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Maailman tunnetuin kihlapari!  Beetlehemin kotitila jäi vanhimman veljen haltuun.  Nuorempi veli Joo-

sef sai rakennustöitä Marian syntymäkaupungista Galilean Zipporista, joka noihin aikoihin oli rooma-

laisten toimesta suuri rakennustyömaa.  Hauska oli muistella, kuinka kohdattiin.  Se, mikä vaikutti sat-

tumalta, olikin Jumalan hyvää suunnitelmaa. 

 

Julkinen kihlaus viestii, että tämä nainen ja tämä mies ovat lupautuneet ja varatut toisilleen.  Seuruste-

lussa alkanut tutustuminen jatkuu määrätietoisemmin, ja vahvistuu tunne: me kuulumme yhteen.  Nykyi-

sin, kun avioliittoja varastetaan ennen niiden virallista solmimista vihkimisessä ja vain hiivitään samaan 

osoitteeseen, kihlauksen merkitys on muuttunut.  Toisille kihlauksesta on tullut vihkimisen korvike. 

Kihlauksen koetaan tuovan sentään jotakin särmää ja turvaa suhteelle pelkän kiintymyksen lisäksi.   

 

Tosi rakkaus odottaa ja sitoutuu.  Avioliiton kestävyyttä koskevat tutkimukset osoittavat vahvasti, että 

yhteen sopimisen kokeilu avosuhteessa ei varmista liiton pysyvyyttä, vaan päinvastoin. Oikeasti on naitu 

olematta naimisissa, ja omatunto värähtää, kun ruksaa viralliseen paperiin rastin kohtaan ”naimaton”. 

Liian monet ovat eronneita ilman avioeroakin.   Minulle ”heti ja kaikki” – kärsimättömyys, pieni peliva-

ra sitoutumisessa ja vastuun ottamisessa – kuin tavaran palautusoikeus – ja vallitseva tapa sekä eurojen 

säästö vuokrassa tekevät odottamisen liian vaativaksi monelle uskovaisellekin nuorelle, vaikka tunnos-

saan ymmärtäisikin, että Raamatun yhteenmeno tarkoittaa yhtä hyvin osoitetta kuin sukupuoliyhteyttä-

kin.  Jos Sinua huijataan ajattelemaan, ettei seksi ole sen kummempaa kuin tarjoushampurilaisen syömi-

nen tai toisen miellyttäminen, älä usko.  Valitettavasti moni tajuaa tämän vasta sitten, kun kohtaa sen 

tosi rakkauden, jolle ei ole antaa itseään enää kokonaan, vaan vain sen, mitä on jäljellä. 

 

”Helppoa isän oli, kun sai ottaa äidin, mutta mun täytyy ottaa joku vieras ja outo.” Kihlaus on iso juttu: 

odotus ja tutustuminen.  Hyvän odottaminen on hienoa ja jo osa täyttymystä.  Ei Raamattu syyttä suotta 

vertaa taivasodotusta häihin. Kihloissaoloaikaa ei ole määritelty, mutta ehkä kihlautuessa on jo hyvä 

sopia hääpäiväkin.  Lupaus konkretisoituu kalenterimerkinnällä ja odotus saa lisämausteen.  Tutustumi-

nen on hieno ja haasteellinen asia.  Tarvitaan yhteistä aikaa ja tilanteita.  Tulee tuntemaan kumppania, 

mutta myös kuin peilistä itseään. Yllätyksiä ja jännää on luvassa. Ollaan enemmän erilaisia kuin saman-

laisia.  On yksilölliset, luonteen ominaisuudet ja muut, on ympäristön ja kasvatuksen tuomat ominaisuu-

det, on sukupuoleen liittyvät erilaisuudet ja on asenteet, arvot ja moraali.  

 

Isä ja äiti ovat tavallaan alati läsnä lastensa elämässä.  Toinen sen näkee, itse ei niinkään.  Mitä kodistasi 

haluaisit tuoda omaan liittoosi, minkä jättää pois? Joskus puolisot velkovat toisiltaan sellaista, mitä lap-

suudessaan ovat jääneet paitsi.  Murrettu itsetunto kaipaa erityishuomion.  Aloitamme uuden luvun, mut-

ta emme uutta tarinaa.  Naiset ovat ihmissuhdehakuisia.  Minäkuvaa määrittävät tunteet ja ihmissuhtei-

den laatu.  Ongelmista puhuminen on lähelle pääsemistä.  Miehet puolestaan ovat päämäärähakuisia.  

