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Artikkeli on ensimmäinen osa sarjasta, joka koskee naisen ja miehen välisen suhteen kysymyksiä. Sarjan kirjoittaa
pyynnöstä Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma.

Hyvää aviopuolisoa kannattaa rukoilla pienestä pitäen, ja toki vanhemmat lapsilleen, sillä niin tärkeästä
asiasta on kysymys. Mutta kuinka löytää se oikea ja mistä sen voi tietää? Tällainen teinarin kysymys
on myös monen sinkun ja isän ja äidinkin kysymys.
Jumala on jo tehnyt paljon tämän asian hyväksi. Ensinnäkin Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja
loi siten myös sukupuolisuuden lahjan. Hormonit hyrräävät! Paholainen ja sen liittolainen meissä, synti,
toimii Jumalan luomistarkoitusta vastaan. Kristitty haluaa Jumalan tahdon toteutuvan ja siksi miehenä
kysyy, kuinka voisin olla enemmän mies ja naisena puolestaan, kuinka voisin olla enemmän nainen.
Paljon keskusteltu homous esimerkiksi on pyrkimystä toteuttaa sukupuolisuutta ilman sukupuolta.
Kummallista. Epävarmuus sukupuolesta voi olla varhaislapsuuden identiteettivaurio, jonka taustalla
usein on isä- tai äitisuhteen puute tai ongelmat. Vauriota voi korjata ja sukupuolisuutta vahvistaa. Taipumus ei ole synti, mutta Jumalan sanan vastainen käyttäytyminen on. Jeesus puhui myös sellaisista,
joita ei ole tarkoitettukaan avioliittoon. Yhtä hyvin naimattomuus kuin avioliittokin ovat Jumalan lahjaa. Edellinen vaatinee kuitenkin sopeutumista enemmän. Kasva ja vahvistu siis sellaisena, miksi Jumala sinut loi ja tarkoitti. Vanhempana voit kertoa lapsillesi, kuinka hienoa on olla poika ja varttua mieheksi, joka jonakin päivänä kohtaa ja valloittaa rakkaudellaan kauniin naisen ja voi hänen kanssaan tulla
isäksi omille lapsilleen, tai on hienoa olla tyttö, joka varttuu naiseksi, johon mies rakastuu ja joka voi
hoitaa omia lapsia.
Toiseksi Jumala antoi naisen ja miehen yhteiselämälle ja avioliitolle sellaiset perusteet, joiden varaan
voi rakentaa. ”Sen tähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidistänsä ja vaimoonsa sidottu oleman, ja
tulevat yhdeksi lihaksi.” (1. Moos. 2:24.) Jeesus kertaa ja vahvistaa tämän Jumalan hyvän suunnitelman
ja tarkoituksen. Efesolaiskirjeen 5. luvussa apostoli vertaa miehen ja naisen suhdetta Kristuksen ja seurakunnan suhteeseen ja opastaa näin miestä rakastamiseen ja uhrautuvan rakkauden johtajuuteen suhteessa vaimoonsa ja vaimoa puolestaan kuuliaisuuteen ja kunnioitukseen miestään kohtaan. Kun näihin
vielä lisätään kuudennen käskyn opetus uskollisuudesta aviopuolisolle, ovat naisen ja miehen yhteiselon
tärkeät palikat koossa.
Kolmanneksi Jumala antoi käskyn. Ole uskollinen tulevalle aviopuolisollesi jo nyt. Siinä toinen tärkeä
neuvo sinulle, joka rukoilet oikeaa aviopuolisoa. Tämä merkitsee sitä, että sukupuoliyhteys tulee säästää
avioliittoon. Siihen on monta syytä, mutta edellisen kappaleen asioita kerratakseni viittaan johonkin.
