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Voittamaton pari 
Jumalan edessä

• Hänen kuvansa, tasa-arvoisia
• Jumalan edessä annettu 

avioliittolupaus Mark 10:9
• Tahdon – vapaaehtoista
• Vastuu valinnasta 1 Piet 4:4-5
• Jumala vihaa hylkäämistä
• Avioliitossa voidaan miellyttää 

Jumalaa
• Kolmisäikeinen lanka ei katkea



Jumalan edessä -
rakkaudessa

• Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi
• Haavoittunut haavoittaa toista
• Rakastaminen ei tule luonnostaan, 

se on opittava- avioliitto testaa 
rakkautta

• Rakkaus on käytännön tekoja
– Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä 

minua – ruoki lampaitani
– ..sopiva apu 1 Moos 2:18

• Avioliitto ei kompensoi hengellistä 
tyhjyyttä – ei liikaa odotuksia

• Esikuva avioliitosta Kristus ja 
seurakunta Efe 5:25 



Toistemme edessä

• Yksi liha: Ei vetäydytä pois toisistamme
• Ilossa ja hauskuudessa
• Romantiikassa 

– yleensä mennään utopian kanssa naimisiin, 
prinssistä sammakko, opittavissa

• Palvelemisessa 
– palvelukset ovat rakennus- telineitä, Jumala 

valaa sementin
– Jeesus osoitti rakkautta loppuun asti (pesi 

mm. viimeisellä aterialla opetuslasten jalat)

• Kunnioittamisessa
– 1 Piet 2:17 kunnioittakaa kaikkia
– Miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne 

kanssa… osoittakaa kunnioitusta… etteivät 
teidän rukouksenne estyisi 1 Piet 3:7

– Kuuntele, lopeta puolustelu
– Kunnioita toisen haaveita, anna tilaa



Toistemme edessä

• Sovitettuina
– Kristuksen rakkaus vaatii 2 Kor 

5:15
– Velat ja saatavat
– Anteeksianto
– Ei vihaa yön yli
– Nähdään puoliso ja tilanteet 

Jumalan silmin
– Pelastuksen ja toivon kypärä
– Siunaa vihollistasi – kiitä 

puolisostasi



Toistemme edessä

• Yhtä rukouksessa
– Mistä 2 sopii maan päällä
– Korvaamaton apu lasten 

kasvatuksessa
– Siunaaminen estää katkeruuden 

juuria kasvamasta

• Yhtä kriisinratkaisussa
– Yllättävät kriisit
– Pitkän ajan kuluessa syntyvät 



Toistemme edessä
yhteiset visiot, tehtävät

• Kannustakaa toisianne
– Puolison tehtävänä on auttaa 

toista tulemaan siksi, joksi 
Jumala suunnitteli ”täyteen 
miehuuteen”



Perheessä

• Ilmapiirin rakentamisessa
– Tavat, ”Äiti teki aina näin”
– Miehet ja naiset erilaisia
– yhteiset periaatteet, pelisäännöt

• Raamatun auktoriteetti
• Lasten kasvatus
• Vaimon ja miehen velvollisuudet
• Rahan käyttö

– Kompromissit, tunnepäätös
– Saa olla eri mieltä
– Ei oikeutta tuulettaa kaikkia 

tunteita puolisoon - ylireagointi



Muiden edessä

• Kunnioitus on aktiivista
• Toisen kehuminen julkisesti
• Vahvista toisen lahjoja ja 

kykyjä, arvosta 
aikaansaannoksia

• Ei kritisoida muille, ei piikittelyä
• Mies luopukoon isästään ja 

äidistään …sitoutuminen



Hyvä mieli on kuin pehmeä tyyny


