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ALKUSANAT

Sukupuolineutraali parisuhdelaki on päivän sana. Sen vastustajia pidetään tasa-arvon halventajina, homofobikkoina ja toivot-
toman vanhanaikaisina kiihkouskovaisina. Tämä opas on tarkoitettu niille, jotka haluavat päästä selville siitä, mitä Jumalan
sana eli Raamattu sanoo ihmisen sukupuolisuudesta ja niistä rajoista, joiden sisällä sitä on toteutettava.

Jos ja kun Raamattu todella on Jumalan sanaa, sen etiikka on tarkoitettu suojelemaan ihmistä. Emmehän voi ajatella, että
meidän Luojamme olisi antanut meille huonot elämänohjeet. Oppaan jokaisesta opiskelujaksosta löytyy myös evankeliumi:
että Jumalan armoon voi turvautua sekin, joka ei ole Raamatun parisuhdelakia noudattanut. Siksihän Jeesuksen juuri pitikin
kuolla ristin kauhea kuolema. . .

Kysymyssarjoja on kaksikymmentä. Monet niistä on julkaistu pienin muutoksin muissa oppaissani, etenkin avioparien raa-
mattupiirioppaassa. Mukaan on valittu myös uusia tekstejä ihan vain parisuhdelaki-teeman ympärille. Tätä opasta voi opis-
kella yksinkin, mutta yhdessä opiskelu on paljon antoisampaa.

Espoossa kesällä 2016

Mailis Janatuinen
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OPPAAN KÄYTTÖOHJEET PIIRIN VETÄJÄLLE

• Raamattuja (tai monisteita käsiteltävästä tekstistä) olisi hyvä varata muutama ylimääräinen kappale, koska kaikilla ei
ehkä ole Raamattua mukanaan.

• Vetäjä selittää piirin aluksi ”piirin säännöt”, jotka ovat seuraavanlaiset: 1) Vetäjä ei anna lopuksi kysymyksiin oikeaa
vastausta. 2) Toisaalta vetäjä ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on väärä. Kaikki vastaukset hyväksytään
sellaisinaan. 3) Vetäjä palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee rönsyilemään tekstistä. 4) Ketään ei pakoteta puhu-
maan. 5) Piirissä kuultuja asioita ei levitellä maailmalle.

• Teksti luetaan kahteen kertaan, ensin ääneen, sitten hiljaa. Kokemus näet osoittaa, etteivät osanottajat keskity tekstiin
ensimmäisellä kerralla.

• Vetäjä esittää yhden kysymyksen kerrallaan. Huomatkaa, että jokainen asteriksi (tähti) tarkoittaa yhtä kysymystä.
• Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi oppaassa olla liikaakin kysymyksiä, ja osa

niistä on jätettävä kysymättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois loppupään kysymykset, koska silloin ei päästä
pääasiaan.

• Vetäjän pitää odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee kaksin- tai kol-
minpuhelua hänen ja puheripulisten välille.

• Piiri ei mielellään saa kestää enempää kuin tunnin ja vartin.
• Osanottajat uskaltavat paljastaa jotain itsestään ja omista heikkouksistaan, jos vetäjä tekee sen ensin. Hänen ei siis pidä

antaa itsestään sellaista kuvaa kuin hän pystyisi noudattamaan kaikkia Raamatun käskyjä, ja hänen uskonsa olisi aina
vahva.

• Vetäjän ei pidä masentua, vaikka osanottajat vaikuttaisivat vaisuilta parin ensimmäisen kokoontumiskerran ajan. Kun
he tottuvat systeemiin, he muuttuvat puheliaammiksi. Vetäjän ei kuitenkaan pidä ryhtyä vastaamaan kysymyksiin
osanottajien puolesta.

• Osoitteesta www.ilosanomapiiri.fi löytyy lisää kysymyksiä kaikenlaisia raamattupiirejä varten.
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1. MIES, NAINEN JA PARATIISI
1. Mooses 1:26–28 ja 2:7–25

Taustaa: Luomisen yhteydessä Jumala säätää parisuhdelain luomalleen ihmiselle. Jeesus itse lainaa tätä tekstiä sanatarkasti
puhuessaan avioliitosta. Se on siis voimassa yhä vieläkin.

Jakeet 1:26–28
• Mitä tarkoittaa, että jokainen ihminen on a) Jumalan kaltainen ja b) hänen kuvansa (27)?
• Miettikää, miksi ”Jumalan kuvaan” tarvittiin kaksi sukupuolta: mies ja nainen (27)?
• Mitä Jumalan siunaus näyttäisi tarkoittavan jakeen 28 perusteella?

Jakeet 2:7–9. Maa kuuluu hepreaksi ”adama” ja ihminen ”adam”. Sana ”Eden” tarkoittaa onnen maata ja viittaa johonkin
todelliseen maantieteelliseen paikkaan tällä telluksella.

• Lukekaa jae 7 molemmista käännöksistä ja verratkaa sitten toisiinsa jakeita 2:7 ja 1:27. Miksi Jumala halusi kuvata
miehen ja naisen luomisen ensin yhdessä ja sitten erikseen?

• Eikö paratiisi olisi ollut paljon parempi paikka ilman hyvän- ja pahantiedon puuta? Mihin sitä tarvittiin?

Jakeet 10–17
• Jakeet 16–17 sisältävät ihmiskunnan ensimmäisen Raamatun. Mikä tuossa ”Raamatussa” oli lakia, mikä evankeliumia?

Jakeet 18–20
• Miettikää, miksi Jumala antoi Adamin elää ensin jonkin aikaa ilman vaimoa?
• Miksi Jumalan ystävyys, eläinten seura ja mielekäs työ eivät riittäneet miehelle elämän sisällöksi (20b)?

Jakeet 18, 21–25. Jakeessa 18 esiintyvää heprean sanaa apu, ezer, käytetään Jumalan avusta puhuttaessa. Sana kumppani
tarkoittaa kirjaimellisesti ”vastakappaletta”. Adam sai antaa nimen naiselle, kuten sitä ennen eläimille. Nimittäminen on
Raamatussa tärkeä asia. Se osoittaa, että jo paratiisissa sukupuolten välillä oli järjestys: Mies on vaimon pää, kuten Jumala
on Kristuksen pää (1. Kor. 11:3). Nainen = ”issa” = ”miehetär”.

• Kuvitelkaa, miltä Adamista ja naisesta tuntui, kun he näkivät toisensa ensi kerran?
• Mitä ajattelette siitä, että nainen luotiin miehelle sopivaksi avuksi ja kumppaniksi?
• Jakeessa 24 Herra ilmoittaa kaikille tuleville polville, missä järjestyksessä ihmisen on mentävä naimisiin. Mitä tarkoit-

taa käytännössä, että isästä ja äidistä on luovuttava ennen kuin liitytään yhteen?
• Mitä parisuhteelle tapahtuu, jolleivät aviopuolisot luovu vanhemmistaan ja perusta uutta yksikköä yhteiskunnan

edessä?
• Mitä tämä teksti sanoo avoliitosta?
• Mistä on osoituksena se, etteivät mies ja nainen hävenneet alastomuuttaan toistensa edessä (25)?

Kokoava kysymys
• Meidän aikanamme sanotaan, että seksuaalisia identiteettejä on useita. Mitä sanotte siitä väitteestä tämän tekstin va-

lossa?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?

Ilosanoma: Jumala käyttää esimerkkinä omaa suhdettaan kansaansa kuvatessaan avioliittoa. Hän on sulhanen, ja Israel tai
seurakunta on hänen morsiamensa. Herran rakkaus morsiameensa oli niin suuri, että hän suostuu kuolemaan tämän puolesta
(Ef. 5:25–27). Raamattu päättyy kuvaukseen Karitsan häistä, missä Herra ja hänen seurakuntansa tulevat lopullisesti ”yhdeksi
lihaksi”, ja heidän onnensa jatkuu iankaikkisesti.

Raamatun parisuhdelaki • www.raamattupiiri.fi • 4



2. SYNTI ASTUU PARISUHTEESEEN
1. Mooses 3:1–20

Taustaa: Nyt paholainen astuu käärmeen hahmossa paratiisiin. Käärme ei ollut maailman alussa inhottavan näköinen mate-
lija, vaan uljas eläin. Tässä piirissä emme kuitenkaan keskustele pahan alkuperästä, koska näkökulma on toinen. Jumala oli
antanut sanansa miehelle, joka oli välittänyt sen naiselleen – ja juuri sitä pientä ”Raamattua” vastaan käärme nyt hyökkää.
Vetäjä lukee 1. Ms. 2:16–17.

Jakeet 1–6. Käärme ja Eeva
• Miksi käärme ei kääntynyt ensin Adamin, perheen pään, puoleen?
• Miten käärme koetti saada naista epäilemään Jumalan sanaa ja hänen rakkauttaan?
• Näkikö nainen mielestäsi totuuden kielletystä hedelmästä vai erehtyikö hän sitä katsellessaan (6)?
• Vertaa omaa taisteluasi synnin kanssa siihen taisteluun, jonka nainen kävi paratiisissa. Kumman taistelu on mielestäsi

kovempi?

Adam
• Jakeesta 6b näemme, että Adam oli paikalla koko ajan. Mitä aviomiehestä osoittaa se, ettei hän keskeyttänyt vaimonsa

ja käärmeen keskustelua?
• Miksi Eeva tahtoi vetää Adaminkin mukaan lankeemukseensa?
• Mikä sai Adamin tarttumaan Eevan tarjoamaan hedelmään?
• Mitä luulette: miltä kielletty hedelmä maistui Adamin ja Eevan suussa?
• Miettikää, miksi ihmiset etsivät myös sellaisia kokemuksia, joiden tietävät tuhoavan elämäänsä ja parisuhdettaan?

Jakeet 7–13
• Mitä tarkoittaa se, että Adamin ja hänen vaimonsa silmät aukenivat – mitä he nyt näkivät (7)?
• Miksi alastomuus, joka ennen oli ollut pelkästään ihana asia, muuttuikin nyt hävettäväksi (7 ja 10, vrt. 2:25)?
• Mitä osoittaa se, että mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon?
• Mitä osoittaa se, että Jumala nuhteli ensin miestä, vaikka vaimo oli langennut ensin (9–11)?
• Mitä ajattelet Adamin ja Eevan vastauksista Luojalleen (12–13)?
• Mitä tapahtui ensimmäisen avioparin suurelle rakkaudelle?

Jakeet 14–20
• Millainen olisi ollut naisen suhde mieheen ja lapseen, jollei syntiinlankeemusta olisi koskaan tapahtunut (16)?
• Mikä oli miehen varsinainen synti, ja millä tavalla se tulee näkyviin meidän päivinämme (17a)?
• Miksi mies tahtoi antaa vaimolleen nimeksi ”kaiken elävän äiti”, vaikka kuolema tullut maailmaan Eevan kautta?
• Hiljaa vastattavaksi: Mitä syntiinlankeemuskertomus paljastaa sinun suhteestasi Jumalaan, paholaiseen ja aviopuoli-

soosi?

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?