Ihastumiseen riittää ulkonäkö ja ihastuttavan tuntuiset luonteenpiirteet. Ei ihme, että näin käy miehen
taholta helpostikin, miehelle kun on tärkeää, mitä hän näkee (niin kuin naiselle on tärkeää, mitä hän kuulee), ja naiset ovat tunnetusti kauniita. (Vanha tarina paratiisista: Aadam kysyi Jumalalta Eevaa tarkoittaen: - Miksi teit hänestä niin kauniin? - Jotta huomaisit hänet, vastasi Jumala. - Miksi annoit hänelle
niin ihastuttavan luonteen? - Jotta rakastaisit häntä. Vielä Aadamia vaivasi yksi kysymys: - Miksi teit
hänestä niin tyhmän? - Jotta hän rakastaisi sinua, kuului vastaus.) Anna kaverin rauhassa ihastua ja olla
aloitteellinen. Se, kumpi kaiken kaikkiaan oli suhteessa aloitteellinen, saattaa avioliiton myöhempinä
vuosina tulla hyvinkin tärkeäksi. Riittämättömyyden ja muiden kurjien tunteiden tullessa vaimolle on
tärkeää, että mies halusi hänet. Kun ihastunut tekee tutustumisaloitteen, päästään keskustelemaan ja
liikkumaan yhdessä. Tutustutaan lähemmin. Sanat ja jalat ja yleensä käytös kertovat paljon siitä, millai-

nen ihminen on. Silloin rukoilet ja mietit, tällaisenko kanssa haluan jatkaa ja jopa elämäni loppuun
saakka. Mitä tunnet ja mitä sydämesi sanoo, ne ovat tietysti sinun omia ajatuksiasi ja arvokkaita. Punnitse niitä ja ole järkevä. Elämänarvot kuulet ja näet uudessa ystävässäsi, ja niitä kannattaa peilata Jumalan sanan, siis Raamatun antamien elämänarvojen kanssa. Mitä ystävällesi merkitsevät suhde Jumalaan, Raamattuun, uskoon ja rukoukseen, entä rehellisyys, avioliitto, perhe jne. Kyllä ihmisestä pian
näkee ja kuulee, mikä hänelle on tärkeää. Ei kannata olla sillä tavalla rohkea, että kuvittelee ajan kanssa
voivansa muuttaa toista ihmistä, sillä siihen kykenee vain Jumala. Sen sijaan voi kysyä, haluanko rakastaa tätä ihmistä sellaisena kuin hän nyt on. On oltava myös rohkea sanomaan, että ollaan vain ystäviä,
jos siltä vaikuttaa. Tosi rakkaus jaksaa odottaa, mutta se ei painosta tai pakota sellaista, mihin toinen ei
ole valmis. Seksillä esimerkiksi ei saada aikaan rakkautta, kunnioituksesta puhumattakaan.
Neljänneksi. Kuinka edetään? Ihastumisesta kuljetaan rakastumiseen ja sitten rakastamiseen. Avioliiton
kolmioon sijoitettuna: rakkauden (sitoutumisen) kulmasta edetään uskollisuuden sivua kohti avioliiton
solmimista (isästä ja äidistä luopumista) ja hellyyden sivua kohti yhdeksi lihaksi tulemista (sukupuoliyhteys). Suhteessa eteneminen on tasapainoista niin, että syntyy tasasivuinen kolmio. Toisin sanoen ei
kiiruhdeta esimerkiksi hellyydessä vinosti edelle, mikä tosin on monen seurustelevan ja kihloissakin
olevan parin kiusaus. Avioliittoa ei varasteta ennen sen solmimista. Sellainen on kuitenkin valitettavan
tavallista nykyisin ja tuo taakan sellaistenkin omalletunnolle, jotka solmivat myöhemmin avioliiton avokumppaninsa kanssa, muista puhumattakaan. Avoliitto ei ole avoin Jeesukselle, sillä siitä puuttuu Jumalan sanan, julkisten lupausten ja seurakunnan esirukousten siunaus. Ei tiedä itse, eivätkä sukulaiset ja
muut, ollaanko sitä vai eikö olla. Puuttuu myös turvallisuus ja levollinen vapaus, koska on koko ajan
miellytettävä toista sen varmistamiseksi, ettei kumppani loukkaannu tai kyllästy ja vain kävele pois.
Tottuminen ja kyllästyminen vaanivat niin avio- kuin avoliittoakin. Odotus on rakkaudessa yhtä hienoa
kuin täyttymys. Yhdellä pienellä iillä on sittenkin suuri merkitys.
Kun on rukoiltu ja periaatteet kirkastettu, ei muuta kuin liikkeelle sinne, missä hyviä sinkkuja kohdataan
ja haku päälle. Hyvät ystävätkin voivat toimia vinkittäjinä.

