Avioliittojen onnistuminen!
Miksi avioliitot eivät tänä päivänä tahdo onnistua? Monet uskovatkin eroavat!
Syy on todennäköisesti siinä, että miehet eivät tiedä paikkaansa avioliitossa! Heitä ei nykypäivän kasvatus ohjaa tulemaan miehiksi! Nykyinen Jumalankielteisyys lisäksi ohjaa ihmisiä vielä eroamaan ja elämään synnillisesti. Nykypäivän yhteiskunta ei ohjaa ihmisiä elämään niin, että perheet ja sen jäsenet voisivat hyvin.
Jumala on luonut meille hyvän järjestyksen, jossa perheen kaikilla on hyvä olla miehellä, vaimoilla ja lapsilla!
Tämä järjestys on kuitenkin muutettu. Melkein kaikki voivat pahoin!
Tästä aiheesta vastaani tuli Mars Hill Churshin ansiokas esitys ”Avioliitto ja miehet.”
Tätä aihetta ei kuule juuri käsiteltävän. Koin tarpeelliseksi tehdä siitä lyhyen kirjallisen yhteenvedon.

”Avioliitto ja miehet”
Jumala loi ensimmäisen avioparin Adamin ja Eevan. Adam luotiin ensin, hänen piti olla perheen pää ja johtaja. Naisen piti olla auttaja miehelle. Miehen ja naisen piti toimia toisiaan täydentävästi. niin kuin oikea ja vasen käsi. Avioliitto oli yksi mies ja yksi nainen yhdessä liitossa koko elinajan.
Sitten saatana tulee paikalle ja ottaa Eevan huomion. Hän vääntää, parjaa ja vääristelee Jumalan Sanaa. Sen
sijaan, että Eeva nuhtelisi sitä hän kuunteleekin tätä. Kun Eeva keskusteli saatanan kanssa, niin Adam oli siinä
vieressä eikä hän sanonut mitään. Raamattu sanoo, että Eeva söi ja antoi miehelleenkin, joka oli hänen kanssaan ja hänkin söi!
Adamin perheen johtajana olisi pitänyt puuttua tilanteeseen ja kieltää vaimoaan puhumasta Jumalaa vastaan.
Hän ei ottanut miehelle annettua erityistä vastuuta. He tekivät molemmat syntiä Jumalaa vastaan. Jumala kutsui molemmat esiin ja käsitteli kummankin synnin. Siitä seurasi kirous miehille ja naisille. Eevan tyttärille ja
Adamin pojille.
- Eevan kirous on kivulla synnytettävät. - Lisäksi naisilla on epäluottamus miehiin. Naisilla n monia pelkoja
miesten suhteen. Siksi he haluavat hallita miestä. Jotkut naiset itkevat manipuloivat miehiä, tarjoavat seksiä,
uhkailevat, ovat päällekäyviä, nalkuttavat, ovat suloisia tai pomottavia.

