaiheeni kannalta mielenkiintoinen. On oletettavaa, että 

kuukautiset ovat olleet Leviticuksen tekstien syntyaikana kuukautissuojien kehityksen 

näkökulmasta katsoen enemmän arkeen vaikuttava ilmiö kuin ne ovat esimerkiksi länsimaissa 

nykyään. Nykyiset siteet, tamponit ja kuukautiskupit ovat hygieenisiä ja mahdollistavat 

normaalin arkisen elämän ja ennen kaikkea sen, että kenestäkään ei voi päällepäin sanoa, 

onko hänellä kuukautiset vai ei. Tämäkin on suhteellisen uusi ilmiö myös Suomessa. 

Mielenkiintoisena esimerkkinä on Annukka Sohlmanin käsityötieteen pro gradu-tutkielma, 

joka käsittelee 1900-luvun alkupuolen kuukautissuojia. Haastateltavina oli 1920–1930 -

luvuilla syntyneitä suomalaisia naisia, jotka kertoivat suojien virkkaamisesta, pesemisestä, 

niiden pyykkinarulla kuivattamiseen liittyvästä häpeästä ja toisaalta aiheen yleisestä 

tabuluonteesta. Tässä mielessä nykyään kuukautisilla on paremmat edellytykset olla tabu kuin 

oli 1900-luvun alussa, ja mitä todennäköisimmin, kuin on ollut esimerkiksi muinaisessa 

Israelissa.123 Ainakin kuukautiset on siis karkotettu ’kylpyhuoneeseen ja terveydenhuoltoon’. 

Nykyisessä juutalaisuudessa tai paikoin jopa kristillisyydessä esiintyvät kuukautisiin liittyvät 

pohdinnat, säädökset tai rajoitteet eivät siis oikeastaan voi kantaa mukanaan mitään 

käytännön elämiseen tai hygieniaan liittyviä vivahteita, vaan perusteet niiden noudattamiselle 

löytyy joko perinteistä tai rituaalisen puhtauden vaalimisesta. Usein helposti olettaa, että 

kristityt ovat niin sanotusti päässeet yli tästä tabusta. Silti esimerkiksi ortodoksisen kirkon 

piirissä on ainakin jossain määrin edelleen ollut tarvetta keskustelulle, voiko nainen osallistua 

ehtoolliselle silloin kun hänellä on kuukautiset.124 

Samanlaisia sääntöjä ja pelkoja on nähtävillä monissa primitiivisissä kulttuureissa. 

Esimerkiksi afrikkalaisessa Ndembun kylässä on omat kuukautismajansa edelleen. Uuden-

Seelannin alkuperäiskansan, Maorien keskuudessa on ajateltu kuukautisten olleen naisen 

sisällä vielä kehittymätön ihminen, mutta kuitenkin ihminen, joka jää elämään samalla tavalla 

                                                
 
 
122 Douglas 2000, 56–58. 
123 Sohlmann 2007. 
124 Ortodoksisen uskonnon opettaja Riina Ngyuen on kirjoittanut vastineartikkelin käydylle keskustelulle. Hänen 
johtopäätöksensä on, etteivät juutalaisuuden säädökset koske kristittyjä, ja vaikka koskisivatkin, ehtoolliselle 
tulee muutenkin monella tapaa parannusta tarvitsevia ihmisiä. Hän nostaa esiin myös 200-300 luvulla 
kirjoitettuja yksittäisten piispojen torjuvia kannanottoja aiheeseen. Ngyuen: Ihmisen biologia ja ehtoollisella 
käyminen. 
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kuin muidenkin henkien uskotaan jäävän yhteisön keskelle.125 Hindujen tabuissa riskinä on 

jopa elämänvoiman menettäminen.126 
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4. Lain vaikutushistoria 

4.1 Juutalainen ja roomalais-kristillinen vaikutushistoria 
Babylonialaisen Talmudin mukaan nainen saa tehdä kuukautisten aikana kaikkia kodin 

askareita, paitsi täyttää miehensä viinilasia, sijata hänen vuodettaan tai pestä häntä. Kaanaan 

maan pitäminen puhtaana sai kuitenkin alkujaan temppeliin tai rituaaliseen puhtauteen 

liittyvät säännöt leviämään myös arkisempaan elämään. Maa oli pyhä, joten siellä ollessa 

tulisi käyttäytyä sen mukaisesti. Rabbiinisissa teksteissä, esimerkiksi Josefus, puhutaan 

