Ihmiset ja suhteet: Sinä tai minä
Mistä sitten tietää varmasti, että toinen on se oikea? Täyttä varmuutta ei välttämättä voi olla, jos
ajatellaan varmuutta tunteena. Siinä vaiheessa, kun päätös avioliittoon menemisestä tehdään, toinen
on se oikea. Avioliittopäätös on valinta, joka tehdään tunteen ja järkevän pohdinnan perusteella sillä
hetkellä käytettävissä olevan kokemusaineiston perusteella. On todennäköistä, että monikin kohtaa
naimisiin menon jälkeen ihmisiä, joihin ihastuu ja joiden kanssa voisi ajatella jopa avioliittoa.
Solmittu avioliitto on kuitenkin tarkoitettu elinikäiseksi liitoksi. Siinä on luvattu olla uskollisia
kuolemaan asti. Aviopuolison valinta onkin siksi tässä valintojen maailmassa se, jota kyllä
kannattaa harkita tarkkaan.
Elämä voi tuoda mukanaan kaikenlaista odottamatonta ja silloin kysytään tahtoa rakastaa - ja
sitähän siellä alttarilla kysytään. Jeesus on itse esimerkkinä tästä. Hän rakasti loppuun asti. Moni
avioliitto päättyy eroon siksi, että sana rakkaus on ymmärretty väärin. Rakkaus ei ole vain ihanaa
tunnetta. Jos se olisi sitä, kaikki avioliitot päättyisivät rakkauden puutteeseen jossain vaiheessa.
Rakkaus on kuitenkin juuri jotain sellaista, mitä Jeesus osoitti pysyessään ristillä kuolemaan asti
meidän vuoksemme. Ihastuminen toiseen ei mielestäni ole vakuuttava peruste seurustelukumppanin
tai aviopuolison jättämiselle, jos suhteessa muuten on perusasiat kunnossa. Kaikissa pitkissä
suhteissa arki tuo mukanaan arkisuuden, jota ihastuminen toiseen tietenkin piristäisi. Siinä
tilanteessa kannattaa kuitenkin palata mielessään voimassa olevan suhteen aikaisempiin vaiheisiin
ja uskoa se, että arki koittaisi uudessakin suhteessa. Rakkaus on sitä, että ei jätä!
Me ihmiset kuitenkin teemme virheitä suhteissamme ja on syytä muistaa, että myös ne kuuluvat
Jeesuksen hankkiman anteeksiannon piiriin. Joskus käy myös niin, että sitä oikeaa ei tunnu
löytyvän. Sinkkuus voi olla myös tietoinen valinta. Uskon, että pitkässä juoksussa kaikki voivat olla
onnellisia tai onnettomia riippumatta siitä, elääkö parisuhteessa vai sinkkuna. Molemmilla tavoilla
elää on omat hyvät ja omat huonot puoleensa. Se ainakin on varmaa, että sinkkuna eläminen on
parempi vaihtoehto kuin huono parisuhde.
Seurustelu sisältää niin paljon eri ulottuvuuksia, että tämän aiheen perinpohjainen käsittely ei ole
mahdollista tällä palstalla ja siksipä tämäkin kirjoitussarja jättää varmasti jälkeensä kysymyksiä tai
vastaväitteitä. Olen valmis kuuntelemaan niitä sähköpostissa, internetin aalloilla tai naamatusten
kohdatessa.
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