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Hän loi
kaiken kauniiksi
Seksuaalisuus ja kristillinen elämä
Gina Wahlen

M

onica1 ei ole varma, miten se tapahtui – mutta niin
vain kävi. Hän oli kasvanut seitsemännen päivän adventistina, ja eläminen kristillisten periaatteiden mukaan oli hänelle luonnollista.
Sitten Monica tapasi Markin, joka opiskeli samassa adventtikirkon yliopistossa. He viettivät aikaa yhdessä, usein kaksistaan.
Yksi asia johti toiseen, kunnes he olivat intiimissä seksuaalisuhteessa.
Monica tiesi, mitä Raamattu opetti avioliiton ulkopuolisesta
seksistä. Hän yritti usein vaientaa omantuntonsa ajattelemalla:
”Miten sellainen, joka tuntuu niin hyvältä, voisi olla niin väärin?”
Mark ja Monica eivät ole yksin. Yhdysvaltalaisen National
Center for Health Statistics -tilastokeskuksen mukaan 88,8 prosenttia 15–44-vuotiaista naisista ja 89,9 prosenttia 20–44-vuo
tiaista miehistä ilmoitti olleensa esiaviollisessa sukupuoliyhteydessä.2 Naisten ensimmäinen seksuaalinen kokemus tapahtuu
keskimäärin 17,3 vuoden ikäisenä, miehillä 17,0 vuoden ikäisinä. 3
Esiaviollinen seksi on tietenkin vain yksi monista seksuaalisynneistä, jotka kielletään Raamatussa. Siitä huolimatta monet
miettivät, miten se voi olla väärin, koska se tuntuu niin oikealta.
Millainen yhteys on seksuaalisuudella ja kristillisellä elämällä?
Raamatun neuvo
Raamattu on täynnä viittauksia seksiin ja seksuaalisuuteen, ja se
toimii oppaana terveille rooleille ja suhteille. Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa ”säätelevät seksuaalista toimintaa ja asettavat perustan seksuaalisille rooleille. Profeetalliset kirjat käyttävät sek
suaalisia kielikuvia julistaessaan Jumalan tuomiota Israelin uskottomuudesta liittoa kohtaan. Viisauskirjallisuus erottaa viisaan
seksuaalisen käytöksen tyhmästä ja käyttää seksuaalisuuteen liit-
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tyviä kielikuvia kuvaamaan viisautta. Evankeliumit viittaavat Jeesuksen sanoihin ja tekoihin muokatakseen hänen seuraajiensa seksuaalikäytöstä ja seksuaalista suuntautumista. Uuden testamentin kirjeet
käsittelevät konkreettisia kysymyksiä seksuaalikäyttäytymisestä. Ilmestyskirja sisältää seksuaalisia kuvauksia ja ohjeita.”4
Koska meillä on tällainen innoitettu lähde, toimimme viisaasti,
kun tutkimme sen ohjeita, seuraamme sen varoituksia ja vetoamme sen jumalallisiin siunauksiin.
Alussa Jumala loi ihmiset sek
suaali-identiteetiltään erilaisiksi: ”–
– mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27.) Aadam luotiin maan tomusta ja Eeva Aadamin
kylkiluusta kuvaamaan läheisyyttä,
joka heidän välillään olisi.
”Tämä on luu minun luustani ja
liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on
otettu”, huudahti Aadam. ”Siksi
mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy
vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa,
eivätkä he tunteneet häpeää.”
(1. Moos. 2:23–25.)
”Yhdeksi lihaksi” tuleminen sisältää kahden eri yksilön sydämen
ja mielen yhdistymisen. Siihen
kuuluu ykseys fyysisellä, henkisellä,
emotionaalisella ja hengellisellä tasolla, mikä kuvaa sitä kokonaisvaltaista luonnetta, jollaisia me ihmiset olemme.
Jeesus vahvisti sen käsityksen,
että avioliiton tulee olla yhden miehen ja yhden naisen välinen erottamaton liitto (Matt. 19:4–6). Tämä
liitto on tarkoitettu tarjoamaan
iloa, nautintoa ja fyysistä täyttymystä. Ja vaikka Raamattu puhuu
aviollisen läheisyyden tuomista
iloista, se myös kuvailee ”seksuaalisuuden vääriä ilmaisutapoja ja niiden negatiivisia vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Se varoittaa
ihmisiä tuhoisasta seksuaalisesta
käytöksestä, kuten haureudesta,
aviorikoksesta, homoseksuaalisista

