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3. Vastutus abielu eest
Ühiskond mõtleb abielust ühtmoodi, Piibel üsna paljuski teistmoodi. Seetõttu on ka abielu valdkond,
milles tuleb „saada uueks oma mõttelaadilt“ (Ef 4:22). Üks Ameerika uurija tõdeb, et varasem arusaam
abielust oli: „Püsiv lepinguline liit, mis on rajatud vastastikuse armastuse, soojätkamise ja kaitse
eesmärgil.“ Pikkamisi on see asendumas arusaamaga: „Perioodiline seksuaalne kokkulepe, mille eesmärk
on pakkuda osapooltele rahuldust.“ Viimane arusaam paneb abielule tohutult kõrgete ja ebarealistlike
ootuste koorma. Traditsiooniline arusaam abielust on palju leplikum.
Arutelu: Arutlege ülalpool esitatud kahe abieludefinitsiooni üle: kas ongi nii?
Abielu kui võrdpilt Kristuse ja koguduse suhtest
Loe Ef 5:21-32
Ef 5:32 avaldab Paulus abielust „saladuse“ ehk Jumala mõttelaadi: mehe ja naise vaheline suhe on
võrdpilt Kristuse ja koguduse vahelisest suhtest.
Arutlege: Leia Ef 5:21-32 omadused, mille poolest Paulus võrdleb Kristuse-koguduse suhet mehe-naise
suhtega. Edasi arutlege kogu piibliteadmiste valgel: Mida tegi Kristus koguduse eest? Mismoodi suhtub
kogudus Kristusesse? Kuidas see võiks peegelduda mehe-naise abielusuhtes?
Abielu ei ole valik eneseohverduse ja eneseteostuse vahel. Kristuse eeskuju näitab, et abielu on mõlemat:
vastastikuse alistumise kaudu saadav vastastikune rahulolu.
●

Mehe armastus väljendub selles, et ta ohverdab oma elu, nagu Kristus ohverdas ennast.

●

Naine usaldus väljendub alistumises, nagu kogudus alistub Kristusele.

Kust võtta jõudu selliseks suhtumiseks abielus?
Algkeeles on Ef 5:18-21 üks lause [loe]. Selle järgi on „Vaimuga täitumise“ (s 18) üheks väljenduseks ka
„alistumine üksteisele Kristuse kartuses“ (s 21).
●

Arutlege: Milline inimene on sinu arvates „Vaimuga täidetud“? Kuidas täiendavad sinu arusaama
loetud salmid?

Ef 5:21-32 on kirjutatud eeldusel, et abikaasad püüdlevad mõlemad selle poole, et olla pidevalt Vaimuga
täidetud. Ainult nii on piisavalt väge olla abielus selline, nagu Jumala sõna üles kutsub.
●

Kui me oleme täidetud Vaimuga, siis on meil sellist armastust jagada. Kui me ei ole täidetud
Vaimuga, siis on meil jagada enesekesksust ja isekust.

●

Harjutus: Loe Armastuse ülemlaulust 1Kr 13:4-5. Asenda selle omadus- ja tegusõnad
vastandsõnadega. Kuidas tundub?

Ef 5:21-32 toimib, kui mõlemad abielupooled on Vaimuga täidetud.
●

Arutlege: Kuidas võivad selle kirjakoha põhimõtted viltu minna, kui ainult mees või ainult naine
üksinda püüab seda järgida. Kas võib ette tulla olukordi, kus naine ühepoolselt ei peaks alistuma
või mees ühepoolselt ei peaks ennast ohverdama? Milline on Kristuse eeskuju?

Jumalal on tulevikku igale abielule. Nii nagu iga inimene võib saada päästetud, kui ta hakkab hüüdma
appi Jeesust, nii ka iga mehe-naise abielu on Jumala silmis püha ja ta soovib seda aidata.
Abielu teema on Jumala-suhte teema.
Abielu-küsimused on usu- küsimused, vaimulikud küsimused.
●

Sinu suhe abikaasaga on saladus, mis aitab mõista Kristuse evangeeliumi saladust!

●

Kristuse evangeelium – ennastohverdav armastus ja selle isetu vastuvõtmine – omakorda aitab
mõista abielu saladust.

Meie esimene vastutus on olla täis Vaimu / elada Kristuse kartuses / alistuda Kristusele – siis on
meil ka väge vastutada Jumala seatud abielu eest.