Ilosanoma: ”Vaimon siemen” viittaa Jeesukseen, joka syntyi neitseestä (vanha käännös, jae 15). Paholainen pisti Vapahtajaa
kantapäähän, kun naulat lyötiin niiden läpi. Mutta Vaimon siemen polki rikki käärmeen pään noustessaan kuolleista. Sillä
tavalla hän korjasi kaiken sen, minkä syntiinlankeemus oli rikkonut – myös sinun elämässäsi ja parisuhteessasi.
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3. YKSI MIES JA KAKSI NAISTA
1. Mooses 29:1–30

Taustaa: Jaakob oli joutunut lähtemään pakomatkalle kodistaan Kanaanin maasta petettyään sokean isänsä ja kaksois-
veljensä. Hän etsi äitinsä sukulaisia Harranista, joka sijaitsee nykyisen Turkin alueella. Lampaiden paimentaminen oli
pääasiallisesti miesten työtä.

Jakeet 1–11
• Miettikää mahdollisia syitä, miksi Rakel joutui tekemään miesten töitä (4–6)?
• Mitä jakeet 7–10 osoittavat Jaakobista, joka oli siihen asti ollut mammanpoika?
• Mitä osoittaa Rakelista, ettei hän antanut tuntemattomalle suutelijalle korvapuustia (11)?
• Jaakobista ei Raamattu anna sitä kuvaa, että hän olisi ollut itkuiikka. Mikä tässä tilanteessa sai hänet itkemään ääneen?

Jakeet 12–20
• Lukekaa jae 16–17 vanhasta ja uudesta käännöksestä. Mitä Lean ulkonäöstä voidaan päätellä näiden jakeiden perus-

tella?
• Mitä sisarusten väleihin vaikuttaa se, jos toinen on selvästi kauniimpi kuin toinen?
• Jaakob itse ehdotti morsiamen hinnaksi seitsemän vuoden työtä (15, 18–19). Laskekaa Raakelin hinta suomalaisen

keskipalkan mukaan.
• Myöhemmin käy ilmi, ettei Jaakob aloittanut seksisuhdetta Raakelin kanssa noiden seitsemän kihlausvuoden aikana

(20). Miksi ei?
• Mitä se vaikuttaa miehen ja naisen suhteeseen, jos seksiä jaksetaan odottaa häihin saakka? Mitä se vaikuttaa, jollei

odoteta?

Jakeet 21–30
• Mikä tekee Labanin käytöksen erityisen kieroksi (21–26)?
• Mikä sai Lean suostumaan isänsä ehdottamaan petokseen?
• Mitkä seikat mahdollistivat sen, ettei Jaakob huomannut petosta ennen kuin aamulla?
• Miksi Jaakob ei yksinkertaisesti jättänyt Leaa seuraavana aamuna?
• Olisiko Jaakobin miestänne pitänyt tyytyä Leaan ja antaa Raakelin mennä jonkun muun kanssa naimisiin? Perustelkaa

vastauksenne.
• Raakel oli odottanut häitään seitsemän pitkää vuotta. Mitä hän ehkä tässä tilanteessa ajatteli isästään, sisarestaan ja

Jumalasta?
• Mitä ajattelette sellaisen avioliiton onnistumisen mahdollisuuksista, missä kaksi sisarusta on saman miehen vaimona

(27–30)?
• Herra oli ilmaissut tahtonsa miehen ja naisen suhteen sanoessaan Adamille ja Eevalle sanomalla: ”(Yksi) mies luopu-

koon isästään ja äidistään ja yhtyköön (yhteen) vaimoon, niin heistä tulee yksi liha.” (1. Ms. 2:24*). Mistä johtuu, että
Jaakob jätti tämän Jumalan sanan huomiota vaille?

• Polyamoristiset suhteet ovat tekemässä tuloaan länsimaille, ja niihin suhtaudutaankin yhä sallivammin. Mitä mieltä
olette: voiko mies jossakin olosuhteissa jakaa sydämensä kahden naisen kesken? Entä voiko nainen jakaa sydämensä
kahden miehen kesken? Perustelkaa vastauksenne.

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisen seurauksista?

Ilosanoma: Enkeli Gabriel julisti 2000 vuotta myöhemmin Marialle, että hänen poikansa ”hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti,
eikä hänen kuninkuudellaan ole loppua” (Lk. 1:33). Jaakob ja Lea kelpasivat kaikesta huolimatta Jeesuksen esivanhemmiksi.
Näin Jumalan armo tuli näkyviin jo hänen Poikansa sukupuussa.
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4. NEITSYYDEN ARVO
2. Moos. 22:15–16 (KR1938 16–17) ja 5. Moos. 22:13–21

Taustaa: Mooseksen laki annettiin paimentolaiskansalle, mutta myöhemmin sitä sovellettiin myös agraariyhteiskuntaan.
Avioliitto oli yhteiskunnan perusyksikkö. Kun tytär oli menossa naimisiin, oli hänestä maksettava isälle morsiamen hinta. Se
oli sekä naisen arvon mitta että palkka vanhemmille tyttären kasvattamisesta. (Tämähän siirtyi nyt miehensä suvun jäseneksi.)
Häitä juhlittiin viikko. Isä säilytti hääyön jälkeen kaapissaan tyttärensä neitsyyden merkin eli veren tahriman lakanan.

2. Moos. 22:15–16 (vanha käännös 16–17)
• Miettikää, miksi naisen piti olla tuossa kulttuurissa neitsyt naimisiin mennessään?
• Mitä kaikkea tässä yhteydessä sisältyy sanaan ”viettelee”?
• Miten tämä laki vaikutti potentiaalisiin viettelijöihin?
• Miksi tähän lakiin ei ole sisällytetty sitä mahdollisuutta, että neitsyt viettelee jonkun miehen?
• Miten tämä laki vaikutti nuorten seurusteluun?
• Mistä syystä joku isä mahdollisesti kielsi tytärtään menemästä viettelijän kanssa naimisiin? Miettikää eri mahdolli-

suuksia.
• Mikä oli vietellyn tytön tilanne, jollei hän mennyt viettelijänsä kanssa naimisiin?
• Mitä morsiamen hinnan saaminen vaikutti vietellyn tytön elämään, jollei hän mennyt viettelijänsä kanssa naimisiin?

(Millaisen miehen kanssa vietelty tyttö ehkä voi vielä mennä naimisiin?)
• Miettikää, millaiset seksisuhteet sisältyvät tämän lain piiriin?
• Miksi Jumala antoi kanalleen tämän lain?

5. Moos. 22:13–19. Morsiamen hinta oli 50 sekeliä ja näissä jakeissa määrätty sakko 13 sekeliä. Se vastasi kahden kuukauden
palkkaa eli vähintään 5000 euroa meidän valuutassamme.

• Miksei mies ollut puhunut epäilyksistään mitään heti häiden jälkeen? Miettikää eri mahdollisuuksia.
• Miksei mies mennyt sanomaan epäilyksiään suoraan vaimonsa isälle?
• Mikä voisi olla syynä siihen, että joku mies valehtelee vaimonsa päälle noin ankaran rangaistuksen uhallakin?
• Jollei neitsyyden merkkiä olisi ollut, mitä mahdollisuuksia vaimolla olisi ollut kumota miehensä valheet?
• Mikä vaikutus tämän lain olemassa ololla oli avioliittoon yleensä?
• Mitä ajattelette miehen saamasta rangaistuksesta?
• Mitä ajattelette siitä, että pariskunnan on oltava naimisissa kanssa loppuikänsä tällaisen episodin jälkeenkin? Huomat-

kaa, ettei seksisuhteita muiden kanssa saanut olla.
• Mitä vaikutusta tällä lailla oli aikansa yhteiskuntaan?

Jakeet 20–21. Näistä jakeista käy ilmi, että esiaviolliset suhteet olivat aviorikokseen verrattava synti.
• Miettikää, miksi Herra piti esiaviollisia suhteita kuolemanrangaistuksen ansaitsevana rikoksena?
• Mitä seurauksia olisi tullut perheelle ja yhteiskunnalle, jollei esiaviollisista suhteista ei olisi rangaistu mitenkään?
• Mitä vaikeuksia sisältyi ehkä tämän rangaistuksen toteuttamiseen?

Kokoavat kysymykset
• Millainen olisi yhteiskunta, jossa miehet ja naiset aloittaisivat seksuaalielämän vasta avioliitossa?
• Mitä seurauksia siitä tulee avioliittoon, jos vaimolla tai miehellä on ollut seksuaalisia suhteita muiden kanssa?
• Miksi nuoret ihmiset eivät enää ymmärrä seksuaalisen pidättyvyyden arvoa?
• Mitä ajattelette sellaisen ihmisen elämästä, jolta seksi jää kokonaan kokematta?
• Mitä nämä kaksi tekstiä opettavat meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisen seurauksista.

Ilosanoma: Jeesus ei kumonnut kuolemanrangaistusta, mutta hän otti itse sen kantaakseen. Näin hän tuli kaikkien niiden
sijaiseksi, jotka eivät ole eläneet seksuaalielämäänsä Jumalan tahdon mukaisesti. Jolle Jeesuksen hankkima syntien anteek-
siantamus ei kelpaa, se joutuu kärsimään kadotuksessa ikuisen ”kuolemanrangaistuksen”.
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5. SIVEELLLISYYSÄÄDÖKSIÄ
3. Mooses 20:10–17, 22–24, 26

Taustaa: Arkeologisissa kaivauksissa on käynyt ilmi, että Kanaanin maassa asuvat kansat olivat sukupuolielämän suhteen
kaikkiruokaisia (jae 23). Antaessaan nämä lait Herra tahtoi varjella omaa kansaansa siltä moraaliselta tuholta ja ”verivelalta”,
joka lankesi kanaanilaisten maksettavaksi. Verivelan tähden maa ”oksensi” ulos asukkaansa. Samat seksisynnit jotka Herra
kieltää Mooseksen laissa, tekevät nyt tuloaan länsimaille. Huomio! lukekaa teksti molemmista käännöksistä.

Jae 10
• Miettikää, ketä suojellakseen Herra antoi tämän käskyn?
• Miten tämän käskyn noudattaminen tai rikkominen vaikuttaa yhteiskuntaan?

Jakeet 11,12,14,17. Suurperhe asui tuohon aikaan yhdessä. Mooseksen laki sääti, että sukulaisten aviopuolisot on jätettävä
rauhaan. Ennen lain antamista oli esimerkiksi Abraham mennyt naimisiin sisarpuolensa kanssa. Myös Suomen laki kieltää
sekä sisarusavioliitot että vanhempien ja lasten väliset seksisuhteet.

• Mitä ajattelette näistä käskyistä, ketä suojaamaan ne on annettu?
• Millaista on suurperheen elämä, jos kaikki tuntevat nämä lait ja kunnioittavat niitä, verrattuna siihen, ettei ei näitä

lakeja olisi olemassa?
• Miten vastaisitte argumenttiin, että tällaiset seksisuhteet ovat yksityisasia, joita muilla ei ole oikeutta kritisoida?