- He yrittävät hallita miehiään kuin sätkynukkeja!
Miksi naiset ovat taipuvaisia pelkoon! Naisten pelot avioliitossa ovat oikeutettuja! Kun nainen
ottaa miehen, hän uskoo loppuelämänsä tämän haltuun. Hän luottaa, ettei mies lyö eikä petä. Että
mies on ahkera ja maksaa laskut. Että mies rakastaa heidän lapsiaan ja seuraa Jeesusta loppuun
saakka. Jos hän sairastuu, niin mies pitää huolta ja jos hän on kuolemassa mies pysyy uskollisena.
Miehen kirous on se, että naiset eivät kunnioita heti tai helposti miestään. Lisäksi työ on miehelle on orjantappuraa ja ohdakkeita. Jokainen mies joka on yrittänyt elättää perhettään tietää, että kirous on yhä voimassa.
Työ on kovaa. Työ annettiin meille jo ennen synnin olemassaoloa. Perheen elättämisestä on tullut miehelle
vaikeampaa kirouksen takia.
Syntiinlankeemuksesta alkoi sukupuolten välinen sota. Miehet ovat taipuvaisia kahteen suuntaan, kun he eivät ymmärrä miehisyyttä yleisesti eikä avioliitossa. Ensimmäinen on sielullinen pelkuruus. Osa on Adamin tavoin passiivisia pelkureita. He väistävät vastuuta ja konflikteja. He sysäävät osan kirouksesta naisen harteille.
Toiset miehet eivät tahdo Adamin tavoin olla passiivisia, hiljaisia pelkureita. He ylikompensoivat ja heistä ja
heistä tulee lihallisia sovinisteja, kiusaajia, roistoja, idiootteja ja pahoja poikia.
Nämä kahdenlaiset miehet ovat tunnusomaisia maailmassa. Useimmat miehet eivät tiedä mitä maskuliinisuus
on! He ovat taipuvaisia joko: pelkuruuteen tai sovinismiin.
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Sovinistit:
Sovinistit eivät ymmärrä miehisyyttä eikä naisten oikeasta kohtelusta.
Tästä neljä eri perusmuotoa:
1. Teppo Tosimies. Hän ei tiedä mikä mies on! Hän tietää vain ettei mies ole nainen. Siksi hän on vastakkaista kuin nainen.
Osalla on tällainen isä. Äiti halaa ja sanoo rakastavansa., joten isä ei tee kumpaakaan. Äiti suukottaa, isä
ei, koska se on tyttöjen juttuja. Hän ei ymmärrä, että sekä mies että nainen on tehty Jumalan kuvaksi.
Heillä on samat tunteet ja kokemukset. Tunteita ilmaistaan miehisesti ja naisellisesti. Mutta mieheys ei
ole naiseuden vastakohta. Tosimiesten mielestä mies on se, joka osaa röyhtäistä kovimmin, sylkäistä pisimmälle, lyödä lujimmin. Se on mies! - Se mies ei ole mies!
Ei yksikään nainen rukoile: ”Jumala lähetä sellainen. Tahdon tosimiehen.” Heitä on paljon varsinkin sinkkuna pitkään olleista.
2. Patrik Pröystälijä määrittelee itsensä tekojen ja omaisuuden kautta. Hän on ylettömän kilpailuhenkinen ”Saan niin ja niin paljon palkkaa. Yritykselläni menee näin hyvin. Tässä on autoni , tässä on taloni menestykseni, voittoni.” Hän kohtelee vaimoaan kuin palkintoa. Vaimon kuuluu olla nätti ja hiljaa. Saada
mies näyttämään hyvältä. - Olla yksi saavutus lisää. Mies ei rakasta eikä palvele vaimoaan hyvin. Hän on
enemmän huolissaan varoistaan kuin perheestään.
3. Brutus Brutaali on vihainen, äkkipikainen, julma töykeä ja ilkeä.. Hän on raaka, dominoiva, uhkaava.
Hän on peloittava.
4. Kyösti Kuningas hän on yksinkertaisesti pomotteleva. Hän ajattelee joka paikassa olevansa kaiken kuningas. Hän komentaa aina kaikkia. Hän seisoo sivussa kuin sotilaskouluttaja ja ärjyy käskyjä vaimolleen
ja lapsilleen. Hänen on vaikea pitää työnsä. Hän pomottaa aina kaikkia työnantajaa myöten. Kukaan ei
siedä häntä. Hänestä mies on se, joka dominoi ja pomottaa.
Sellaiset ovat pahimpia seurakunnassa. Hän tahtoo olla auktoriteetti, eikä alistua sille. Hän sanoo heti
alkuun: ”Tahdon johtaa jotakin. Antakaa homma minulle.” Kun häntä nuhtelee, hän lähtee seurakunnasta ja ottaa perheen mukaansa. Vaimo ja lapset kärsivät, koska hän tahtoo olla valta-asemassa.. Hän ei
suostu alistumaan auktoriteetille vaan tykkää komentaa kaikkia, eikä häntä itseään saa komentaa.
- Vaimon kasvoista näkee sen: hän on onneton. Lasten kasvoista näkee, että he halveksuvat isäänsä,
Mies ei tajua mitään. He vaihtavat seurakuntaa. Lopulta hän sanoo: ”Ei hyvää paikkaa ole.” Eli: ”En löydä
pastoria, joka olisi riittävän tyhmä totellakseen minua.” - Ne ovat sovinistin sanoja.