Temppelin tuhon jälkeisistä käytännöistä joiden mukaan kuukautistilassa olevat majoitettiin 

erillisiin taloihin, ei niinkään erotettu yhteisöstä. Qumranin yhteisön teksteistä löytyy viitteitä 

käytännöstä, jonka mukaan kuukautistilassa oleva olisi laitettu karanteeniin, mutta yhteisön 

sisällä, ei erottaen yhteisöstä.127 

 Babylonialaisessa Talmudissa kuukautisiin liittyvää kauhua ja maagistakin ajattelua 

on nähtävillä esimerkiksi Pesahissa ja Sabbissa. Pesahissa kerrotaan seuraavaa: Jos 

kuukautisten alkupuolella oleva nainen kävelee kahden miehen välistä, se aiheuttaa toisen 

kuoleman, jos taas sama tapahtuu kuukautisten loppupuolella, miesten välille syntyy riita. 

Sabbin mukaan puolestaan jos nainen näkee käärmeen, hänen tulisi häätää käärme ottamalla 

omia hiuksiaan ja kynsiään, heittämällä ne käärmettä kohti ja sanomalla olevansa 

kuukautistilassa. Jollain tavalla pelottavana, mahdollisesti demonisenakin kuukautisia on 

pidetty.128 

Ortodoksijuutalaiset ovat nykyajan tiukimmin Tooran lakeihin ja Halakhaan tiukimmin 

pidättäytyvä ryhmä. Halakhaan kuuluvat sekä Tooran lait että suullisesta perinteestä 

Talmudista ja rabbiinisista kirjoituksista nousevia lakeja ja perinnäissäädöksiä. Vuodesta 

2009 Halakhan säädöksiä on koottu myös internetiin omalle sivustolleen halachipedia.com, 

jotta kyseiset säädökset olisivat helposti löydettävissä ja tarkastettavissa. Sivustolta löytyy 

artikkeleita ortodoksijuutalaisen hengellisyyden ja arjen viettämisestä laidasta laitaan. 

Kuukautisiin liittyviä käytännön ohjeita löytyy myös runsaasti. Seuraavaksi esittelen niitä 

tarkemmin. 

Säännöissä todetaan, että miehen täytyy välttää koskemista naiseen, joka on niddâ. 

Nainen on niddâ kunnes hän tekee tai hänelle tehdään ’hefsek taharah’, eli tarkistetaan 
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valkoisella kankaalla aamulla vaginasta, näkyykö verta, odotetaan ensimmäisestä 

verettömästä aamusta seitsemän päivää ja sen jälkeen kylvetään mikve-altaassa. Tämän 

mukaan siis nainen voi olla vaikka vuosia niddâ, jos näitä toimenpiteitä ei ole suoritettu.129 

Kaikenlaista koskettamista säädellään hyvin tarkasti. Mies ei saisi koskea vaimoonsa 

kuukautisten aikana lainkaan. Tästä on kokoelmassa monia esimerkkitilanteita. Kuitenkin 

esimerkiksi saman pyyheliinan tai hammasharjan käyttö on sallittua. Sen sijaan samalta 

lautaselta syöminen ei ole sallittua. Samassa pöydässä voi syödä, kunhan laittaa väliin jonkin 

merkin, vaikka pöytään kuulumattoman esineen väliin muistuttamaan siitä, että nainen on 

niddâ. Mies ei voi juoda loppuja vaimon juomasta, koska tämä muistuttaa läheisyydestä, eikä 

istua vaimon sängyllä, koska se tuo mieleen epäsopivia ajatuksia.130 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että niddân välttelyyn liittyvissä säännöissä pyritään 

välttämään yhtymistä kuukautistilassa olevaan rituaalisista syistä. Naisen sanotaan olevan 

niddâ ennen kylpemistä, vaikka toisaalta jopa kuukautistahraista lakanaa saa käyttää. 131 

Välttelyn kohde ei siis ole kuukautisveri, vaan nainen itse. Bialen mukaan nämä säännöt 

erottavat juutalaisen näkemyksen seksuaalisuuden toteuttamisesta yleisestä länsimaisesta 

ajattelusta. Nykyään usein ihannoidaan romantiikkaa, halua ja spontaaniutta myös aviollisen 

seksin kohdalla. Juutalaisissa säädöksissä pidättäytyminen ei tätä periaatetta tue, vaan 

kuukautiskierto säätelee seksielämää. Tämän voi nähdä toisaalta rajoittavana, toisaalta myös 

suhteen intensiteettiä kasvattavana. Pidättäytymisen jaksoa seuraa jakso, jolloin seksuaaliseen 

kanssakäymiseen kehotetaan. Bialen mukaan erillään olo voi jopa lisätä intensiteettiä aikoina, 

jolloin yhdyntä on sallittu.132 

Uuden testamentin puolella kertomuksessa verenvuototautisesta naisesta (Mark. 5:25–