Jae 13
• Miettikää, miksi Herra pitää homosuhteen solmimista kauhistuttavana tekona?
• Mitä vastaisitte tämän tekstin pohjalta siihen argumenttiin, että myös homojen välisellä rakkaudella on oikeus toteutua

käytännössä?
• Mitä seurauksia homosuhteista tulee yhteiskunnalle?
• Mitä siitä seuraa, jos homosuhteet rinnastetaan yhteiskunnassa miehen ja naisen väliseen avioliittoon?
• Onko mielestäsi lapsella on oikeus molempiin biologisiin vanhempiinsa? Perustele vastauksesi.
• Mitä seurauksia siitä on yhteiskunnalle ja perheelle, jos lapsia tehdään ulkopuolisten sukusolujen avulla?

Jakeet 15–16
• Mistä se on osoitusta, että tällainen seksi kiinnostaa ihmisiä?
• Mitä ajattelette siitä, että eläinseksi leviää koko ajan netissä?

Jakeet 22–24
• Miten maa voi oksentaa ulos asukkaansa?
• Miten tämä rangaistus toteutui kanaanilaisten kansojen kohdalla? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
• Miten tämä rangaistus toteutui Israelin kohdalla? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
• Miten luulette tämän rangaistuksen toteutuvan länsimaiden kohdalla?

Jae 26
• Mitä tämä jae tarkoittaa?
• Mitä tarkoittaa, että Herra on pyhä?
• Miksi Herra tahtoo, että hänen kansansa on pyhä?
• Miten sukupuolisiveellisyys ja Herran pyhyys kuuluvat yhteen?

Kokoavat kysymykset
• Mitä kristillinen opetus on vuosisatojen aikana vaikuttanut kansojen seksuaalielämään?
• Miksi kleptomaani, pyromaani ja pedofiili eivät voi sanoa, että he ovat syntyneet sellaisiksi ja heidän on saatava

toteuttaa itseään?

Rangaistus
• Miettikää, miksi Herra langetti juuri näistä synneistä kuolemanrangaistuksen?
• Jeesus sanoi, ettei hän ole tullut kumoamaan Mooseksen lakia, vaan täyttämään sen (Mt. 5:17). Mitä hän sillä tarkoitti?

Ilosanoma: Tekstimme rangaistuksia ei ole kumottu, mutta ne on jo kannettu. Jeesus näet täytti siveellisyyslain jokaisen
pykälän. Hän eli naimattomana, mutta silti pyhänä, koko kolmikymmenvuotisen elämänsä ajan. Lopuksi Jeesus maksoi
omalla verellään koko maailman verivelan. Jokainen katuva ihminen voi saada nyt syntivelkansa anteeksi kasteen ja uskon
kautta.
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6. RAHAB, KANAANILAINEN PORTTO
Joosua 2:1–21 ja 6:21–25

Taustaa: Palatessaan Egyptistä israelilaiset olivat tulleet Kanaanin maan porteille saakka. (Ks. karttaa.) Aivan ensiksi heidän
piti kuitenkin valloittaa mahtavien muurien suojaama Jeriko. Muurien sisäpuolella piti majataloa ja samalla ilotaloa muuan
Rahab-niminen prostituoitu. Hän oli siihen asti uskonut Baaliin, jonka palvontamenoissa käytettiin myös temppeliporttojen
palveluksia.

Jakeet 1–7
• Luuletteko, että maailmassa voi olla joku onnellinenkin ilotyttö? Perustelkaa mielipiteenne.
• Mitä oman ruumiinsa myyminen vaikuttaa naisen psyykeen?
• Jos Rahabin elämään sisältyi hyviäkin asioita, niin mitä ne ehkä olivat? (Ks. myös jaetta 13.)
• Ehkä Rahab oli aloittanut uransa temppeliporttona. Miettikää, millainen suhde temppeliportoilla oli uskontoonsa?
• Miksi Rahab piilotti israelilaiset vakoilijat, vaikka hänen tekonsa oli valtionpetos?
• Mitä tai ketä Rahab pelkäsi enemmän kuin omaa kuningastaan?
• Minkä verran Rahabin tausta porttona vaikutti hänen valintoihinsa?

Jakeet 8–10. Kaislameren ylitys oli tapahtunut 40 vuotta aikaisemmin. Amorilaiskuninkaat Sihon ja Og oli voitettu
vast’ikään.

• Miten samat huhut vaikuttivat yhtäältä Rahabiin ja toisaalta kaikkiin muihin jerikolaisiin?
• Mistä Rahab oli saanut sydämeensä sen uskon, että Herra, Israelin Jumala, antaisi kansalleen Kanaanin maan?

Jakeet 11–13
• Mitä Rahab tarkoitti sanoessaan, että Herra, Israelin Jumala, on taivaan ja maan valtias?
• Mitä luulette Rahabin tässä vaiheessa ajatelleen Baalista ja sen palvontamenoista?
• Rahab ja muut jerikolaiset tiesivät Israelin Jumalasta samat tosiasiat. Miksi kaikki jerikolaiset eivät toimineet kuten

hän?
• Mitä jae 12–13 osoittaa meille Rahabin perhesuhteista? Entä Rahabin suhteesta perheeseensä?

Jakeet 15–21
• Miettikää, millä tavalla Rahab sai koko suuren perheensä uskomaan siihen, että Israel voittaisi sodan?
• Mitä lohtua tämä luku antaa kristitylle, joka on ainoa uskova suvussaan?

Joosua 6:21–25 kertoo, miten israelilaiset kiersivät Jerikon ympäri kuusi päivää ja seitsemäntenä päivänä muuri kaatui pelkän
äänen voimasta. Rahab ja hänen perheensä pelastuivat ja heistä tuli Israelin kansan jäseniä.

• Millä eri tavoilla Jerikon porton elämä muuttui, kun hänestä tuli Herraan uskovan paimentolaiskansan jäsen?
• Oliko tämä elämänmuutos Rahabille helppo vai vaikea toteuttaa? Perustelkaa kantanne.
• Miten Herra käänsi hyväksi Rahabin menneisyyden Jerikon porttona? (Mitä Rahabille olisi ehkä tapahtunut, jollei hän

olisi ollut portto?)
• Myöhemmin Rahab meni naimisiin Juudan sukukunnan päämiehen kanssa, ja hänestä tuli Jeesuksen esiäiti (Mt. 1:5).

Millaiset onnistumisen mahdollisuudet tuolla avioliitolla mielestänne oli?

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen noudattamisen tai rikkomisen seurauksista?

Ilosanoma: Raamatun Jumala on erilainen kuin Baal. Hän vaatii puhdasta elämää, mutta antaa anteeksi niille, jotka katuvat
syntejään. Rahabkin sai syntinsä anteeksi uhratessaan Israelin pyhäkköteltassa syntiuhrin. Vanhan testamentin uhrit viittasi-
vat aina Jeesukseen, Jumalan Karitsaan, joka kantaisi ristille koko maailman synnit. (Huom.! Mailis Janatuisen kirja Nainen
ja hänen miehensä kertoo myös Rahabin tarinan.)

Läksy. Lukekaa Ruutin kirjan 1. luku ennen seuraavaa piiriä.
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7. RUUT, KUNNIALLINEN NAINEN
Ruut 2:1–20

Taustaa: Sosiaalihuolto ja pakolaisapu toimivat Israelissa niin, että köyhät saivat itse kerätä ruoka-avustuksensa rikkaitten
pelloilta. Näin sanoo Mooseksen laki: Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa
maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. . . . Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten.” (3. Ms. 19:9–10). (Jollei läksyä ole
luettu kotona, Ruutin kirjan 1. luku luetaan hiljaa piirin aluksi.)

Jakeet 2:1–16. Köyhäinapu
• Mitkä seikat tekivät ehkä köyhäinapuun turvautumisen erityisen vaikeaksi moabilaiselle leskelle (1:22 ja 2:2)?
• Miettikää, mikä tekee tähkänpoimimisen väsyttäväksi työksi? (Mikä ruumiinosa väsyy eniten?)
• Mitkä kaikki kohdat tässä luvussa todistavat, että tähkänpoimijoita syrjittiin ja tönittiin rikkatten pelloilla?
• Mitä osoittaa se, ettei Ruut ollut varannut itselleen vesiastiaa ja evästä pitkää ja kuumaa työpäivää varten (9 ja 14)?

Boas
• Minkä kuvan saatte Boasista jakeiden 1, 4 ja 5 perusteella?
• Uskotko sinä rakkauteen ensi silmäyksellä ja jos uskot, niin millä perusteella?
• Mitkä Ruutin ominaisuudet saivat Boasin kiinnostumaan hänestä (5–7, ks. myös 11–12)?
• Mitä se nuoresta naisesta osoittaa, jos hän on anopilleen niin uskollinen, että uhraa tulevaisuutensa hänen tähtensä?

Entä mitä ahkeruus naisesta osoittaa? (11)
• Miksi Boaksen kiinnostusta ei jäähdyttänyt edes se tieto, että Ruut on moabilainen ja leski?
• Mitkä seikat saavat meidän päivinämme uskovan nuoren miehen kiinnostumaan jostakusta naisesta?
• Miksi Boas ei tahtonut Ruutin menevän poimimaan tähkiä muiden pelloilta kuin omaltaan (8–9)?
• Moabin tyttärillä ei ollut mitään oikeutta pyrkiä Herraan uskovien joukkoon. Heitä ei saanut päästää valitun kansan

jäseniksi aina kymmenenteen polveen asti. Mistä Boas voi tietää, että Ruut oli tullut Israeliin nimenomaan ”etsimään
turvaa Israelin Jumalan siipien alta” (11–12)?

• Mitä Boasille merkitsi se seikka, että hänellä ja Ruutilla oli yhteinen usko Israelin Jumalaan?
• Mitä luulette Ruutin itsensä tunteneen miestä kohtaan ensitapaamisen jälkeen (10 ja 13)?
• Mitkä olivat Boasin motiivit, kun hän toimi kuten jakeissa 14–16 kuvataan?

Jakeet 17–20. Jumalan johdatus
• Mitä tämä luku puhuu sinulle Jumalan johdatuksesta (3, 19–20)?
• Onko sinun itsesi vaikea vai helppo uskoa siihen, että Jumala johdattaa/ on johdattanut sinua parhaalla mahdollisella

tavalla avioliittoasioissa? Miksi, miksi ei?
• Keskustelkaa aiheesta: Antaako Jumala omilleen aina parhaan mahdollisen elämän, vai joutuvatko jotkut Jumalan

lapsista tyytymään toisiksi parhaaseen elämään?

Betlehemiläiset seurasivat silmä kovana Ruutin käytöstä, koska moabilaisia naisia pidettiin moraalittomina. Boas totesi kui-
tenkin elonkorjuun päätyttyä: ”Minun kansani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi” (3:11*).

• Keskustelkaa aiheesta: Onko meidän aikamme miehelle tärkeää, että hänen tuleva vaimonsa ei ole juossut miesten
perässä eikä elänyt esiaviollisissa suhteissa?

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?