Pelkurit:
1. Petteri Pikkupoika
on oikea kullannuppu. Hän on ehkä kaksi-, kolme-, nelikymppinen mies. Hänen on vaikeaa pitää työnsä.
Hän unohtaa laittaa kellonsa herättämään. Hän tekee kahdeksatta vuotta kandiopintoja. Tekee osaaikatyötä, koska työ aiheuttaa tressiä. – Asuu yhä äidin kotona. Muutti ehkä pois, mutta äiti on huolissaan ja tuo ruokaa pyykkää ja auttaa laskuissa. Petteri Pikkupoika on oikein mukava. Oikea herranterttu.
Hän selviäisi murhastakin syytteittä. Petteri rakastaa äitiään, koska tämä vaihtaa hänen ”vaippojaan.”
Hänen toiveenaan on tyttö, jolla on oma talo ja hyvä työ. Niin hän voi muuttaa äidiltään tyttöystävän tai
vaimon luo. Hän keksii typeriä juttuja kuten: ”Voin jäädä koti-isäksi. Olen tosi hyvä lasten kanssa. Olen
itsekin lapsi. Lapset tykkäävät minusta. Samaistumme toisiimme lapsina.” Petteri Pikkupoika on pelle. .
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Sellaisiin ihastuvat naiset sanovat: ”Mutta rakastan häntä. - Ihastuminen on samaa kuin äiti orpolapseen.
- Ei se ole avioliittoa. Se on äidin ja lapsen kiintymystä, ei miehen ja vaimon! Et katso sellaista miestä kunnioittavasti. Et sano tahdon pojistani hänenlaisiaan ja tyttärilleni hänenlaisensa miehet.
2. Pasi Poissaoleva
tulee kotiin, maksaa laskut, laittaa television päälle ja katoaa ajatuksiinsa. Isänä hän on fyysisesti läsnä
mutta henkisesti poissa. Hän työstää aina autoaan, on netissä, katoaa työhuoneeseensa tai pihatöihin.
- Isä et koskaan ollut paikalla. - Olin aina paikalla! No joo—koomassa. Miten niin en ollut hyvä isä? Hankin
leipää, katon pään päälle. Ja tulin kotiin joka ilta. Hän ei ollut paikalla läsnäolevasti ja osallistuvasti. Hän on
pelkuri. Hän ei uskalla osallistua vaimonsa ja lastensa elämään.
3. Henri Hyberhengellinen.
Hänellä on vain kristillisiä paitoja, kuuntelee aina ylistystä, lukee aina viimeisintä trendikästä kristillistä roskakirjaa. Kaikessa on kyse Jumalasta, mutta siinä ei ole järkeä. Hän tahtoo kaikkien tietävän, miten hengellinen hän on! Vaimo ja lapset häpeävät häntä. Lapset eivät tuo ystäviään kylään. - ”Miksi ette tuo ystäviänne kylään? - Koska sinä olet nolo! Puhut kanaanilaisista ja väittelet ympärileikkauksista. Olet nolo idiootti!”
Olette ulkona syömässä ja tarjoilija kaataa vettä. Sanot: ”Jeesus on elämän vesi. Hän saa elämän veden virtaamaan sinusta.”
- Hengellinen johtajuus ei tarkoita, että pitää olla kummajainen!
4. Veikko Viihdyttäjä.
Kaikki rakastavat häntä. Hän on hauska, charmikas, nokkela ja viihdyttävä. Hänellä on aina yleisöä. Hän tulee kaikkien kanssa toimeen. Kaikki rakastavat häntä, mutta kukaan ei kunnioita, koska hän on pelle. – Hän
ei kerro vitsejä, vaan on itse vitsi! Kun jotain käy, hän vitsailee eikä tajua, että hänen elämänsä on vitsi. Hän
ei saa pidettyä työtä, eikä maksettua laskuja. Hän ei pääse ylös sängystä. Ei pysy lupauksissa eikä järjestyksessä. Ei saa mitään valmiiksi. Hänellä riittää yleisöä, mutta häntä ei seurata. Koska häneltä puuttuu suunta. Hän ei ole johtaja. Lopulta hänen vaimonsakin ajattelee, ettei hän olekaan niin söpö. - Ihan niin hauska, ihan niin nokkela. Mies alkaa käydä hermoille. Vaimo kyllästyy vitseihin. - Hän haluaa todellisen miehen, johon voi luottaa. Hän kyllästyy vitsailijaan.

Jälleen voidaan löytää ihmistä eniten ohjaava tekijä:

HENKI
(Ihminen)
SIELU

RUUMIS

(Pelkurit)

(Sovinistit)

Ratkaisu asiaan on evankeliumin ymmärtäminen. Hyvän esikuvan löytäminen!
Täydellinen esikuva on Jeesus! Jeesus on se mies, jonka kaltaisia meidän tulisi olla. Jumalamme, Jeesus tuli
ihmiseksi elämään täydellisenä miehenä. Hän on Jumala-ihminen, mutta silti täydellinen mies. Meidän pitäisi oppia hänestä, mitä miehisyys on. Jeesus otti vastuun itsestään. Hän teki töitä. Hän otti vastuun minustakin. Ristillä Jeesus antoi itsensä ja kuoli minun syntieni tähden. Syntini oli minun vikani, ei Jeesuksen
vika, mutta Jeesus on ne ottanut vastuulleen.
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Se on evankeliumin eli ilosanoman ydin. Tätä taustaa vastaan me voimme ilmentää miehisyyttämme eri
tavalla. Mies on se joka ottaa vastuun. Jeesus on palvellut meitä hyvin liiton päänä. Sitä Hänen miehisyytensä on. Kun sen ymmärtää, että miehisyys on vastuun ottamista avioliitosta. Meidän pitää ottaa vastuu
itsestämme.
Jos ei pysty ottamaan vastuuta itsestä, niin ei pitäisi ottaa edes lemmikkiä - puhumattakaan vaimosta ja
lapsista. Avioliitto on tarkoitettu miehiä varten. Se ei ole pojille.
Liian moni poika luulee olevansa mies, jos menee naimisiin. Ei se niin toimi! Avioituvista pojista, jotka eivät tunne vastuuta, ei tule miehiä. He tuhoavat naiset!
Miehen pitää tehdä työtä, maksaa omat laskut, ottaa vastuu vaimosta, lapsista, omasta seurakunnasta ja
ottaa hieman vastuuta omasta kaupungista. Hänen ei tule sysätä vastuuta toisten hartioille.
Jeesus on uuden liiton pää. Hän opettaa meille avioliiton pään tehtävät ja tekee meistä seurakunnan jäseniä. Kun seuraamme Jeesusta, opimme johtamaan. Alistumme hengelliselle auktoriteetille ja olemme hiljaa.
- Me emme luonnostamme ymmärrä hengellisiä asioita. - On parempi alistua Jeesuksen ohjaukselle. Ei
tule kuunnella kavereita. Silloin kasvamme viisaudessa ja olemme valmiit rakastamaan naista eliniän ajan.
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