34; Matt 9:20–22; Luuk. 8:43–48) kerrotaan naisesta, joka on kärsinyt verenvuodosta 

kaksitoista vuotta. Tekstissä ei suoraan kerrota, mistä hän vuotaa, mutta on mahdollista, että 

siinä viitataan nimenomaan זוב -tyyppisiin epänormaaleihin vuotoihin. Tällöin tekstin tilanne 

on Jeesus-kuvan kannalta merkittävä, sillä häntä koskee tilansa takia epäpuhdas ihminen. 

Mitään selkeästi kuukautisiin liittyvää Uudesta testamentista ei löydy.  

Ensimmäisten vuosisatojen kreikkalais–roomalaisissa teksteissä kuukautisia käsiteltiin 

melkoisen kielteiseen sävyyn. Kirkkoisät saattoivat määritellä kuukautiset esteeksi kasteelle 

                                                
 
 
129 Harchakot of Niddâ. 
130 Harchakot of Niddâ. 
131 Harchakot of Niddâ. 
132 Biale 1995, 173–174. 
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(Hippolytos) tai ehtoollisen nauttimiselle tai ylipäätään kirkkotilaan tulemiselle (Dionysius). 

Yleisesti ottaen kuitenkin ”Uuden Israelin” tuli määritellä puhtautensa eri tavalla kuin 

”Vanhan Israelin”, sillä puhtaus katsottiin lähteväksi enemmän sisältä kuin minkään ulkoisten 

sääntöjen noudattamisesta. Silti naisten kuukautisiin liittyvä epäluulo säilyi ja perusteluna 

käytettiin esimerkiksi UT:n tarinaa verenvuototautisesta naisesta, vaikka kuten edellä totesin, 

ei ole syytä olettaa tekstin kertovan ainakaan kuukautisista, jos edes varmuudella mistään 

vaginaalisista vuodoista. Kirkkoisät siis mahdollisesti pitivät kuukautisia jollain tapaa 

sairautena rinnastamalla normaalit vuodot verenvuototautiseen naiseen.133 

Roomalainen ensimmäisellä vuosisadalla elänyt historioitsija Plinius näki 

kuukautisvuodon kaiken saastuttavana pahana, joka on merkki epäonnistuneesta 

hedelmöityksestä. Kyse ei ole puhdistumisesta ja uudistumisesta vaan kuolemasta, elämän 

synnyttämisen epäonnistumisesta.134 

Tuomas Akvinolainen puolestaan toi Summa Theologicassaan esille näkemyksen 

kuukautisista naisen luonnollisen epäpuhtauden merkkinä ja luonnon vääristymänä 

(abortoituna elämänä). Aristoteleen ja Akvinolaisen mukaan kuukautistilassa yhtyminen on 

kielletty, sillä seurauksena voi olla epänormaaleja lapsia.135 

 Didascalia Apostolorumissa kirjoittaja kritisoi naisia, jotka uskovat olevansa täynnä 

saastaisia henkiä seitsemän päivää kuukautistensa aikana ja puhdistuvansa vain kylpemällä. 

Hänen mukaansa kuukautisiin ei sisälly tällaista epäpuhtautta. Tästä kritiikin tarpeesta voisi 

päätellä, että ainakin 200-luvulla on löytynyt naisia, jotka ovat ajatelleet kuukautisten olevan 

jotain saastaista ja epäpyhää.136 

Schultzin päällimmäinen väittämä liittyy juuri kristillisen kuukautistabun syntyyn. 