Ilosanoma: Jeesus lainasi kerran Boasin sanontaa Israelin Jumalan siivistä: ”Jerusalem, Jerusalem ... Kuinka monesti olen-
kaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan” (Mt. 23:37). Jeesus kuoli kunniallisten
ja kunniattomien ihmisten puolesta kuin kanaemo. Suurinta Jumalan johdatusta elämässäsi on se, että löydät tien hänen
siipiensä alle ja saat siellä kaikki syntisi anteeksi.
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8. BOAS, KUNNIALLINEN MIES
Ruut 3:1–18

Taustaa: Boas oli Noomin ja Ruutin sukulunastaja. Jos yksi suvun haara oli kuolemassa sukupuuttoon, piti sukulunastajan
hankkia sille perillinen menemällä naimisiin lesken kanssa. Noomi ei ilmeisestikään ollut ajatellut Moabista lähtiessään tätä
mahdollisuutta. Ehkei hän uskonut, että Mooseksen lakia voitaisiin soveltaa myös ulkomaalaiseen leskeen.

Koko elonkorjuuajan Ruut poimi tähkiä Boasin pelloilta. Sitten koitti puintipäivä. Asiaan kuului, että sinä iltana myös juhlit-
tiin puimatantereella. Omistaja jäi yöksi nukkumaan viljakasansa viereen, ettei vain kukaan tulisi täyttämään sinne säkkiään
pimeyden turvin.

Jakeet 3:1–5. Noomin suunnitelma
• Miettikää eri syitä, miksi Boas ei tullut kosimaan Ruutia heti, kun ihastui tähän?
• Miksei Noomi mennyt itse esittämään asiaansa Boasille, vaan lähetti Ruutin matkaan (1–4)?
• Uskaltaisitko sinä lähettää oman tyttäresi tuollaiseen tilanteeseen? Miksi, miksi et?
• Miksi seksisuhteen aloittaminen tuossa tilanteessa olisi ollut väärin ja vahingollista molemmille osapuolille, etenkin

Ruutille?
• Mikä sai Noomin luottamaan Boasin kunniallisuuteen: ettei hän houkuttelisi Ruutia seksisuhteeseen yön pimeydessä?

Jakeet 6–18. Boas ja Ruut
• Luuletteko, että Ruut sai unen päästä kiinni maatessaan Boasin jalkopäässä iltayön tunteina (5–7)? Miksi sai, miksi ei

saanut?
• Vuoden 1938 käännös ilmaisee jakeen 9 merkityksen tarkasti: ”levitä liepeesi palvelijattaresi yli”. Mitä Ruut itse

asiassa pyysi Boasilta?
• Onko mielestäsi sopivaa, että nainen esittää kosinnan? Miksi, miksi ei?
• Mitä Boasille merkitsi, ettei Ruut ollut juossut miesten perässä ja hänellä oli kunniallisen naisen maine Betlehemissä

(10–11)?
• Mt. 1:5:stä käy ilmi, että Boasin äiti tai mahdollisesti joku hänen esiäideistään oli ollut kanaanilainen portto Rahab.

Mitä tämä tosiasia oli ehkä vaikuttanut Boasin elämään ja hänen suhteeseensa toiseen sukupuoleen?
• Mitä osoittaa se, ettei Ruut kommentoinut Boasin sanoja jakeissa 12–13?
• Minkä vaikutuksen se teki Ruutiin, että Boas hillitsi itsensä eikä koskenut häneen?
• Kuvitelkaa, mitä Boas ja Ruut sydämessään kokivat aamuyön tunteina maatessaan hiljaa saman viitan alla (14)?
• Millainen muisto tuosta yöstä jäi noille kahdelle?
• Mistä se seikka on osoituksena, että Boas pystyi antamaan toiselle sukulunastajalle mahdollisuuden saada Ruut omak-

seen?
• Millaisia terveisiä suuren jauhosäkin oli määrä viestittää Boasilta Noomille (15)?

Sukulunastaja
• Miettikää, millä tavalla Boas oli Jeesuksen ennakkokuva sukulunastajana (ks. jakeet 2:12 ja 3:9)? Vastaukset tämän

tekstin ulkopuolelta.

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?

Ilosanoma: Jeesus lunasti meidät syntiset omikseen, kuten Boas lunasti Ruutin. Maksuvälineenä ei ollut hopea eikä kulta,
vaan Vapahtajan pyhä veri. Kuule siis, mitä Jeesus, sinun oikea (suku)lunastajasi, sinulle tänä päivänä vakuuttaa: ”Älä pelkää.
Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.” (Jes. 43:1.)
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9. DAAVIDIN LANKEEMUS
2. Samuel 11

Taustaa: Daavid oli tähän aikaan noin 50–vuotias arvostettu kuningas. Batseba taas oli naapurin parikymppinen nuori rouva,
jonka mies oli sotimassa Daavidin armeijassa. Tiedämme, että Uria oli kunnian mies ja rakasti vaimoaan syvästi, ja varmaan
Batseba vastasi miehensä tunteisiin. Nuori rouva oli juuri ”puhdistunut saastaisuudestaan”, eli hänen kuukautisensa olivat
loppuneet. Talossa ei tietenkään ollut kylpyhuonetta, joten hänen piti odottaa pimeän tuloon asti, ennen kuin hän voi mennä
peseytymään puutarhaansa. Luultavasti tuona yönä paistoi kuu. Huomatkaa, että Daavidilla oli jo haaremissaan vähintään
kymmenen vaimoa.

Jakeet 1–4
• Miksi juuri 50 vuotta on miehelle vaarallinen ikä?
• Mikä osoittaa, ettei tässä ollut kysymys oikeasta rakastumisesta vaan pelkästä himosta?
• Mitä Daavid tässä tilanteessa ajatteli Jumalan käskystä: Älä tee aviorikosta!
• Miten Daavid olisi ehkä reagoinut, jos hän olisi voinut tuolla hetkellä nähdä tekonsa seuraukset? (Vastaus tämän tekstin

ulkopuolelta.)
• Daavid ei ollut koskaan ottanut toiselta mieheltä vaimoa, ja kaikki tiesivät sen. Luuletteko, että Batseba silti aavisti

pahaa, kun häntä tultiin hakemaan kuninkaanlinnaan myöhään illalla?
• Miksi Batseba ei huutanut, purrut ja potkinut joutuessaan Daavidin sänkyyn? Vai tekikö hän niin? Perustelkaa vas-

tauksenne.
• Mitkä seikat tekevät Daavidin vastuun paljon suuremmaksi kuin Batseban?
• Mitä luulette: lukiko Daavid tuona iltana tavanomaisen iltarukouksensa? Perustelkaa vastauksenne.
• Miten me voisimme varjeltua lankeamasta syntiin kovan kiusauksen kohdatessa?

Jakeet 5–13. Huomatkaa, että Mooseksen laki langetti aviorikoksesta kuolemantuomion sekä miehelle että naiselle. Batseba
asui luultavasti miehensä perheen luona.

• Miten luulette nuoren Batseban käyttäytyneen raskautensa alkuvaiheessa anoppinsa silmien edessä?
• Mitä vaihtoehtoja Daavidilla oli toimia, kun hän kuuli Batseban olevan raskaana?
• Millaisen käsityksen saatte Uriasta aviomiehenä, ihmisenä ja sotilaana näiden jakeiden perusteella?
• Miettikää eri syitä, miksi Uria kieltäytyi menemästä kotiinsa.
• Mitä osoittaa ihmisestä, jollei hän humalassakaan toimi vastoin periaatteitaan?
• Mitä Batseba ehkä ajatteli siitä, ettei hänen miehensä tullut kotiin, vaikka oli Jerusalemissa käymässä?

Jakeet 14–25
• Mikä Daavidin käytöksessä oli erityisen kieroa ja tuomittavaa?
• Mitä nämä jakeet kertovat meille ihmisen omastatunnosta?
• Mitkä olivat Urian tunnelmat hänen palatessaan Jerusalemista sotatantereelle, jos hän tiesi vaimonsa raskaudesta?
• Voidaanko Daavidia mielestänne pitää oikeana uskovaisena tässä elämänsä vaiheessa? Perustelkaa kantanne.

Kokoava kysymys: Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisesta?

Ilosanoma: Daavid ei saanut kokea onnea ”uudesta rakkaudestaan”. Näin hän myöhemmin kuvasi tuon ajan tunnelmiaan:
”Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaa-
na minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä.” (Ps. 32:3–4*). Ihmeellistä on, että Jumala kelpuutti
tällaisen miehen Poikansa esi-isäksi.
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10. DAAVIDIN KATUMUS
2. Samuel 11:26–12:13

Jakeet 11:26–27. Suruaika miehen kuoleman johdosta kesti noin kuukauden päivät.
• Mitä arvelette Urian suvun ja hänen upseeritoveriensa ajatelleen nuoren lesken nopeasta avioitumisesta kuninkaan

kanssa? (Ketä he pitivät syntyvän lapsen isänä?)
• Jos Batseba tiesi, että Daavid oli murhauttanut hänen edellisen aviomiehensä, mitä se vaikutti hänen uuteen avioliit-

toonsa?
• Voiko nainen rakastaa murhamiestä?
• Luuletteko, että Daavid ja Batseba keskustelivat koskaan tuon kohtalokkaan yön tapahtumista? Mitä keskusteleminen

tai keskustelemattomuus vaikutti heidän väleihinsä?

Jakeet 12:1–6. Edellisestä on kulunut vähintään yhdeksän kuukautta, koska Batseban lapsi on jo ehtinyt syntyä. Profeetta
Natan raportoi kuninkaalle – joka oli myös maan ylin tuomari – muka tuntemastaan miehestä, joka oli tehnyt naapurilleen
suuren vääryyden.

• Miksi Natan ei tullut nuhtelemaan Daavidia heti, kun hän kuuli ensimmäiset juorut tämän aviorikoksesta?
• Mitä olisi ehkä tapahtunut, jos Natan olisi sanonut Daavidille tämän synnit päin kasvoja?
• Mitä yhteisiä piirteitä on Natanin kertomuksen köyhällä miehellä ja Urialla?
• Mitä yhteistä on kertomuksen lampaalla ja Batseballa?
• Mitä yhteistä on vertauksen rikkaalla miehellä ja Daavidilla?
• Katsokaa Daavidin langettamaa tuomiota jakeissa 5–6. Jae 6 myötäilee Mooseksen lakia, mutta jakeen 5 lisää Daavid

tuomioon itse. Mitä tämä lisäys hänestä osoittaa?
• Hiljaa vastattavaksi: Mieti, mistä synnistä sinä tuomitset muita kaikkein ankarimmin – lankeatko siihen ehkä itsekin?

Jakeet 12:7–12
• Kumpi oli syy, kumpi seuraus: johtiko Daavidin lankeemus Jumalan sanan halveksimiseen vai Jumalan sanan halvek-

siminen lankeemukseen (9)?
• Miten Daavidin synti ja sen seuraukset muistuttivat toisiaan (10–12)?
• Miksi Herran täytyi osoittaa julkisesti, että kuningas oli toiminut väärin (10–12)?
• Millaisia seurauksia aviorikoksesta tulee meidän aikanamme?

Jae 12:13. Lukekaa tämä jae molemmista käännöksistä.
• Millä eri tavoilla Daavid olisi voinut reagoida kuultuaan äskeiset Natanin sanat?
• Miksi Daavid sanoo tehneensä syntiä nimenomaan Herraa vastaan?

Kokoava kysymys: Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisesta?