nykyaika 10/2020

Seksuaalisuus on
keskeinen
osa identiteettiämme.
suhteista, insestistä ja moniavioisuudesta.”5 Koska tällaiset käyttäytymismallit turmelevat sitä kaunista tarkoitusta, mikä Jumalalla on ihmisen seksuaalisuudelle, meitä varoitetaan lankeamasta niihin (1. Tess. 4:3–5, Room.
1:26, 27; 1. Kor. 6:9–11).
Jumalan antama identiteetti
Seksuaalisuus on keskeinen osa identiteettiämme. Se oli yhtä perustavanlaatuinen tekijä ”henkilökohtaiselle identiteetille ja yhteisön elämälle Raamatun aikoina kuin se on nykyään”.6 Käsitys siitä, keitä olemme, toimii perustana sille, miten suhtaudumme muihin ja ympärillämme olevaan maailmaan. Raamattu osoittaa selvästi, keitä
me olemme ja miten meidän tulisi
elää.
Eedenin puutarhassa Jumala antoi
lapsilleen kaksi identiteettiin liittyvää
tunnusmerkkiä: (1) sapatin muistuttamaan meitä siitä, että hän on Luojamme ja Herramme, ja (2) yksilöllisyytemme miehenä tai naisena, Jumalan
kuvana. Nämä kaksi tunnusmerkkiä
tulevat aina olemaan ihmisen identiteetin ytimessä.
Artikkelissaan ”Sexuality as Some
thing Sacred” (Seksuaalisuus on jotakin pyhää, ei suom.) David Thomas
huomauttaa: ”Koska seksuaalisuus on
osa sitä sisäistä aluetta, jossa säilytämme pyhät asiat, niin ellei sitä kohdella
asianmukaisella kunnioituksella vaan
siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi, ihminen kokee arvonsa laskevan
ja tulevansa loukatuksi. Seksuaalisuuden väärinkäyttö tai hyväksikäytön uhriksi joutuminen on sekä loukkaavaa
että vahingollista, koska elämän sisäinen pyhäkkö joutuu tallatuksi.”7
Pysyvät vaikutukset
Näin kävi Markille ja Monicalle. Into-
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himoisen romanssin aikana ihana jän- luonnostellut, miten on parasta elää, ja
nitys ja aistillinen nautinto olivat osa tästä syystä hän antoi selkeät ohjeet täheidän luvatonta rakkaussuhdettaan. män kaikkein henkilökohtaisimman ja
Myöhemmin he kuitenkin kokivat yksityisimmän elämänalueen hoitamisyyllisyyttä, surua, pelkoa ja katumus- seen. Seuraamalla hänen suunnitelta. He lähtivät eri suuntiin kantaen ar- maansa pääsemme ottamaan vastaan
pia, jotka vaikuttivat heidän sisäiseen kaikki ilonaiheet, joita hän haluaa
olemukseensa aiheuttaen vahinkoa meille lahjoittaa. Naimisissa oleville
heidän minäkuvalleen ja suhteelleen näihin iloihin kuuluu seksuaalinen lämuihin ihmisiin. Parantuminen tuli heisyys. Olimmepa sitten naimattomia
vain katumuksen ja Jumalan luo pa- tai naimisissa, saamme kokea tyytyväiluun kautta.
syyttä ja varmuutta siitä, että meidät
Raamatun klassinen esimerkki sek- on luotu hänen kuvaksensa, että hänelsuaalisesta uskottomuudesta löytyy lä on ihana ja tyydyttävä suunnitelma
Daavidin ja Batseban kertomuksesta, elämällemme ja että hän täyttää syvimjosta kerrotaan 2. Samuelin kirjan 11. mät toiveemme.
luvussa. Jumala oli siunannut Daavidia
suunnattomasti, ja hänen valtakuntansa oli kasvanut vahvaksi. Himon ja
aviorikoksen syntien ja niitä seuranneen murhan tähden Daavid kuitenPohdintakysymyksiä
kin syöksyi surun syövereihin, josta
hän ei koskaan täydellisesti toipunut,
1. Miten henkilökohtainen idenvaikka hän katui ja sai Jumalan anteektiteetti ja seksuaalisuus ovat
siannon (Ps. 51; 32).
yhteydessä toisiinsa?
Daavidin kokemuksen vastakohdaksi voi ottaa Joosefin, joka joutues2. Mikä on Jumalan tarkoituspesaan lähes vastustamattoman kiusaukrä ihmisen seksuaalisuudelsen kohteeksi, huudahti: ”Kuinka
le?
minä siis voisin tehdä niin pahan teon
ja rikkoa Jumalaa vastaan?” (1. Moos.
39:9.) Joosefin lahjomattomuus, puhdas omatunto ja luottamus Jumalaan
auttoivat häntä synkkien päivien läpi,
saamaan kunniansa palautettua ja pää- Gina Wahlen toimii maailmanlaaluisemään sovintoon.
sen adventtikirkon johtajistoa avustavana toimittajana ja projektipäällikJumalan suunnitelman
könä.
seuraaminen
Jumalan tarkoitus ei koskaan ollut, että
joutuisimme kokemaan monia kieltei- 1 Nimet on muutettu.
siä seuraamuksia luvattomien ja luon- 2 National Survey of Family Growth, National
Center for Health Statistics,
nottomien seksuaalisuhteiden tähden.
www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/p.htm.
Hän varoittaa, että jopa epäpuhtaat 3 Sama; www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/s.
ajatukset ovat haitallisia (Matt. 5:28),
htm#sexualactivity.
kuten myös pornografia kaikissa muo- 4 Barry L. Bandstra ja Allen D. Verhey, ”Sex, Sexuality” International Standard Bible Encyclopedia,
doissaan (vrt. Ps. 101:3, VKR).
toim. Geoffrey W. Bromiley, uudistettu laitos,
”Pysykää erossa haureudesta”, mei(Grand Rapids: Eerdmans, 1988), osa 4, s. 429.
tä kehotetaan. ”Kaikki muut synnit, 5 ”Guidelines”, hyväksytty 17.4.2014, //tinyurl.
com/https-www-adventist-org-arti
joita ihminen tekee, kohdistuvat
6 Bandstra ja Verhey.
muualle kuin hänen ruumiiseensa, 7 David E. Thomas, ”Sexuality as Something Samutta siveetön teko osuu ihmisen
cred,” Adventist Review, June 20, 2013, s. 26.
omaan ruumiiseen.” (1. Kor. 6:18.)
Tästä syystä Jumala rakkaudessaan
ja huolenpidossaan meitä kohtaan on
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