Eläköön erilaisuus, Ulla ja Martti Jantunen 11.2.2017
Messikysymykset
Kysymysten tekijän terveiset:
● Kysymyksiä on runsaasti. Valitkaa rohkeasti ne kysymykset, joita messinne kaipaa ja
ohittakaa rohkeasti ne, jotka eivät ole olennaisia teidän messillenne.
● Te messien vetäjät olette olennaisessa roolissa valitessanne messissänne käytävät
kysymykset. Kaikkea ette ehdi millään käsittelemään.
● Nämä messikysymykset olen pyrkinyt tekemään niin, että riippumatta siitä, onko
avioliitossa tai ei, voi pohtia näitä asioita. Joissakin kysymyksissä on a-kohta
aviopareille ja b-kohta yksin eläville.
● Toivon ja rukoilen, että nämä kysymykset auttaisivat pohtimaan ja soveltamaan
Raamatun sanaa ja Ullan ja Martin opetusta omaan arkeen ja toimintaan.
● Viimeisenä on kysymyksiä (42 – 45), jotka suuntaavat meitä kasvun tielle ja ovat siinä
mielessä olennaisia arjen kannalta.
Johdanto
1. Millaiseen avioliittoon sinä synnyit lapseksi?
2. Millaisia haaveita sinulla on ollut avioliitosta lapsena/ nuorena / aikuisena?
3. Mitä odotit puolisoltasi kaikkein eniten ennen avioliittoa?
Ulla sanoi: Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi
mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?
4. Onko se mahdollista?
Raamatussa Jeesus kuvaa luopumista ja toiseen liittymistä seuraavasti:
Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin
teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" Ja hän jatkoi: "Sen tähden
mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he
ovat yksi. Matt 19:4-6
5.
6.
7.
8.

Mihin tarkoitukseen Jumala loi ihmisen?
Millaiseen yhteyteen Jumala tarkoitti miehen ja naisen?
Miksi miehen pitää jättää isänsä ja äitinsä liittyäkseen vaimoonsa?
Mitä tarkoittaa, että mies liittyy vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi?

I ERILAISUUDEN HAVAITSEMINEN
Ulla: Seurustelun ja avioliiton alkuvaiheessa nähdään toinen positiivisten lasien läpi. Toinen
tuntuu juuri sellaiselta, jota on kaivannut ja odottanut löytävänsä: meillä on mukavaa
yhdessä.
Martti: ”Miten kaunis oletkaan, kalleimpani! Miten kaunis on katseesi kyyhkysilmä!
Laulujen laulu 1:15 ”
9.a) Onko sinun avioliitossasi hiertäviä erilaisuuksia?
9.b) Millainen oli vanhempiesi erilaisuus suhteessa toisiinsa? Miten se ilmeni?

Avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä ja Hän on luvannut olla siinä läsnä.
Ainakin uskovina voimme turvautua Jumalan apuun,
”Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan
saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat” Ps 31:3.
10. Miten Jumala voi auttaa aviopareja? Onko sinulla kokemuksia siitä?
”Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää
puolensa,
 eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti”. Saarnaaja
4:12
11. Mitä tuo jae Saarnaajan kirjasta tarkoittaa?
12. Oletko saanut kokea, ettei kolmisäikeinen lanka katkea?
II MIEHEKSI JA NAISEKSI –LUOTU ERILAISIKSI
Raamatussa Mooseksen 1. kirja kertoo että Jumala loi ihmisen omaksi
kuvakseen:
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän
hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät 1 Moos 1:27
Herra Jumala sanoi: ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen
hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.” 1 Moos 2:18
13. Millainen sinä olet/ olisit puolisona?
14. Millaista puolisoa sinä tarvitset?
Vastinpari 1: Rohkeampi riskinottaja (Mies) - Kaipaus luotettavuudesta ja
turvallisuudesta (Nainen)
15. Tunnistatko itsesi tuosta vastinparista? Haluatko kertoa enemmän?
Vastinpari 2: Arvostuksen ja ihailun tarve /tarve hellyyteen, rakastettuna ja
hyväksyttynä olemiseen
16. Tunnistatko itsesi tuosta vastinparista? Haluatko kertoa enemmän?
Vastinpari 3: Järjen ja tunteiden erottaminen toisistaan vs. tunteiden
mukana pito järkeilyn ohella
17. Tunnistatko itsesi tuosta vastinparista? Haluatko kertoa enemmän?
Vastinpari 4: Mies arvostaa mielipiteiden ja asiatiedon kuuntelijaa vs. nainen
arvostaa tunnetilan tajuavaa kuuntelijaa
18. Tunnistatko itsesi tuosta vastinparista? Haluatko kertoa enemmän?