Ilosanoma: Tuona päivänä Daavid uhrasi syntiuhrin (Ps. 51:9), ja Herra antoi huoruuden ja murhan hänelle anteeksi. Jumalan
piti kuitenkin lähettää ainoa Poikansa tänne maan päälle todelliseksi syntiuhriksi. Me pääsemme tuosta samasta uhrista
osalliseksi ehtoollisen kautta.
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11. DAAVID JA SYNNIN SEURAUKSET
2. Samuel 13:1–22

Taustaa: Daavidin pojat Amnon ja Absalom olivat iältään kahden ja kolmenkymmenen väliltä. Heillä oli eri äiti. Tamar oli
Amnonin puolisisar ja Absalomin kokosisar, vielä teini-ikäinen tyttönen. Tämä raamattupiiri ei onnistu, jolleivät osanottajat
osaa erottaa toisistaan Amnonin ja Absalomin nimeä.

Daavidin lastenkasvatus
• Mitä Daavidin aviorikos ja murha (josta edellisessä piirissä keskustelimme) vaikutti ehkä hänen lastenkasvatukseensa?

(Luuletteko, että Daavid oli keskustellut omasta lankeemuksestaan poikiensa kanssa ja varoittanut heitä seksuaalisista
synneistä?)

• Mitä isän lankeemus vaikutti poikien ajatusmaailmaan ja arvoihin? Miettikää eri mahdollisuuksia?

Jakeet 1–14. Huomatkaa, että sisarusavioliitot oli kielletty Mooseksen laissa, mutta poikkeuksia löytyy ajalta, jolloin lakia
ei vielä ollut annettu: esim. Abraham ja Saara.

• Mitä vaihtoehtoja on miehellä, joka on joutunut suunnattoman intohimon valtaan?
• Luuletteko, että Tamar oli ensimmäinen nainen, johon Amnon rakastui tuolla tavalla? Perustelkaa vastauksenne.
• Muistamme, että morsiamen neitsyys oli tuossa kulttuurissa naimisiin pääsemisen ehto. Mitä Jonadab ja Amnon ehkä

ajattelivat Tamarin tulevaisuudesta punoessaan juoniaan?
• Miten Amnon aikoi selvitä tekonsa seurauksista isänsä ja Tamarin veljen edessä?
• Tamar sanoi ehdotuksensa jakeessa 13 luultavasti vain voittaakseen aikaa ja estääkseen raiskauksen. Mikä koko tilan-

teessa oli kaikkein kauheinta hänen kannaltaan (12–14)?
• Mitä yhteistä Amnonin synnillä oli hänen isänsä synnin kanssa?
• Mikä on se mekanismi, joka saa pojat toistamaan isiensä syntejä?

Jakeet 14–22
• Minkä psykologisen lainalaisuuden perusteella Amnonin vastenmielisyys Tamaria kohtaan on selitettävissä (15)?
• Miten Tamar olisi ehkä halunnut Amnonin tässä tilanteessa toimivan (16–17)?
• Miksi Tamar teki raiskauksesta julkisen, ks. jakeita 18–19?
• Mitä ajattelette Absalomin ja Daavidin reaktiosta (20–21)? Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä.
• Miten Daavidin olisi mielestänne pitänyt toimia kuultuaan tyttärensä raiskauksesta?
• Mitä Absalomiin ehkä vaikutti se, että hänen isänsä painoi käytännössä koko tapauksen villaisella (22)?

Tamar ei päässyt naimisiin, vaan jäi asumaan veljensä Absalomin kotiin. Kahden vuoden kuluttua Absalom kosti sisarensa
raiskauksen ja tappoi veljensä Amnonin.

• Mikä Tamarin kohtalossa oli mielestänne traagisinta?
• Mitä olisi tarvittu siihen, että Tamar olisi pystynyt ottamaan tragediansa Jumalan kädestä?
• Voiko mielestänne jopa raiskatun naisen kohdalla tapahtua tämä Jumalan lupaus: Me tiedämme, että kaikki koituu

niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa (Room. 8:28).

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisesta?

Ilosanoma: Daavidin oli raskasta kantaa syntiensä seurauksia. Jumalan sana, jumalanpalvelus, uhrit ja psalmit lohduttivat
häntä kuitenkin kaiken tuon tuskan keskellä. Hänellä oli surunsa keskellä rinnallaan Herra, jolle hän voi purkaa tunteitaan:
Minun sydämeni pakahtuu tuskasta; päästä minut ahdistuksistani. Katso minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki mi-
nun syntini anteeksi (Ps. 25:17–18). (Jos haluat tietää enemmän Daavidin elämästä, lue Mailis Janatuisen kirjoittama kirja
Valtakunta etsii taistelijoita: Daavid.)
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12. PIENI PALA PARATIISIA
Laulujen laulu 4:12–5:1, 7:14 ja 8:6–7

Taustaa: Laulujen laulu on häälaulu, jossa kuvataan miehen ja naisen välistä seurustelua ja rakkautta. Se osoittaa meille, että
Jumala keksi erotiikan ja seksin ja antoi ne ihmiselle kaikkein kauneimmaksi häälahjaksi. Jos mahdollista, vetäjä printatkoon
alla olevat raamatunkohdat osanottajille. Silloin heidän ei tarvitse hypellä luvusta toiseen piirin aikana.

Jakeet 4:12–15. Sulhanen sanoo nämä sanat rakastetulleen. 12. Mies: Rakkaani, valittuni! Sinä olet suljettu puutarha, lukittu
tarha, sinetöity lähde, 13. paratiisi, jonka purojen äärellä kasvaa granaattiomenoita, monia maukkaita hedelmiä, hennaa ja
nardusta, 14. nardusta ja sahramia, kanelia ja mausteruokoa ja suitsukepuita, mirhaa ja aaloeta, kaikkein parasta balsamia.
15. Sinä olet puutarhan lähde, elävän veden kaivo, johon virtaavat Libanonin vuorten vedet!

• Mietitään ensin puutarhaa puutarhana. Millaisia kasveja tämä puutarha tuottaa ja millaisiin eri käyttötarkoituksiin?
• Esimerkkinä mainittakoon, että nardus-nimistä tuoksukasvia löytyy vain Himalajan rinteiltä. Miettikää, millaista vai-

vannäköä vaati tällaisen puutarhan kasvattaminen?
• Mitä sulhanen tahtoo sanoa morsiamestaan näiden jakeiden kautta?
• Mitä Jumala tahtoo opettaa naisesta verratessaan häntä ihanaan puutarhaan?
• Mitä Jumala tahtoo opettaa miehestä verratessaan häntä tällaisen puutarhan omistajaan?
• Miksi morsiamen puutarhan pitää olla salainen?
• Paratiisi-sanasta tulee lukijan mieleen heti Eedenin puutarha (13). Millä edellytyksillä miehen ja naisen suhde voi olla

kuin pieni pala paratiisia tämän maan päällä?
• Mitä sulhanen tahtoo sanoa verratessaan morsiantaan elävän veden kaivoon (15)?

Jakeet 4:16–5:1 ja 7:14. Jakeen 16 sanoo morsian, 5:1 sanoo sulhanen ja jakeen 7:14 taas morsian. 4:16. Neito: Nouse, poh-
jatuuli, tule, etelätuuli! Puhalla minun puutarhaani, niin balsamin tuoksu leviää ja armaani tulee puutarhaansa nauttimaan
sen hedelmistä! 5:1. Mies: Rakkaani, kihlattuni! Minä tulen puutarhaani ja poimin mirhani ja balsamini, avaan hunajaken-
noni ja syön hunajan, juon viinini ja maitoni. 7:14 Neito: Lemmenmarjat levittävät tuoksuaan, kaikki herkut ovat tarjolla
ovellamme, uudet ja vanhat. Rakkaani, sinulle ne olen säästänyt!

• Mitä merkitsee miehelle, että hän voi sanoa hääpäivänään morsiamelleen jakeen 5:1 sanat?
• Mitä merkitsee morsiamelle, että hän voi sanoa hääpäivänään sulhaselleen jakeiden 4:16 ja 7:14 sanat?
• Mitä vaikutuksia siitä tulee parisuhteeseen, jos seksuaalielämä aloitetaan vasta häiden jälkeen?
• Mitä tapahtuu naiselle, joka päästää useita miehiä poimimaan puutarhansa hedelmiä? (Mitä se vaikuttaa naisen psyy-

keen jos hän tietää puutarhansa muuttuvan hiljalleen kaatopaikaksi?)
• Mitä tapahtuu miehelle, joka kulkee puutarhasta puutarhaan poimimassa hedelmiä, mutta ei viljele eikä varjele yhtään

niistä? (Mitä se vaikuttaa miehen psyykeen, jollei hän opi kantamaan vastuuta naisesta?)
• Mitä mieltä olette: ajattelevatko meidän aikamme nuoret miehet ja naiset sydämensä sopukoissa parisuhteesta samalla

tavalla kuin Laulujen laulun sulhanen ja morsian? Perustelkaa mielipiteenne.

Jakeet 8:6–7. Jakeet sisältävät VT:n kauneimman määritelmän siitä, mitä on oikea rakkaus miehen ja naisen välillä. Paina
minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin
tuonela. (Vanha käännös: tuima kuin tuonela on sen kiivaus.) Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret
vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän
saisi vain toisten pilkan.

• Millaisena oikea rakkaus näissä jakeissa kuvataan?
• Mitä tarkoittaa, että rakkaus on Herran liekki?
• Mitä tarkoittaa, etteivät suuretkaan vedet voi rakkautta sammuttaa?
• Mitä osoittaa ihmisestä, jos hän vaihtaa rakkautensa taloon ja tavaroihin?

Luuk. 7:47. Uusi käännös osuu tällä kertaa oikeaan. Yhtymäkohta Laulujen lauluun se on tuoksu, joka huoneessa leijaili
naisen voideltua Jeesuksen jalat kalliilla tuoksuvoiteella. Kuningas lepää ateriallaan, ja nardukseni levittää tuoksuaan. (Laul.
1:12). Nämä sanat Jeesus lausui kaupungin prostituoidusta. ”Hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon.
Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.”

• Miten Jeesus sai aikaan sen, että kaatopaikaksi muuttunut puutarha kasvoi yhtäkkiä suuren määrän kaikkein arvok-
kainta Hengen hedelmää, rakkautta?

Ilosanoma: Jeesus pystyy muuttamaan kaatopaikankin paratiisin puutarhaksi. Se tapahtuu niin, että hän rakastaa seksuaa-
lielämänsä sotkenutta ihmistä ensin ja antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi. Syyllisyyden taakasta voi päästä irti, koska
Jeesus on jo kantanut sen ristinpuulle. Tämän saat uskoa sinäkin omalle kohdallesi.
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13. SÄRJETTY PERHE
Johannes 8:1–11

Taustaa: Mooseksen lain mukaan sekä nainen että mies piti kivittää kuoliaaksi, jos he olivat syyllistyneet aviorikokseen (3.
Ms. 20:10). Miehittäjävalta eli roomalaiset olivat kuitenkin pidättäneet itselleen oikeuden kuolemanrangaistuksen langetta-
miseen ja toimeenpanoon Israelissa.