Hänen mukaansa monet feministitutkijat liittävät tabun suoraksi jatkumoksi juutalaisuuteen ja 

Leviticuksen lakiin. Schultzin mielestä kuitenkin todennäköisempi lähde on juuri antiikin 

lääketiede ja tabun kehityksen taustalla jälleen vanhoihin teksteihin ja traditioihin 

pohjaaminen. Näkemys on looginen. Leviticuksessa ei esitetä nykylääketieteen vastaisia 

näkemyksiä kuukautisista, sillä sen teksteissä ei yritetä ymmärtää kuukautisia biologisella 

tasolla, vaan ainoastaan ohjaamaan elämää niiden kanssa. Kuten luvussa 1.3 toin esiin, 

                                                
 
 
133 Schultz 2003, 98–99. 
134 O’Grady 2003, 7–9. 
135 O’Grady 2003, 7–9. 
136 De Troyer 2003, 46–47. 
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antiikin lääketiede puolestaan on pyrkinyt nimenomaan ymmärtämään kuukautisten biologista 

perustaa nykytiedon näkökulmasta ajatellen heikolla menestyksellä.  

Jotkut tutkijat ovat mieltäneet Leviticuksen kuukautissäädökset jumalalliseksi 

rangaistukseksi naisen syntisestä luonnosta ja syntiinlankeemukseen liittyvistä tapahtumista. 

O'Gradyn mukaan nämä tulkinnat ovat lähtöisin enemmänkin kristityiltä, kun taas rabbiiniset 

tekstit ovat ottaneet huomioon pyhyysaspektin sisältävän semanttisen kahtiajaon ja 

valmistaneet näin tietä juutalaisten feministitutkijoiden näkemyksille naisen erityisyydestä 

jumalallisen rangaistuksen kohteena olemisen sijaan. Juutalaisuuden piirissä olevissa 

tulkinnoissa variaatiota on ylipäätään ollut enemmän kuin ensimmäisten vuosisatojen 

kristillisissä teksteissä ja tulkinnoissa.137 

 

4.2 Kuukautistabu naisten uskonnoissa ja kristillinen ja juutalainen 
feminismi 

Anne-Marie Korte esittelee artikkelissaan antropologi Susan Starr Seredin tutkimuksen, joka 

käsittelee uskonnollisia ryhmiä, joissa johtajat ja suurin osa kannattajista on naisia. Usein 

nämä eivät ole irrallisia uskontoja, vaan suurempien osia. Tutkittavia liikkeitä ei lopulta 

löytynyt kovin montaa, kaksitoista eri puolilta maailmaa. Yhteisiä piirteitä näillä oli naisen 

itsenäinen asema yhteisössä, nopeasti muuttuneet tai muuttuvat sukupuoliroolit ja äiti-

keskeisyys. Feministinen antropologinen tutkimus asettaa naisten uskontojen tutkimiselle 

seuraavia kysymyksiä: Mitkä ovat sellaiset sosiaaliset, historialliset ja kulttuuriset olosuhteet, 

jotka sallivat naisen kehittää autonomiaa uskonnollisissa asioissa ja järjestelmissä? Millaisia 

ovat naisten uskonnon keskeiset piirteet? Tekeekö se, että nainen hallitsee jotain uskonnollista 

järjestelmää siitä feminiinisen uskonnon?138 

Tämän tutkielman aiheen kannalta kiinnostava kysymys on, millä tavalla suhtautuminen 

kuukautistilaan tai kuukautisvereen eroaa naisten uskonnoissa? Seredin tutkimuksesta löytyi 

tähän seuraavanlaisia vastauksia: naisten uskonnoissa vereen liittyvät rituaalit ovat 

harvinaisia. Rituaalit liittyvät enemmän yhteyteen ja ihmissuhteisiin, jota ei tarvitse vahvistaa 

esimerkiksi veriuhreilla. Synnyttäminen tai kuukautiset ei ole tabu, eikä asia, josta tarvitsisi 

puhdistautua. Siksi nämä jäävät vähemmälle huomiolle naisten rituaaleissa, vaikka sinällään 

äitiydellä ja synnyttämisellä voikin olla keskeinen asema, lähinnä sosiaalisessa mielessä.  
                                                
 
 
137 O’Grady 2003, 6–7. 
138 Korte 2003, 165–167. 
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Juutalaisten naisten mielipiteet kuukautissäädösten noudattamisesta eroavat. 

Feministisimpien näkökulmien kannattajat näkevät puhtaussäädökset aikansa tuotteena tai 

Israelin poliittisena ideologiana. Silti monet ortodoksijuutalaiset naiset haluavat noudattaa 

niitä, ja näkevät puhtaussäädökset ja esimerkiksi rituaalisen kylpemisen hengellisesti 

uudistavana ja myös tapana kontrolloida seksielämäänsä tai lapsimääräänsä: periaatteessa he 

saavat itse valita, milloin puhdistautuvat ja täten myös sen, milloin harrastavat seksiä. 