III EVÄÄT ELÄMÄÄN; (saamme lapsuudesta)
Lapsuudenkodin vaikutus; avioliiton mallioppiminen
Lapsuudessa ja nuoruudessa olemme nähneet vanhempiemme käyttäytymisen
omassa liitossaan. Meihin on tarttunut sieltä hyvää ja huonoa:
Vanhempien riippuvuudet, erot, työttömyys, sairaudet jne. ja niiden aiheuttama
pahaolo heijastuu suoraan meihin.

Kun sitten menemme naimisiin, meillä on repussa valmiina ajatukset ja
mielipiteet lapsuudenkodin avioliittomallista. Päätämme siinä, että teemme
omannäköisen liiton.
19. Millaisia eväitä sait vanhempiesi avioliitosta?
Viestinnän koukeroita avioliitossa
20. Millaisia viestinnän malleja sait vanhempiesi avioliitosta?
21. Mitä piirteitä heidän viestinnästään on siirtynyt sinun viestintääsi?
Puolisoiden itsetunnon vaikutus erilaisuuteen
Puolisoiden erilaisuus näkyy parisuhteessa myös itsetunnon erilaisuutena. Itsetunto
tarkoittaa ihmisen sisäistä kokemusta itsestään. Itsetunto voidaan jakaa kolmeen
osa-alueeseen. Näitä voidaan (Parvi s 84) kuvata kolmijalkaisena jakkarana:
Annettu, ansaittu ja armossa lepäävä itsetunto
Annettu itsetunto
Oman itsetunnon perusta luodaan varhaisessa kiintymissuhteessa. Lapsen
itsetunto muokkautuu sen mukaan, mitä hän kuulee itsestään sanottavan tai
miten häntä kohdellaan: kokeeko hän olevansa rakastettu ja hyväksytty.
Vanhempien viestit: ”Kyllä sinä osaat ja pärjäät!” ”Olet meille rakas! ”
vahvistavat itsetuntoamme. Raamatussakin Ps. 139:13-14 kerrotaan, miten
Jumala on luonut meidät sisintämme myöten. Olemme ihmeitä, suuria ihmeitä!
Ja ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut ja ne oli
Jumalan kirjaan kirjoitettu.
22. Mihin tämä annettu itsetunto pohjautuu?
23. Millainen tämä annettu itsetunto sinulla on?
Martti sanoi: Toinen itsetunnon osa-alue on ansaittu itsetunto, joka sekin
juontaa juurensa meidän taustastamme. Ihminen alkaa rakentaa itsetuntoaan
omilla saavutuksilla ja tekemisillään. Voi olla positiivisena moottorina.
Toiseen ääripäähään mennään silloin jos annettu itsetunto on haavoittunut.
Vaarana elämässä on suorituskeskeisyys. Pyrimme ansaitsemaan
hyväksymistä, ikään kuin olemassaolon oikeutusta tekemällä ja suorittamisesta.
Tekemisestä, urasta, rahasta, väitän että jopa seurakunnassa toimimisesta
vedetään ylle suojakuori. Sinänsä hyvät asiat muodostuvat ennen kaikkea
keinoiksi hyväksymisen saamiseksi !
24. Mihin tämä ansaittu itsetunto pohjautuu?
25. Millainen ansaittu itsetunto sinulla on?
Armossa lepäävä itsetunto
Armo löytyy suhteessa Jumalaan: Itsetuntomme lepää tässä armossa, olemme
sellaisenaan hyväksyttyjä ja armahdettuja Jeesuksen sovitustyön perusteella.
Olemme hänen omiaan eikä siinä paina meidän rikkomuksemme, toisten
aiheuttamat rikkomukset meihin, meidän saavutuksemme tai onnistumisemme.
Jumalan viesti meille Raamatun sanassa on:
Koska olet arvokas minun silmissäni,