1. Mikä saa ihmisen rikkomaan avioliittonsa, miettikää eri syitä?
• Millaista onnea ja tuskaa ”uusi rakkaus” oli ehkä tuonut tämän naisen elämään?

2. Mikä on kauheinta siinä tilanteessa, kun joku jää julkisesti kiinni aviorikoksesta?
• Mitä nainen ehkä ajatteli rakastajastaan, kun tämä pakeni paikalta?
• Miten rakastaja ehkä koki tilanteen; hänkin varmaan oli naimisissa?

3. Se aamu toi tragedian kahteen perheeseen. Miettikää, miltä aviorikoksen paljastuminen ja uhkaava kivityskuolema tuntui-
vat kivitettävän naisen aviomiehestä, hänen lapsistaan ja hänen vanhemmistaan?

• Miltä tämä kaikki tuntui rakastajan vaimosta ja lapsista?
• Mitä tällainen tilanne vaikutti ehkä asianosaisten lasten sielunelämään ja tulevaisuuteen?

4. Nainen oli varmaan kuullut jotain Jeesuksesta aikaisemminkin. Mitä hän ehkä odotti kuulevansa Jeesuksen suusta huoma-
tessaan seisovansa tämän edessä temppelin pihalla (3–5)?

• Mitä nainen ehkä ajatteli syrjähypystään tuolla hetkellä?

5. Miksi juutalaiset raahasivat naisen Jeesuksen eteen, vaikka tiesivät varsin hyvin, että kuolemanrangaistuksesta päättivät
vain roomalaiset?

• Miksi Jeesus ei sanonut: ”Kenelläkään teistä ei ole oikeutta heittää tätä naista kivellä”, vaan sen sijaan lausui jakeen
7b sanat?

6. Miksi luulette syyttäjien lähteneen paikalta nimenomaan jakeen 9 kuvaamassa järjestyksessä?
• Miksi Jeesus kumartui sanansa sanottuaan kirjoittamaan jotain maahan eikä katsellut ympärilleen?

7. Miksi Jeesuksella, ja ainoastaan hänellä, olisi ollut oikeus tuomita tämä nainen kuolemaan?
• Miksi Jeesus ei toiminut tässä asiassa Mooseksen lain säädösten mukaisesti?
• Mitä tapahtui rangaistukselle, joka tämän naisen olisi pitänyt kärsiä tuhottuaan niin monen ihmisen onnen?

8. Miksi nainen ei karannut paikalta silloin, kun Jeesus kirjoitti jotain maahan uudemman kerran, vaikka hänellä olisi ollut
siihen tilaisuus (8–9)?

• Milloin nainen alkoi uskoa syntien anteeksiantamukseen?

9. Mitä se osoittaa, ettei Jeesus sanonut naiselle: ”Palaa sen miehen luo, jota rakastat enemmän”?
• Miksi Jeesus tahtoi sanoa naiselle myös jakeen 11 sanat?
• Jeesus sanoo sinullekin tänään jakeen 11 sanat. Mitä ne sinulle merkitsevät nykyisessä elämäntilanteessasi?
• Miten noiden kahden asianosaisen perheen elämä ehkä muuttui tämän tapauksen jälkeen? Miettikää eri mahdollisuuk-

sia.

10. Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Jeesuksen suhtautumisesta niihin ihmisiin, jotka eivät ole Raamatun parisuhdelakia

täyttäneet?

Ilosanoma: Meille ei kerrota, mitä Jeesus kirjoitti hiekkaan. Ehkä hän toimi tuomarina ja kirjoitti hiekkaan sen tuomion,
jonka Mooseksen laki aviorikoksesta langetti. Ehkä hän toisella kertaa lisäsi sanat: ”Minä otan kärsiäkseni kuolemanrangais-
tuksen sinun sijastasi.”
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14. JEESUKSEN OPETUS AVIOLIITOSTA
Matteus 19:3–12

Taustaa: Koko Vanha testamentti ei tunne ainoatakaan avioeroa. Ajanlaskumme alkuun mennessä avioeron ottaminen oli
kuitenkin muuttunut hyvin helpoksi juutalaiselle miehelle, joskaan ei naiselle.

Jakeet 3–9. Avioero
• Miettikää, miksi kysymys avioerosta kiinnosti fariseuksia (3)?
• Mitä meidän aikanamme vastattaisiin tähän opetuslasten kysymykseen (3)?
• Mitä Jeesuksen mukaan tapahtuu avioliittoa solmittaessa (4–5a)?
• Vetäjä lukee 5. Ms. 24:1. Mitä Mooses tarkalleen sanottuna ”käski” ja mitä hän ”salli” tässä kohdassa?
• Tulkitsivatko fariseukset mielestänne Mooseksen sanoja oikein (7)?
• Etsikää näistä jakeista kaikki ne syyt, joilla Jeesus perustelee avioliiton elinikäisyyttä?
• Miettikää, miksi Jeesus salli avioeron ainoastaan uskottomuuden tähden (9)?
• Mitä seurauksia perheiden hajoamisesta on a) lapsille ja b) koko yhteiskunnalle?

Jakeet 9–10. Uudelleen avioituminen
• Matt. 5:32:ssa Jeesus sanoo uudelleen avioitumisesta näin: ”Minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun

syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän
naisen.” Verratkaa näitä sanoja jakeisiin 8–9. Mitä Jeesus siis opettaa uudelleen avioitumisesta entisen aviopuolison
vielä eläessä? Pysykää tekstissä!

• Paavali kirjoittaa tästä aiheesta Room. 7:2–3: Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on
elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antau-
tuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviori-
kosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa.” Mikä on siis Paavalin opetus uudelleen avioitumisesta aviopuolison
eläessä?

• Miksi opetuslapset reagoivat Jeesuksen sanoihin jakeen 10 osoittamalla tavalla?
• Miettikää, miten tätä Raamatun opetusta avioliitosta ja avioerosta pitäisi opettaa meidän aikanamme?

Jakeet 11–12. Naimattomuus.
• Mitä tarkoittaa, että joku on avioliittoon kelpaamaton äitinsä kohdusta asti?
• Millä eri tavoilla toiset ihmiset voivat tehdä lähimmäisensä avioliittoon kelpaamattomaksi?
• Mitä tarkoittaa käytännössä, että joku tekee itse itsensä avioliittoon kelpaamattomaksi taivasten valtakunnan tähden?
• Mitä ajattelet tämän tekstin valossa siitä, että joku puolustelee homoseksuaalisuuttaan sanomalla, että on ollut homo

äitinsä kohdusta asti?

Kokoavat kysymykset
• Mitä arvelette: voiko ihminen elää täyttä elämää toteuttamatta itseään seksuaalisella elämänalueella?
• Mikä on Jeesuksen mielestä tärkeämpää kuin onnellisen parisuhteen solmiminen?
• Kenen parasta Jeesus ajatteli antaessaan näin tiukat käskyt suhteessa avioeroon?
• Mitä sellaisen ihmisen pitäisi tehdä, joka ei ole täyttänyt Jeesuksen käskyjä?

Ilosanoma: On lohdullista tietää, että Karitsan häihin uuteen luomakuntaan pääsevät kaikki ne, jotka ovat pesseet vaatteensa
Karitsan veressä. Se veri puhdistaa meidät niistäkin synneistä, jotka tämä raamattupiiri on meille paljastanut. Näin Ilmes-
tyskirja kuvaa sitä päivää: Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu
hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. (Ilm. 19:7–8.)
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15. ILOTYTTÖ KOHTAA RAKKAUDEN
Luukas 7:36–50

Taustaa: Vanha testamentti pitää neitsyyttä avioliiton ehtona, ja kieltää kaikki avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet. Jakeet
44–46 kuvaavat, miten kunnioitettu vieras yleensä toivotettiin tervetulleeksi. Tuohon aikaan syötiin makuuasennossa, joten
naapurin pesemättömät jalat häiritsivät ruokahalua. Huomatkaa, ettei nainen saanut paljastaa hiuksiaan, jos paikalla oli
vieraita miehiä.

1. Kaikki kaupungin asukkaat tiesivät, että tämä nainen myi itseään. Miettikää eri mahdollisuuksia, mikä oli tehnyt hänestä
ilotytön?

• Minkä verran luulette tekstimme naisen tienneen oikeasta rakkaudesta?

2. Millaisia asioita fariseus Simon piti ehkä tärkeinä?
• Miksi Simon ei pesettänyt palvelijoillaan Jeesuksen jalkoja, vaikka oli kutsunut hänet kotiinsa (36, 44–46)?
• Mitä tarkoitusta varten luulette Simonin kutsuneen Jeesuksen kotiinsa (36)?

3. Miksi tekstimme nainen tuli tapaamaan Jeesusta Simonin taloon, vaikka tiesi joutuvansa ihmisten tuijotettavaksi ja hau-
kuttavaksi?

• Miettikää, miten nainen onnistui pääsemään porttivahdin ohi talon sisälle ja jopa ruokasaliin?
• Alabasteripullo täynnä tuoksuöljyä maksoi tuohon aikaan melko paljon rahaa. Miettikää, mistä nainen oli alabasteri-

pullon saanut tai mitä tarkoitusta varten hän oli sen ostanut?

4. Tuohon aikaan uskonnolliset ihmiset eivät olleet missään tekemissä syntisten kanssa. Mikä sai naisen uskomaan ja toivo-
maan, ettei Jeesus kuitenkaan torjuisi häntä?

5. Mikä on reaktiomme, jos rotta, käärme tai vaikkapa inhoamamme ihminen koskettaa meitä?
• Mitä se naiselle merkitsi, ettei Jeesus kavahtanut hänen kosketustaan?

6. Mikä sai naisen itkemään niin paljon, että Jeesuksen jalat kastuivat?
• Miksi nainen ei kuivannut Jeesuksen jalkoja helmallaan tai huivillaan, vaan hiuksillaan?
• Nainen ei sanonut yhtään sanaa päivällisen aikana, mutta mitä hänen käytöksensä sanoi?

7. Jakeissa 40–42 Jeesus kertoo pienen vertauksen pankkiirista ja hänen velallisistaan. Pankkiiri on Jumala, mutta ketä Jeesus
tarkoitti velallisilla?

• Jeesus vertaa syntiä velkaan. 500 denaaria vastaa puolentoista vuoden ja 50 denaaria puolentoista kuukauden palkkaa
(noin 45000 ja 3700 euroa). Jos jokaisesta synnistä velkaannutaan esimerkiksi kymmenen euroa, niin paljonko sinä
arvelet olevasi Jumalalle velkaa tällä hetkellä? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.)

8. Mikä osoittaa, että Simon halveksi sekä naista että Jeesusta (39)?
• Miksi meidän on niin paljon helpompi huomata toisten synnit kuin omamme?

9. Kumpi tapahtui ensin: sekö että nainen uskoi saavansa syntinsä anteeksi Jeesukselta vai se että hän rakasti Jeesusta (42–43
ja 47)? Perustele vastauksesi tekstillä!

• Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka nainen oli velkaa Jumalalle?
• Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka Simon oli velkaa?
• Mikä oli maksuväline, jolla Jeesus maksoi ihmisten syntivelat?

10. Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Jeesuksen suhtautumisesta niihin ihmisiin, jotka eivät ole Raamatun parisuhdelakia

täyttäneet?