Juutalainen feministiteologi Rachel Adler kirjoitti 70-luvulla artikkelin, jossa tulkitsi 

kuukautissäädöksiä. Puhdistautumisen tarve liittyy hänen mukaansa elämän ja kuoleman 

rajalla olemiseen. Kohtu on paikka, jonne kuollessa palataan, koska sieltä kaikki on saanut 

alkunsa. Puhdistautuminen on tavallaan spirituaalista jälleensyntymistä, ei niinkään 

ruumiillisesta epäpuhtaudesta puhdistautumista. Myöhemmin Adler on tulkinnut omat 

tulkintansa yritykseksi ymmärtää, millaista olisi olla pyhempi. Hän alkoi lopulta nähdä 

säädökset enemmänkin miesten tekemänä naisen esineellistämisenä ja epäpuhtaaksi 

tuomitsemisena.139 

Vanhan testamentin lakitekstistä voidaan varsin yksimielisesti sanoa, että tekstien 

kirjoittajat ovat miehiä, ja tällä patriarkaalisella perspektiivillä on usein selitetty naisen 

marginaalista tai jopa alistettua roolia myös Vanhan testamentin tekstissä. Siksi 

mielenkiintoinen vaikutushistorian juonne tässä aiheessa on ortodoksijuutalaisten piirissä 

olemassa oleva ”halachic consultant training”, jonka taustalla on havainto, että joistain 

aiheista, kuten niddâ-tilaan liittyvistä asioista naisten on helpompi puhua toisille naisille kuin 

rabbille. Kaksivuotinen koulutus on tarkoitettu naimisissa oleville ortodoksijuutalaisille 

naisille. Koulutus sisältää juutalaisia opintoja, psykologiaa, fysiologiaa, kursseja 

seksuaalisuuden harjoittamisesta ja morsianten opastusta. Ajatus naisten kouluttamisesta 

tällaisiksi ohjaajiksi johtuu havainnosta, että henkilökohtainen kokemus voi auttaa toisia 

naisia enemmän kuin keskustelu miespuolisen rabbin kanssa. Ohjaus tapahtuu yhteistyössä 

rabbien kanssa.140 Tästä nähdään, että ainakin ortodoksijuutalaisten piirissä naisilla itsellään 

on vahva rooli perinteiden säilyttäjänä myös käytännössä, vaikka säädösten lähtökohta olisi 

miesten kirjoittamissa teksteissä. Säilyttämisen halu näkyy myös esimerkiksi Bialen tavassa 

käsitellä juutalaista lakia. Vaikka hän tuo tässä tutkielmassa käyttämässäni kirjassaan esille 

                                                
 
 
139 Korte 2003, 178–179; 181–183. 
140 Hirschfeld. 2009. 
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erilaisia katsantokantoja, pohjimmiltaan hänen feministinen kritiikkinsä pyrkii pitkälti 

puolustamaan juutalaisen naisen oikeutta noudattaa sukupuoltaan koskevia säädöksiä. 

Juutalaista ja kristillistä feminismiä ja erilaisia jumalatarliikkeitä tai feministisiä 

spiritualismiliikkeitä yhdistää kiinnostus naisen ruumiiseen ja fysiologiaan ja elämänkaareen 

liittyviin juhliin. Erona on kuitenkin juutalaisen ja kristillisen ajattelun mukanaan tuoma 

historian painolasti: näissä liikkeissä joudutaan enemmän miettimään naisen ruumiiseen 

kohdistuvan kaksijakoisen suhtautumisen syitä ja seurauksia kun taas jumalatarliikkeissä 

voidaan lähteä liikkeelle positiivisemmasta alkuasetelmasta ja suhtautumisesta.141 
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5. Johtopäätökset 
Johdannossa lähdin liikkeelle asemoimalla itseni nyky-Suomeen, jossa kuukautisten 

luonnollisuus ei edelleenkään ole välttämättä itsestäänselvyys. Aihe voi herättää 

vaivaantuneisuutta ja olla tabu edelleen. Lähdin tarkastelemaan ensin Vanhan testamentin 

syntyajan kulttuuripiirin näkemyksiä kuukautisista. Käsittelemieni tutkimusten perusteella 

saattoi todeta, että ympäröivän kulttuuripiirin suhtautuminen kuukautisiin on ollut myös 

kaukana luonnollisuudesta. Toisaalta kuukautiset on nähty uuden elämän syntymiseen 

tarvittavana rakennusaineena, toisaalta kuitenkin monissa lähteissä kuukautisiin tai 

kuukautistilassa olevaan on liitetty ajatus tarttuvasta saastaisuudesta, joka on täytynyt pitää 

kaukana vähintäänkin jumalista tai kuninkaasta. 