Mies ehdottaa ratkaisuja ja vetäytyy ja vaikenee omien ongelmiensa kanssa parantaakseen oloaan.  Siinä 

ajatuksessa, että avioliitto muuttaa tai itse kykenee muuttamaan toisen, ei kannata mennä yhteen.  Vain 

Jumala voi muuttaa.  Omankin käytöksen muuttaminen on vaivalloista, mutta usein kannattavaa. 

 

Vaimojen tavallisin moite: Mies ei kuuntele (eikä paljon puhukaan). Kihloissa vahvistuu kommunikaati-

on, viestinnän taito. Opetellaan puhumista ja kuuntelemista, joilla molemmilla on suuri merkitys aviolii-



tossa. Tunne on se, millä olemme suhteessa ihmisiin ja asioihin. Siksi tunteita kysytään ja sanoitetaan. 

Ei syytetä: ”Olet tyhmä, kun asetut aina vanhempiesi puolelle minua vastaan.” Sen sijaan kerrotaan, mil-

tä minusta tuntuu: ”Tuntuu pahalta jäädä yksin.” Jos toisen käyttäytyminen haittaa sinua, puhu vain häi-

ritsevästä käyttäytymisestä, älä toisen persoonallisista ominaisuuksista. Tunteita ja odotuksia ei voi tie-

tää, ellei niitä kysy ja kerro. Asioiden arvo ei vähene, vaikka niitä pyytää. ”Minulle on tärkeää, että tartut 

käteeni, kun astumme toisten seuraan.” Rakentavaa riitelyä ja rukousta myös opetellaan. Miehet kaipaa-

vat luottamusta, naiset välittämistä. Niinpä usein rakastavaiset antavat toisilleen sellaista – kuin vihjeek-

si –, mitä toivovat itse saavansa. 

 

”Syntinen nainen fariseuksen huoneessa.” Uskovaisilla on joitakin etuja rakkaussuhteensa rakentamisel-

le verrattuna uskosta osattomiin. Vahvuuksia ovat synti ja armo ja niiden tunteminen. Täydellinen onni 

on kuin sateenkaaren pää: ei sitä voi saavuttaa kenenkään kanssa. Kadotettu paratiisi on takana, luvattu 

taivas edessä. Surullista on, että sen tavoittelussa, mitä ei voi saavuttaa, menetetään sekin, minkä voi 

saada. On syntinen nainen ja syntinen mies, molemmat rosoineen ja risoineen. Aina ei kestä hyväksyä 

itseäänkään, saatikka toista. On ihmeellistä, että näistä lähtökohdista on näinkin onnellisesti saatu yhdes-

sä elää, huokaan rouvalleni yli 40 avioliittovuoden jälkeen.   

 

Tulee pettymyksiä, jos odotamme ihmiseltä sellaista, minkä vain Jumala antaa. Näin tapahtuu usein, 

koska monella ei ole yhteyttä Jumalaan. Rakastavinkaan ihminen ei voi antaa syntipahuuttani anteeksi 

eikä elämän mieltä ja tarkoitusta, monista muista elämän lahjoista puhumattakaan. Vain Jumala voi. 

Sellainen, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Tämä Jeesuksen sana pätee myös tärkeimpään 

ihmissuhteeseen. On Jumalan armo. Kristinuskossa armolla on nimi: Jeesus Kristus. Armo on iloinen 

lepotila, jonka Jeesus on meille ansainnut. Uskoessani ja turvautuessani Jeesukseen Jumala hyväksyy 

minut lapsekseen, minä kelpaan. Joko otat vastaan Jeesuksessa tarjolla olevan armon tai etsit hyväksy-

misen ja kelpaamisen, armon korvikkeita työstä, terveydestä, omaisuudesta, ihmissuhteista, ulkonäöstä, 

seksistä, viinasta, löytämättä milloinkaan sydämellesi iloa ja rauhaa. Vain Jumala voi antaa armon. Ar-

mon lapset saavat paljon hyväksymistä, lepoa ja iloa myös keskinäisessä suhteessaan.  

 

Hyvän odottaminen on jo osa täyttymystä. 

 