Ilosanoma: Jeesus tuntee kaikki sinun syntisi, ja siitä huolimatta tahtoo sanoa sinullekin: ”Kaikki sinun syntisi on annettu
anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa” (jakeet 48 ja 50). Jeesus voi sanoa näin, koska hän on maksanut sinun
syntivelkasi omalla verellään.
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16. AVIORIKOS AJATUKSISSA
Matteus 5:27–32

Taustaa: Mooses antoi Siinain vuorelta moraalilain. ”Uusi Mooses” eli Jeesus selitti Vuorisaarnassa samoja käskyjä ja
tulkitsi niitä vielä tiukemmin kuin Mooses. Hän näet laajensi Jumalan tuomion koskemaan myös sydämen sopukoissa tehtyjä
tekoja.

Jakeet 27–28
• Miettikää, miksi Jeesus pitää mielikuvituksessa tehtyä syntiä yhtä pahana kuin itse teossa tehtyä?
• Joku on sanonut, ettei ihminen ole sitä, mikä silmään näkyy, vaan mitä hänen sydämessään on. Mitä ajattelette tästä

väitteestä?
• Miten käy ihmiselle, joka hellimällä hellii mielikuvituksensa himoja?
• Mitä ajattelette tämän tekstin pohjalta siitä, miten kristityn naisen pitäisi pukeutua?
• Monet pitävät pornon katselemista vaarattomana keinona päästä eroon seksuaalisista paineistaan. Mitä sanoisitte siitä

näiden jakeiden perusteella?
• Minkä kuvan porno antaa seksistä?
• Millaisia paineita porno aiheuttaa a) miehelle ja b) naiselle?
• Mitä vahinkoa porno tekee a) katsojan puolisolle ja b) pornotähdelle?

Jakeet 29–30. Puhumme myöhemmin erään toisen tekstin yhteydessä näiden jakeiden konkreettisesta sisällöstä. Tänään
emme mieti silmän irti repimistä, vaan sitä, mitä silmillämme katselemme.

• Jeesus uhkaa helvetin rangaistuksella sitä, joka antaa periksi himoilleen vaikkapa vain mielikuvituksessaan. Mitä ajat-
telette rangaistuksen kovuudesta verrattuna synnin suuruuteen?

• Miettikää sitä, minkä verran näkemämme kuvat ja elokuvat vaikuttavat mielikuvitukseemme?
• Mitä konkreettisia muutoksia voisimme tehdä elämäämme välttääksemme ajatusmaailman syntejä?
• Miten pornoriippuvaisuudesta voisi koettaa päästä eroon?
• Mitä seurakunta voisi tehdä pornoriippuvaisten hyväksi?
• Miten voisimme koettaa varjella lapsemme ja nuoremme pornolta?

Jakeet 31–32. Olemme puhuneet avioerosta erään aikaisemman tekstin yhteydessä.
• Mikä on suurin ero Jeesuksen ja meidän aikamme ajattelutavan välillä, kun on kysymys avioliitosta ja avioerosta?
• Kuvittele tilannetta, missä naimisissa oleva henkilö rakastuu kolmanteen osapuoleen. Mitä seurauksia siitä tulee, jos

hän päättää totella näitä Jeesuksen käskyjä?
• Miten selittäisit näitä kahta jaetta ihmiselle, joka on hylkäämässä puolisonsa?
• Miten selittäisit näitä jakeita ihmiselle, joka on hylännyt puolisonsa, mennyt toisen kanssa naimisiin ja katuu sitä?

Kokoava kysymys
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja sen rikkomisen seurauksista?

Ilosanoma: Jeesus ei koskaan katsonut naista himoiten, vaan eli täydellisesti Jumalan tahdon mukaisen pyhän elämän. Silti
häntä rangaistiin juuri sillä rangaistuksella, jolla tämä teksti uhkaa himon orjia. Ristillä Vapahtaja kärsi heidän sijaisenaan
kaikki helvetin tuskat. Usko syntien anteeksiantamukseen syntyy ja säilyy kuitenkin vain armonvälineiden kautta. Siksi
meidän on pidettävä kiinni Raamatun lukemisesta, jumalanpalveluksesta ja ehtoollisesta.
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17. PARTNERIN VAIHTAJA
Johannes 4:5–19

Taustaa: Tekstimme nainen oli samarialainen; hän kuului siis juutalaisten halveksimaan sekakansaan. Naisella oli ollut suhde
jo viiteen mieheen, ja nyt hän eli naimisissa olevan miehen kanssa. Ehkei kukaan muu tiennyt tämän naisen miessuhteiden
lukumäärää kuin tämä itse – ja Jeesus. Jos nainen oli tässä vaiheessa kolmikymppinen, oli hän vaihtanut miestä keskimäärin
joka toinen vuosi.

1. Miksi samarialainen nainen meni yksin kaivolle keskipäivällä eikä illansuussa muiden naisten kanssa?
• Kenen kanssa tämä nainen voi viettää aikaansa?
• Millaisia toiveita ja pelkoja naisella oli ehkä tulevaisuutensa suhteen?

2. Kumpi on mielestäsi vaikeampaa: hylätä viisi kumppania peräjälkeen, vai tulla itse viiteen kertaan hylätyksi? Perustele
vastauksesi.

• Miltä luulette naisesta tuntuneen, kun hän aloitti avosuhteen kuudennen kerran ja vielä naimisissa olevan miehen
kanssa?

• Millä tavalla nainen voi yrittää puolustella sitä tosiasiaa, että hän oli vienyt joltakulta naiselta miehen ja joiltakuilta
lapsilta isän?

3. Mitä nainen tässä vaiheessa ehkä ajatteli itsestään, miehistä ja rakkaudesta?

4. Juutalaiset miehet eivät keskustelleet naisten kanssa kahden kesken julkisella paikalla. Miksi Jeesus ei pelännyt arvostelua
eikä juoruja?

• Mistä syystä Jeesus aloitti keskustelun samarialaisen naisen kanssa pyytämällä tältä palvelusta (7)?

5. Mistä Jumalan lahjasta Jeesus puhuu jakeessa 10?
• Mitä tämä nainen janosi yli kaiken?
• Mitä sinä eniten janoat elämässäsi? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.)

6. Lue jakeet 13–14 Jeesuksen juuri sinulle tarkoittamina sanoina. Mitä nämä sanat merkitsevät nykyisessä
elämäntilanteessasi?

• Millainen on ihminen, jonka sisältä kumpuaa ikuisen elämän vettä?

7. Miksi Jeesus vastasi naisen pyyntöön sanomalla: ”Mene hakemaan miehesikin tänne” (15–16)?
• Mitä olisi tapahtunut, jos jakeiden 16 ja 17 sananvaihtoa ei olisi ollut, vaan Jeesus olisi suoraa päätä sanonut jakeen 18

sanat?
• Miksi Jeesus tahtoo osoittaa meille meidän syntimme ennen kuin antaa meille ikuisen elämän vettä?

8. Mitä luulette naisesta tuntuneen, kun hän tajusi Jeesuksen tietävän koko entisen elämänsä?
• Miten naiselle selvisi, ettei Jeesus halveksi häntä, vaan päinvastoin rakastaa?
• Keskustelun jatkuessa Jeesus ilmoitti samarialaiselle naiselle olevansa Messias – asia, jonka hän vielä pitkään salasi

muilta. Miksi arvelette hänen sen tehneen (25–26)?

9. Katsokaa jakeita 29–30. Mitä käytännön seurauksia naisen elämään tuli siitä, että hän sai Jeesukselta elävää vettä? (Miten
naisen suhde synteihinsä muuttui? Entä kyläyhteisöön?)

• Mistä janosta Jeesus vapautti naisen, mistä ei?

10. Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Jeesuksen suhtautumisesta niihin ihmisiin, jotka eivät ole Raamatun parisuhdelakia

täyttäneet?

Ilosanoma: Jeesus huusi ristiltä: ”Minun on jano!” (Jh. 19:28). Hän, elävän veden lähteen omistaja, joutui kestämään hir-
vittävää ruumiin ja sielun janoa. Tämä hinta Jeesuksen piti maksaa siitä elävästä vedestä, jolla meidätkin on kastettu ja jota
hän tänään tarjoaa meille parisuhteemme sotkeneille syntisille.
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18. PEDOFIILIN PALKKA
Markus 9:36–37 ja 42–48

Taustaa: Tekstissä esiintyvä sana viettelys tai lankeemus on kreikaksi skandalon, mistä on tullut meidän kielemme sa-
na skandaali. Jeesus käyttää tässä verbiä ”skandalisoida”: jos sinun kätesi skandalisoi sinua. . . Puhumme tässä yhteydessä
pedofiliasta, jonka harjoittajia on paljastunut viime aikoina myös kristillisistä piireistä.

Jakeet 36–37
• Mitä nämä Jeesuksen sanat ovat vaikuttaneet lapsen asemaan viimeisen 2000 vuoden aikana?
• Miettikää, miksi lapsen asema on kaikkein paras juuri kristinuskon vaikutusalueella?

Jae 42. Tätä jaetta voidaan soveltaa paitsi pedofiileihin myös lapsipornon tuottajiin ja katselijoihin. Huomaamme, ettei Jeesus
vastusta kuolemanrangaistustakaan, jos rikos on tarpeeksi suuri.

• Jeesuksen mainitsemaa rangaistusta ei mikään lakikirja tunne. Millä eri tavoilla myllynkivirangaistus eroaa muista
kuolemanrangaistuksen toimeenpanemisen muodoista?

• Mitä tapahtuu tällä tavalla teloitetun ihmisen maineelle ja ruumiille?
• Miksi Jeesus piti juuri lapsen viettelemistä niin suurena syntinä, ettei sen harjoittajalle kuulu edes hautapaikka hau-

tausmaalla?
• Oletetaan, että pedofiili oli kristitty. Mikä hänen uskonelämässään oli mennyt pieleen? (Mikä oli ehkä hänen suhteensa

kymmeneen käskyyn?)
• Mitä kristillinen seurakunta voisi tehdä ehkäistäkseen tällaisia tekoja?
• Mitä siihen tarvitaan, että pedofiili voisi saada maineenpalautuksen?

Jakeet 43–47. Jeesus puhuu tässä päällekkäin kahdenlaisesta viettelystä: 1) että lapsi vietellään pois uskosta tai että 2) hänet
vietellään syntiin, esimerkiksi seksisuhteisiin. Jos kysymys olisi vain uskosta viettelemisestä, ei Jeesuksen olisi maininnut
viettelijän käsiä, jalkoja ja silmiä.

• Miten silmä, jalka tai käsi voivat vietellä ihmistä syntiin?
• Näissä jakeissa Jeesus ei puhukaan enää myllynkivestä, vaan helvetin tulesta pedofiilin rangaistuksena. Onko rangais-

tus mielestänne kohtuullinen verrattuna rikoksen suuruuteen? Perustelkaa mielipiteenne. (Mitä ehkä ajattelisit Jeesuk-
sen langettamasta rangaistuksesta, jos lapsesi olisi joutunut uhrin asemaan?)