Olen etsinyt työssäni vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millä tavalla kuukautisiin liittyvää sanaa niddâ käytetään Vanhassa testamentissa? 

2. Mikä käytännön merkitys kuukautisia koskevalla lailla on ollut sen syntyaikana ja 

vaikutushistoriassa? Ovatko säännöt ohjailleet jokapäiväistä arkea vai ainoastaan rituaalista ja 

uskonnollista elämää? 

3. Millä tavalla kuukautiset ovat olleet tabu? Onko niitä kunnioitettu, pelätty vai inhottu? 

 Sanan niddâ merkitys ja merkityksen yksiselitteisyys vaihtelee Vanhan testamentin eri 

kohdissa. Kuukautisia käsittelevässä yhteydessä niddâ esiintyy Leviticuksessa Pappiskirjasta 

peräisin olevissa luvuissa 12 ja 15. Luvussa 12 synnytyksen jälkeistä tilaa verrataan 

kuukautistilan aiheuttamaan epäpuhtauteen. Luvussa 15 merkitykset vaihtelevat 

kuukautistilan ja kuukautisveren välillä, ja monessa kohdassa eri käännökset korostavat eri 

asioita aiheuttaen tulkinnallisia kysymyksiä: Onko niddâssa kyse separaatiosta, 

epäpuhtaudesta vai pelkästään kuukautistilasta. Jonkinlaisen epäpuhtauden niddâ-tila 

aiheuttaa sekä kantajalleen että häneen koskeville tai häneen yhtyville.  

Pyhyyslakiin kuuluvassa Leviticuksen luvussa 18 kielletään yhdyntä niddâ-tilassa 

olevan kanssa kansan keskuudesta poistamisen uhalla. Samasta lähteestä olevassa luvussa 20 

kuukautistilassa olevaan yhtyminen kielletään myös surmaamisen uhalla, mutta sana niddâ ei 

esiinny tässä, vaan jakeessa, jossa kielletään yhtyminen veljen vaimoon. Tällainen teko on 

niddâ. Sanaa niddâ käytetään siis tässä mielessä eri tavalla Pappiskirjasta ja Pyhyyslaista 

peräisin olevissa luvuissa. Tämä ero tukee ylipäätään näkemystä Leviticuksen 

jakaantumisesta Pappiskirjaan ja Pyhyyslakiin, jonka ainoastaan Hartley aiheesta 

kirjoittaneista tutkielmassani seuraamistani tutkijoista näytti kieltävän. Leviticuksen 

alkulukujen käyttöyhteydet antavat myös mahdollisuuden tulkita niddân tarkoittavan 
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kuukautisia, kuukautisverta tai separaatiota ilman epäpuhtauden liittämistä itse sanan 

merkitykseen, kun taas Lev. 18 ja 20 konteksteissa sana viittaa selkeämmin epäpuhtauteen. 

 Numerissa niddâ esiintyy sanaparissa, joka tarkoittaa puhdistusvettä. Tämä merkitys 

ei ilmene missään muualla Vanhassa testamentissa. Tämän esiintymän selitys jää 

epävarmaksi, mutta Levinen näkemys on mahdollinen: niddân juurikonsonanttien sukulaisuus 

akkadin heittämistä tai hylkäämistä tarkoittavalle sanalle nadu  tuo tässä esiin merkityksen 

’pirskottaa’, ’roiskia’, jota ei erikseen sanakirjoissa mainita. 

 Hesekielin kirjallinen yhteys Pyhyyslakiin on ilmeinen. Yhteys Leviticuksen 

kuukautislakiin näkyy Hesekielin kirjan lukujen 18 ja 22 niddâ-jakeissa, joissa viitataan 

naisen kuukautistilaan kohdissa, joissa listataan erilaisia asioita, joita oikein elävä välttää (18) 

tai väärin elävä tekee (22). Muissa Vanhan testamentin esiintymissä niddâ kuvaa metaforisesti 

joko kultillista tai moraalista epäpuhtautta. Aikakirjojen kohdassa niddâ täytyy toimittaa pois 

temppelistä. Valitusvirsissä niddâ on metafora saastaksi tulleelle Jerusalemille, Esran kirjassa 

maa on saastainen muiden kansojen toiminnan takia. Hesekielin muut kohdat viittaavat jollain 

tapaa epäkelvoksi, saastaiseksi tai poistetuksi tulleeseen aiemmin arvokkaaseen kultaan tai 

hopeaan. Sakarjan ennustuksessa Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, 

joka puhdistaa synnistä ja niddâsta.  