koska olet kallis ja rakas Jes 43:4
26. Mihin armossa lepäävä itsetunto perustuu?
27. Onko Jes.43:4 totta sinun kohdallasi? Uskotko sen?
Jumalalle jokainen ihminen on arvokas, Jumalan hyvä tahto on että kaikki
tulisivat hänen Isän rakkautensa vastaanottamaan. Jeesus on tullut tuomaan
vapauden ja anteeksiantamuksen ja sitä kautta parantamaan itsetuntomme
haavat.
Voimme rukoilla Raamatun Jeremian kirjan sanoin:
14 Paranna sinä minut, Herra,
niin minä paranen.
Auta minua,
niin minä saan avun.
Sinua yksin minä ylistän!
Jeremia 17:14.
28. Tarvitsetko Jumalan parantavaa läsnäoloa itsetuntosi alueelle?
29. Tarvitseeko avioliittosi Jumalan parantavaa läsnäoloa?
Tukeminen anteeksiantamisen tiellä
Tähän parantumiseen liittyy yhtenä osana anteeksiantamus, jonka Jeesus on
meille tarjonnut meidän synneistämme. Samalla Jeesus kehottaa meitäkin
antamaan anteeksi. Laskin nopeasti Raamattuhaun kautta, että uudessa
testamentissa on 43 jaetta, jotka liittyvät anteeksiantoon, pääosin sisältäen
kehotuksia antaa toisillemme anteeksi.
Anteeksiantamattomuus saattaa meidät katkeroitumisen vaaraan, josta
Raamattu varoittaa:
Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä
mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan
turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Hebr 12:15
30. Onko sinun sydämessäsi katkeruuden versoa tai onko sinulla jokin toistuva kiusaus
katkeruuteen liittyen?
IV USKOSSA ERILAISINA
Yhteinen perustus
1 Kor 3:11: Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta
perustusta ei kukaan voi laskea.
31. Mistä perustuksesta tuo Raamatun kohta kertoo?
32. Onko kahden uskovan avioliitto ja sen perustus erilainen kuin ei-uskovien? Jos ei ole, niin
miksi? Jos on niin miten ja miksi?

Oman kokemuksemme perusteella tärkeintä on kuitenkin yhteiset rukous- ja
Raamattuhetket. Ne vahvistavat yhteistä uskoa ja niistä lipsuminen esimerkiksi
kiireen vuoksi aiheuttaa äkkiä muitakin ristiriitoja avioliittoon ja tärkein asia jää
taka-alalle. Yhteinen usko on tuonut yhteisen näkemyksen moneen asiaan:
Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken
sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Fil. 1:6
33.a) Kuinka usein rukoilet ja luet Raamattua puolisosi kanssa?
33.b) Kuinka usein vanhempasi rukoilivat tai lukivat Raamattua?
34. Mitä tai miten yhteinen usko vaikuttaa puolisoiden elämään?
V ERILAISINA YHDESSÄ
Emme toista voi muuttaa vaikka kuinka haluaisimme. Ulla kysyi:
35. Onko jotakin viisautta tai näkökulmaa, mikä auttaisi hyväksymään erilaisuuden?
36. Miten voimme antaa erilaisuuteen liittyvät haavoittavat asiat anteeksi?
Luukas 6:41-42: "Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et
huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa
veljellesi: 'Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi'? Ethän sinä näe
edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi
omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.
37. Mitä tuo paljon lainattu Raamatun kohta tarkoittaa sinulle?
Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa.
Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja
totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran
mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna
hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa
tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo
sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Ef 5:8-14
38. Mitkä ovat pimeyden töitä?
39. Mitä niille pitää tehdä?
40. Mitä valo kasvattaa?
41. Miten valon lapsi elää?
Jumala katsoo meitä sellaisin silmin että syntimme on poispyyhitty ja katse
kiinnittyy siihen että Jeesus on meidän syntimme sovittanut. Voimme näyttää
kuvassa rosoisilta ja arpisilta, elämän kolhimilta ja myös synnin aiheuttavat
haavat saattavat vielä näkyä. Kuitenkin Jumalan armo Jeesuksessa
Kristuksessa peittää ne. Armon silmälaseilla toisen katseleminen auttaa meitä
myös muuttumaan omassa käytöksessä:
Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen,
kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja
lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ef 4:31-32
42. Mitä pitää hylätä?

43. Onko jokin niistä (katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus)
sinulle erityisen vaikea hylätä?
44. Miten voisit tulevina päivinä osoittaa ystävällisyyttä, lempeyttä ja anteeksiantamusta
puolisollesi / vanhemmillesi / sisaruksillesi / työkavereillesi?
Lopuksi
Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen
toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Room. 12: 9
45. Voisitko elää tulevan viikon tästä Raamatun kohdasta käsin, niin että rukoilisit sitä ja
toimisit sen suuntaisesti?