• Miksi kukaan ei harkitsekaan toimivansa Jeesuksen ohjeiden mukaan eli siis katko käsiään ja jalkojaan estääkseen
itseään lankeamasta syntiin?

• Jollei Jeesus tarkoittanut ohjeitaan kirjaimellisesti noudatettaviksi, niin mitä hän tahtoi niillä sanoa? Miettikää eri
mahdollisuuksia.

• Kumpaa pelkäät enemmän: sitäkö, että menetät kätesi, jalkasi tai silmäsi, vai sitä että joudut helvettiin?

Keskustelukysymyksiä
• Mistä johtuu, ettemme pysty aina hillitsemään himojamme, vaikka tietäisimme niiden tuhoavan omaamme ja toisten

elämää?
• Minkä verran luulette lapsipornon vaikuttavan pedofilian lisääntymiseen meidän aikanamme?
• Millä tavalla pedofiili ehkä puolustelee käytöstään itsensä ja lapsen edessä?
• Homoseksuaalisesta taipumuksestaan puhuessaan moni sanoo: ”Olen syntynyt tällaiseksi.” Voiko pedofiili mielestäsi

sanoa samalla tavalla?
• Viettelijä on usein itsekin lapsena vietelty. Onko tämä mielestänne lieventävä asianhaara?
• Miettikää, mitä tapahtuu lapsipornotähdille.
• Mitä sellaisen ihmisen pitäisi tehdä, joka tuntee himoa lapsia kohtaan eikä voi sille asialle mitään?
• Mitä kirkon pitäisi julistaa pedofiileille? (Auttaisiko helvetin mainitseminen mielestäsi pedofiiliä hillitsemään itseään?)
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja siitä luopumisen seurauksista?

Ilosanoma: Tämän tekstin äärellä ymmärrämme, miksi Jeesuksen kädet ja jalat piti lävistää nauloilla, vaikka ne eivät olleet
koskaan vietelleet ketään syntiin. Sillä hetkellä kaikki maailman seksiskandaalit oli luettu hänen kontolleen. Joka tuntee
sydämessään tällaisia kiusauksia, hänen on ehdottomasti etsittävä itselleen sielunhoitaja, jonka puoleen hän voi kääntyä
kiusauksen iskiessä. Samaten hänen on elettävä uskonelämäänsä seurakunnan keskellä, ei yksinään.
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19. PAAVALIN OPETUS AVIOLIITOSTA
1. Korinttilaiskirje 7:1–17

Taustaa: Paavalin sana ei ole hänen omaa sanaansa, vaan Jeesukselta saatua Jumalan ilmoitusta (Gal. 1:12). Korintti, jossa
kirjeen vastaanottajat elivät, oli ajanlaskumme alussa kuuluisa moraalittomuudestaan. Sanonta ”elää korinttilaisesti” tarkoitti
tuohon aikaan seksuaalista holtittomuutta. Kristityt elivät siis samanlaisen moraalittomuuden keskellä kuin me elämme nyt.

Jakeet 1–2
• Miettikää, millaisen kysymyksen korinttilaiset olivat ehkä Paavalille esittäneet?
• Miksi Korintin kristityt kysyivät tällaista asiaa apostolilta, joka itse oli vanhapoika?
• Mitä ajattelette Paavalin vastauksesta jakeessa 2?
• Miksi meidän aikanamme tuskin kukaan menee naimisiin jakeessa 2 mainitusta syystä?

Jakeet 3–4. Avioliiton seksuaalielämää koskeva Paavalin ohje on uskomattoman radikaali tullakseen 2000 vuotta sitten
eläneen miehen kynästä.

• Mitä luulette korinttilaisten aviomiesten ja aviovaimojen ajatelleen Paavalin ohjeesta?
• Mikä näissä jakeissa on vallankumouksellista naisen kannalta katsottuna?
• Yleensä meidän aikanamme ajatellaan, että naimisissa olevan ihmisen ruumis on hänen omassa vallassaan ja hän saa

siitä päättää. Miettikää, mikä vaikutus sillä on avioliittoon, jos aviopuolisot elä-vät Paavalin ohjeen mukaan?

Jakeet 5–6
• Mitä ajattelette katolisen kirkon säännöstä, ettei paaston aikana harrasteta seksiä?
• Miksi Paavali ei tahdo tehdä tästä asiasta käskyä, vaan puhuu siitä vain ”myönnytyksenä”?

Jakeet 7–9. Huomatkaa, että Paavali puhuu tässä ihmisille, joille seurakunta on kuin toinen koti.
• Miksi naimattomuutta ja selibaatissa elämistä pidetään meidän aikanamme luuserin osana?
• Millä perusteella Paavali voi pitää naimattomuutta suorastaan karismana eli armolahjana?
• Mitä naimattomuuden armolahja tarkoittaa käytännössä?
• Millainen seurakunta-perheen pitäisi olla, että naimattomilla ja leskillä olisi siellä hyvä olla?
• Mitä ajattelet Paavalin ohjeesta jakeessa 9?

Jakeet 10–11
• Tuohon aikaan avioeron ottaminen oli suhteellisen helppoa miehelle sekä juutalaisuudessa että pakanuudessa. Miksi

kristillinen kirkko ei seurannut tässä asiassa juutalaisia juuriaan?
• Miksi vain hyvin harva aikamme kristitty noudattaa jaetta 11?

Jakeet 12–16
• Mitä ongelmia siitä syntyy, jos kristitty on meidän aikanamme naimisissa ei-kristityn kanssa?
• Mitä ajattelette siitä neuvosta, jonka Paavali antaa niille kristityille, jotka ovat naimisissa ei-kristityn kanssa?
• Millä perusteella voidaan sanoa, että kristityn ja ei-kristityn avioliitosta syntyneet lapset ovat pyhiä?

Jae 17. Lukekaa jae molemmista käännöksistä.
• Mitä tämä jae sanoo sinulle henkilökohtaisesti nykyisessä tilanteessasi?
• Mitä tämä koko teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista?

Ilosanoma: Jeesus ei mennyt koskaan naimisiin. Näin hän osoitti, ettei selibaatissa eläminen tee miehestä vähemmän mie-
hekästä ja elämästä vähemmän mielekästä. Ristillä hän sovitti ne synnit ja sen itsekkyyden, joihin me olemme (aviollisenkin)
seksuaalielämän alueella langenneet.
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20. SEKSUAALISUUS HARHATEILLÄ
Roomalaiskirje 1:18–28, 32

Taustaa: Kuten jo edellä huomasimme, Vanha testamentti nimittää homosuhteita ”kauhistukseksi Herralle” (3. Ms. 18:22,
vanha käännös). Homoseksuaalisuus oli kuitenkin yleistä ja hyväksyttyä Rooman valtakunnassa. Sen yksi osa, pederas-
tia, tarkoitti sitä, että vanhempi mies seurusteli nuoren pojan kanssa. On väitetty, ettei Paavali tiennyt mitään rakkauteen
perustuvista homosuhteista, mutta tämä väite on myöhemmin osoittautunut vääräksi. Kyllä hän tiesi.

Alustavat kysymykset
• Mikä oikeus Jumalalla on määräillä ihmisten seksuaalista käyttäytymistä?
• Jos Jumalaa ei olisi olemassa, voisivatko ihmiset mielestänne toteuttaa seksuaalisuuttaan ihan miten tahtovat?

Jakeet 18–21
• Mitä tarkoittaa käsite ”Jumalan viha”?
• Miten totuutta pidetään vääryyden vallassa meidän aikanamme?
• Mistä syystä ihmiset eivät voi puolustautua, kun Jumalan viha kohtaa heidät?
• Mitä kuka tahansa, sekä kristitty että pakana, voi tietää Jumalasta?
• Mikä pimentää ihmisen sydämen niin, ettei hän näe Jumalan voimaa ja kirkkautta?

Jakeet 22–28. Meidän jumalamme on se taho, jolta odotamme eniten hyvää elämäämme. Epäjumalia voivat siis olla myös
raha, maine, seksi, toinen ihminen, jopa eläinkin.

• Sovella jaetta 22 meidän kulttuuriimme.
• Miksi ihminen palvelee luonnostaan mieluummin epäjumalia kuin oikeaa Jumalaa – ajatelkaa vaikka Israelin kansan

historiaa.
• Millä tavalla ihmiset ja eläimet voivat tulla meidän epäjumaliksemme?
• Miten kuva on saanut niin valtavan otteen meidän kulttuuristamme (23)?
• Miten Paavali liittää yhteen epäjumalanpalveluksen ja homoseksuaalisuuden?
• Miettikää, miksi epäjumalanpalvelus ja homoseksuaalisuus kulkevat usein käsi kädessä?
• Mitä ajattelet tämän tekstin äärellä siitä väitteestä, että jotkut homosuhteet ovat puolusteltavissa?
• Miten Jumala osoittaa vihansa niille, jotka luopuvat hänen parisuhdelaistaan?
• Mitä tarkoittaa käytännössä Jumalan hylkäämäksi tai jättämäksi tuleminen (24)?
• Mikä Paavali tarkoittaa synnin palkalla jakeessa 27?
• Mitä kristityn pitää tehdä, jos hän huomaa olevansa homo tai lesbo?
• Mikä tämän tekstin mukaan voi varjella meidät erilaisten epäjumalien ja seksuaalisuuden orjuudesta?
• Miksi Jumala ei näytä ottavan huomioon sitä, miten ihmisestä on tullut homo?
• Mitä vastaisitte ihmiselle, joka sanoo: ”Varmasti Jumala tahtoo minun tulevan onnelliseksi. Ei kai hän nyt tahdo minun

kieltävän suuntautumistani.”
• Miksi himojensa mukaan eläminen ei tee ihmistä onnelliseksi?

Jae 32
• Miksi synnin hyväksyminen on yhtä pahaa kuin synnin tekeminen?
• Miten me voisimme osoittaa ympäröivälle maailmalle, ettemme hyväksy Room. 1:ssä mainittuja syntejä? (Miten voi-

simme puhua tästä aiheesta totuudellisesti mutta samalla rakkaudellisesti?)

Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät
avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet. . . (1. Kor. 6:9)

• Miksi näihin synteihin langenneet ihmiset eivät ole Jumalan valtakunnan perillisiä?

Kokoavat kysymykset
• Miettikää eri syitä, miksi seksuaalisuuden toteuttaminen ei ole yksityisasia, vaan vaikuttaa koko yhteiskuntaan?
• Mitä mieltä olette, voiko pederastiasta tulla koskaan sallittua länsimailla?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun parisuhdelaista ja rikkomisen seurauksista?

Ilosanoma: Juuri ennen käsittelemäämme tekstiä Paavali kirjoitti: (Evankeliumi) on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen
kaikille, jotka sen uskovat (Rm. 1:16). Evankeliumi kuuluu siis kaikille, myös homoille ja lesboille. Pelastumiseen tarvitaan
kuitenkin katumusta ja uskoa: sitä että tunnustamme ne asiat synniksi, joita Jumala nimittää synniksi, ja uskomme ne anteek-
si Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Samalla meidän tulee pyytää voimaa synnistä luopumiseen. Ehtoollinen ja rippi ovat
voimallisia aseita taistelussa myös näiden himojen orjuutta vastaan.
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