 Selkeän kuukautismerkityksen sisältävät kohdat ovat todennäköisesti vanhempaa 

tekstiä, ja ainakin Hesekielin tekstistä on nähtävissä, että kuukautismerkitys on tuttu. Muissa 

kohdissa kysymykseksi jää, onko niddâ saastaisuuden terminä käytössä tiedossa olevan 

kuukautisyhteyden takia vai onko sanalla ollut alun perinkin monia merkityksiä.  

 Kuukautisia koskeva Leviticuksen luvun 15 lakiteksti määrittelee epäpuhtausajat sekä 

kuukautistilassa olevalle että häneen, hänen koskemiinsa esineisiin koskevalle tai häneen 

yhtyvälle. Jos lakia on haluttu noudattaa, se on vaatinut siis erityistä huomiota. Itse Vanhan 

testamentin tekstien valossa on mahdotonta sanoa, kuinka kirjaimellisesti lakia on noudatettu. 

Ylipäätään kirjallisen aineksen historiallisuus on aina epävarmaa, ja toiseksi kohtia, joissa lain 

noudattaminen tulisi selkeästi esiin, ei juuri ole. Lähimmäksi yrityksessä ymmärtää käytännön 

merkitystä pääsemme mahdollisesti rabbiinisten tekstien kautta, vaikka ne saattavatkin peilata 

enemmän oman aikansa yhteisöä kuin Leviticuksen syntyajan. Oma tulkintansa tulee myös 

Uudesta testamentista (jossa kuukautisista ei puhuta) sekä ensimmäisten vuosisatojen 

kristillisistä ja roomalaisista teksteistä, mutta niiden tulkinnat vastaavat jo enemmän 

kysymykseen vaikutushistoriasta. 
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Tutkimuskirjallisuuden ja sieltä nousseiden rabbiinisen kirjallisuuden esimerkkien 

perusteella vaikuttaisi siltä, että kuukautislain noudattamisella katsotaan olleen vähintäänkin 

kultillinen merkitys temppelien aikana. Kuukautiset on haluttu pitää erossa temppelin 

pyhyydestä. Puhdistautumisen vaatimusta epäpuhtausajan jälkeen ei erikseen mainita 

kuukautisiin liittyen itse tekstissä, mutta on mahdollista, että niin on toimittu silti jo alusta 

asti. Esimerkiksi Milgrom ja Hartley pitävät tätä itsestäänselvyytenä. Temppelin jälkeen 

säädökset ovat siirtyneet koskemaan yhteisön elämää myös arjessa, sillä sen jälkeen yhteisön 

ja pyhän maan puhtaana pitäminen korostui. On viitteitä siitä, että nainen on joskus erotettu 

erillisiin kuukautistaloihin, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti yhteisöstä. Kuukautisiin liittyvän 

puhtauden tarkkailu siirtyi myös hiljalleen rabbeilta naisen itsensä vastuulle ja samalla yhä 

enemmän yhteisön asiasta perhepiirin asiaksi. Samalla esimerkiksi kuukautistilassa olevan 

käyttämän tuolin välttely muuttui vaatimuksesta asiaksi, joka on hyvä muistaa, että käskyt ja 

säädökset ylipäätään pysyvät mielessä. Halakhassa onkin alusta tähän päivään ollut nähtävillä 

tarkkoja ohjeita, minkälaisia asioita esimerkiksi miehen ja vaimon kannattaa välttää 

kuukautistilan aikana. Tärkeintä vaikuttaa olevan yhdynnän välttäminen, ja tämän takia 

arkisiakin asioita, jotka voivat johtaa halun heräämiseen tulee välttää. 

Kuukautiset ovat olleet sekä Leviticuksen syntyaikana että vaikutushistoriassa asia, 

johon on suhtauduttu tabuna. Huomioiden Vanhan testamentin kulttuuripiirissä eläneet 

näkemykset kuukautisista kuoleman merkkinä tai epäonnistuneena hedelmöityksenä on varsin 

selvää, että kuukautistabulla on tekemistä pelon kanssa. Pyhyysluonteesta ei löydy selkeitä 

todisteita, vaikka esimerkiksi O’Grady pyrkii tätä puolta perustelemaan, mutta sen sijaan 

jonkinlainen voiman ja vallan ajatus niihin voidaan ajatella liittyvän. Stewartin ajatus 

voimasta, jota nainen on voinut yhteisössään käyttää, on oivaltava. Sekä Vanhan testamentin 

maailmassa että niissä kulttuureissa tai yhteisöissä, joissa kuukautistilassa olevaa vältellään, 

naisella on jossain mielessä valta suhteessa lähiympäristöönsä ja jopa kontrolloida miehen 

seksuaalisuutta. Ortodoksijuutalaisissa ryhmissä, joissa niddâ-tilasta puhdistuminen edellyttää 

Mikve-altaassa kylpemistä, vaimo voi säädellä myös miehensä seksuaalisuutta: Niin kauan, 

kuin puhdistautumista ei suorita, yhdyntä ei ole mahdollinen, mikäli mies haluaa säilyttää 

oman puhtautensa. Periaatteessa nainen voi jäädä niddâksi koko loppuelämänsä ajaksi. 

Erilaiset maagiset kuukautistilaan ajatukset liikkuvat myös pelon ja pyhyyden rajamailla ja 

pakottavat kunnioittamaan voimaa, joka kuukautisilla ajatellaan olevan. Loppujen lopuksi 

kulttuureissa, joissa kuukautisiin liittyy välttämiseen pyrkiviä sääntöjä, kunnioitusta on 

enemmän kuin esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa. Meillä ei ole tarvetta pelätä, sillä 
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lääketieteellistä tietoa niiden tavallisuudesta on saatavilla. Suurimmalla osalla suomalaisista ei 

ole rituaalista tarvetta välttää edes seksuaalista kontaktia kuukautistilassa olevan kanssa. 

Meidän kulttuurissamme jossain määrin esiintyvää tabuluonnetta selittää lähinnä inho ja 

häpeä tai Douglasin kategoria-ajattelua mukaileva ajatus kuukautisten kuulumisesta vain 

terveydenhuoltoon ja kylpyhuoneeseen. 

Lain pitkä ja monimuotoinen vaikutushistoria jättää tilaa monille kiinnostaville 

jatkotutkimusaiheille. Juutalaisessa vaikutushistoriassa näkemykset ovat jo rabbiinisista 

ajoista vaihdelleet kirjaimellisen tulkinnan tukemisesta ajatteluun, jonka mukaan temppelin 

aikaiset säädökset eivät juuri koske sen jälkeistä aikaa. Ortodoksijuutalaisuudessa lain tulkinta 

on jopa tiukentunut rabbien kehiteltyä lain käytännön sovelluksia eteenpäin. Oman 

tutkimukseni kirjallisuudessa korostuu nykyjuutalaisuuden ortodoksisempi puoli, ja sen takia 

kiinnostavaa olisi selvittää, kuinka erilaiset juutalaiset ryhmittymät lain merkityksen tänä 

päivänä kokevat. 

 Kristillisen puolen vaikutushistoria olisi myös kiinnostava jatkoperehtymisen aihe. 

Tässä tutkielmassa on tullut esille, että Uusi testamentti ei aiheesta juuri puhu, mutta sen 

sijaan kirkkoisät ja Tuomas Akvinolainen myöhemmin ovat vielä mukailleet mahdollisesti 

enemmän antiikin lääketiedettä kuin Vanhan testamentin lakitekstiä. Näistä ajatuksista en 

kuitenkaan ole kuullut ennen tämän tutkielman tekemistä, sillä näiltä teologeilta nostetaan 

esiin aivan toisenlaisia asioita. Kiinnostava on myös Ngyuenin kirjoittama vastine 

ortodoksi.net -sivuston keskustelupalstan keskustelulle, voiko kuukautisten aikana osallistua 

ehtoolliselle. Nykyisistä kristillisten kirkkojen kuukautiskäsityksistä en ole löytänyt 

tutkimuksia, sen sijaan hajanaisia internetkeskusteluja kyllä. Tämä voi tarkoittaa joko sitä, 

että asia ei ole yleisesti minkäänlainen ongelma kristillisissä yhteisöissä, tai sitä, että sen 

ilmenemistä ei ole juuri tutkittu. Mielestäni tämä olisi varsin kiinnostava aihe selvittää, 

joskaan tämä alue ei välttämättä kuulu enää eksegetiikan piiriin. 
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